ZA NAJMLAJ{E

Ozvezdja v »lon;kih«
Ljudje ∫e od nekdaj strmijo v nebo in opazujejo zvezde. S povezovanjem ve≠ zvezd je njihova domi∏ljija ∫e neko≠ na nebu videla razne
podobe, oblike, ∫ivali ... Povezanost nekaterih zvezd imenujemo ozvezdja. Ko bo∏ opravil dana∏njo aktivnost, bo∏ brez problema na∏el
na nebu vseh omenjenih 16 ozvezdij v dana∏nji aktivnosti.
V≠asih ne potrebujemo dosti domi∏ljije, da ugotovimo, kaj naj bi predstavljale zvezde ozvezdja. Za ve≠ino ozvezdij pa potrebujemo neskon≠no veliko domi∏ljije, da si predstavljamo ∫ival, ptico ali ≠loveka, ki
so si ga zami∏ljali stari sestavljavci ozvezdij.
Ko so ljudje ∏e uporabljali zvezde za koledar, se je pokazalo, da se
je zelo te∫ko nau≠iti in zapomniti posamezne zvezde ter jih spremljati. Da bi to poenostavili, so jih uredili v prepoznavne zvezdne skupine, geometrijske oblike (trikotnik ali ∏tirikotnik), razne slike (podobe, figure), ki bi z malo domi∏ljije predstavljale znane doma≠e ∫ivali ali pa tiste, pred katerimi so morali varovati svoje ≠rede ali se proti njimi boriti, podobe njihovih junakov (herojev), katerih velika dejanja so slavili v pesmih in legendah.
Pa za≠nimo z delom.
Kaj potrebuje[ za dana[njo aktivnost|
● 16 ≠rnih posodic (najbolj∏e so dozice od starih filmov, ≠e jih nima∏,
lahko pobarva∏ navadne plasti≠ne lon≠ke (0,5 dl) s ≠rno barvo ali
s ≠rnim sprejem),
● ∏karje,
● lepilo,
● bucika ali risalni ∫eblji≠ek,
● vzor≠ke ozvezdij (prilo∫eni),
● beli selotejp.
Za≠nimo z delom.

❶ Na vsak lon≠ek zalepi beli lepilni
trak oziroma salotejp, na njega napi∏i ime ozvezdja.
❷ Izre∫i vzor≠ke ozvezdij in jih prilepi na posamezen lon≠ek, kot ka∫e
slika.
❸ Zdaj bo∏ uporabil buciko, risalni
∫eblji≠ek ali kar ti je bolj pri roki in
napravil luknjo skozi papir in lon≠ek
pri vsaki zvezdi na vzor≠ku dolo≠enega ozvezdja.

❹ In zdaj za≠ni z u≠enjem.
❺ Primi kon≠an lon≠ek s prilepljenim vzor≠kom ozvezdja in napravljenimi luknjicami ter ga obrni proti
svetlobi oziroma lu≠i. Najbolje je, da to po≠ne∏ bolj v zatemnjenem
prostoru. Lahko bo∏ opazil svetlobo
skozi vsako luknjico.
❻ Tako bo∏ spoznal in se nau≠il razlo≠evati na nebu posamezna ozvezdja.
❂

Je naloga prete∫ka? Verjetno ne. Ko
bo∏ znal na nebu pokazati vseh 16
ozvezdij, bo∏ pravi astronomski genij. U∫ivaj pri delu.
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Na slikah je 16 shematskih prikazov ozvezdij. Mnogo ve; jih najde[ na karti v sredini
Spike. Ko bo[ poznal teh 16, se lahko loti[
tudi drugih.
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