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Mešanice človeka in živali 
Gorgone so bitja iz grške mitologije, ki so delno sestavljena iz 
človeka, delno iz živali. So ženske, ki nimajo običajnih las. 
Namesto teh imajo na glavi žive strupene kače. Gorgone 
imajo velika čekana, to je zoba, ki jih pri človeku 
poznamo kot podočnika. Po obliki pa nista človeška, 
temveč sta bolj podobna čekanom divjega prašiča. Iz 
ust gorgone visi dolg jezik. Gorgone imajo žareče in 
iskreče se oči, njihov nos je sploščen. Koža gorgon 
je pokrita z luskami zmaja, iz hrbtov jim rastejo 
bronasta krila. Ena najpomembnejših gorgon v grški 
mitologiji je bila Meduza. Nekdaj je bila prelepa in 
očarljiva mlada ženska, tako da je bila všeč celo 
Pozejdonu. Ker pa jo je pri enem od njunih roman -
%čnih srečanj zasačila Atena, je Meduzo za kazen 
spremenila v gorgono. Od takrat se je Meduze bal vsak 
moški, saj je pogled nanjo zanj imel grozne posledice.

Označi odgovor z ustrezno posledico, ki je grozila moškemu, ki je gorgoni pogledal v oči.

Označi, ali je trditev resnična ali ne.

Trditev                                                                                                          Res je.       Ni res. 
Gorgone imajo dolge plave lase.                                                                                 

Čekana sta podobna zobem divjega prašiča.                                                            

Gorgone imajo modre oči in dolge trepalnice.                                                         

Njihov nos krasi piercing.                                                                                              

Koža gorgon je pokrita s številnimi maternimi znamenji.                                       

Gorgone imajo bronasta krila.                                                                                     

Meduza, ena od treh gorgon, je bila v mlados% prelepa ženska.                         

Rešitev: 2. Moški je okamnel. 

1.  Moški se je spremenil v gorgonca z deževniki na glavi. 
2.  Moški je okamnel. 
3.  Gorgona ga je pograbila in z njim letela pro% soncu, dokler moški ni zgorel. 
4.  Moški je gorgono moral za eno leto vze% za ženo. Po poteku zakona ga je 

spremenila v kačo, ki je krasila njeno glavo.

Upodobi gorgono. Obrisu ženskega bitja dodaj vse dele telesa, ki so omenjeni v besedilu. 




