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Živele so tri sestre kraljevske krvi, ki so bile 
vse zelo lepe. Najlepša med njimi je bila 
najmlajša Psiha. Bila je tako lepa, da ji je za‐
vidala celo Venera. Zato se je Psihi maščevala. 
Svojemu sinu Amorju je naročila, naj poskrbi, 
da se Psiha zaljubi v grdega moškega. Po na‐
svetu prerokinje so Psiho poslali na goro, od 
koder naj bi jo odnesla grozljiva pošast. Ko pa 
je Amor zagledal prelepo Psiho, se je zaljubil 
vanjo. Vetru Zefirju je naročil, naj jo odnese 
na neznan kraj v prelep grad. Vsako noč jo je 
prišel obiskat Amor, čez dan pa je bila po‐
vsem sama. Bila sta srečna. Psiha ni vedela, 
kdo je njen mož. Toda bila je opozorjena, da 
ga bo za vedno izgubila, če bo poskušala iz‐
vede&, kdo je. Sčasoma je pogrešala svojo 
družino in zato je na obisk povabila sestri.  
Nevoščljivi in ljubosumni sestri sta ji prigovar‐
jali, naj pogleda, kdo je njen mož, mogoče je 

kača. Čeprav jo je Amor 
svaril, se je Psiha dala pre‐
govori&, počakala na noč 
in prižgala oljenko. Ob            
sebi je zagledala spečega 
Amorja. Očarana nad njegovo 
lepoto je vztrepetala, tedaj pa ji 
je iz sve&lke padla kapljica olja na 
Amorja. Ta se je prebudil in odšel. Razočaran 
nad nezaupanjem Psihe se je vrnil k materi.  
Ker Amor ni upošteval njenega navodila, je 
bila Venera jezna. Odločila se je, da ju bo lo‐
čila za vedno, in je zato Psihi naložila na videz 
neizvedljive naloge. Tako je Psiha prepotovala 
ves svet, da bi našla svojega dragega, in pri 
tem opravljala težke naloge. 
Amor, ki je ves ta čas ohranil ljubezen do 
Psihe, jo je našel in končno prebudil z eno od 
svojih puščic. 

Amor in Psiha

Poveži posamezne 
dele stavka.b 

Amor je pogosto upodobljen z lokom in puščicami. Po izročilu ima tri vrste puščic. 

Zgodba o Amorju in Psihi je an$čna pravljica. Izročena 
je z grško in z rimsko zasedbo bogov in boginj. 

Grško ime Rimsko ime Vloga boga oz. boginje
  1.  Eros                        a.   Diana                               I.      Kralj bogov, bog groma 
  2.  Afrodita                 b.   Minerva                          II.     Bog sonca in preroštva 
  3.  Zevs                        c.   Cerera                              III.    Bog ljubezni 
  4.  Hera                       d.   Jupiter                             IV.    Boginja lova, zavetnica živali in otrok 
  5.  Apolon                   e.   Amor /oz. Kupid            V.     Bog ognja 
  6.  Ares                        f.    Merkur                            VI.    Boginja lepote in ljubezni 
  7.  Artemida               g.   Venera                             VII.   Božji sel, bog popotnikov 
  8.  Atena                     h.   Neptun                            VIII.  Boginja modros& in vojne 
  9.  Demetra                i.    Apolon                             IX.    Boginja ognjišča in doma 
10.  Hefajst                   j.    Vesta                                X.     Kraljica bogov, zavetnica žensk 
11.  Hermes                  k.   Vulkan                             XI.    Bog vojne 
12.  Hes&ja                    l.    Junona                             XII.   Boginja plodnos&, sadja in žita 
13.  Pozejdon               m.  Mars                                XIII.  Bog morja 

1.e.III./2.g.VI./3.d.I./4.l.X./5.i.II./6.m.XI./7.a.IV./8.b.VIII./9.c.XII./10.k.V./11.f.VII./12.j.IX./13.h.XIIIREŠITEV

Zlate puščice 
Svinčene puščice 
Železne puščice 

vnamejo nesrečno ljubezen. 
vnamejo sovraštvo. 
vnamejo srečno ljubezen.

Kaj spada skupaj? Poveži.b 


