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Ribice na Kresovem Griču

V petek 27. maja 2016 so naš observatorij obiskale
Ribice, skupina sedemnajstih otrok, starih od 4 do 6
let, iz vrtca v Cerknem, ki so jih vodile tri vzgojiteljice.

IVA

Pripeljali so do Šajsne Ravni, od tam pa do nas peš.
Okoli 18: sem jih zaslǐsal pri Polharju, potem pa so
utihnili - krenili so proti Pirnatovi koči in od tam do
nas po cesti. Največkrat je bilo slǐsati ime Luka, pa
se je v naslednjih urah izkazalo, da je to fant, ki ga ne
zanima nič, ker ga preveč zanima vse ostalo.

LANA: Narisala sem ljudi, teleskop, stol in planete pa še
Sonce

Ko so prǐsli do observatorija, so vsi dobili čaj, ki so
ga takoj proglasili za vesoljskega. Po čaju smo se lotili
Sonca.

MAJA: Marisala sem teleskop in Sebe ko gledam Jupiter

Luka je zdržal pri okularju deset sekund. Ampak
kasneje se je vrnil za dobro minuto. Edina, ki je znala
ponoviti (na vprašanje vzgojiteljice) ključne podatke
iz mojih pojasnil o Soncu je bila Iva, ki je dajala vtis,
da je ne zanima nič; pri okularju se je zadržala nekaj
minut.

MATIC: Sonce, Saturn, Jupiter

Med čakanjem, da se dovolj stemni za Jupiter, Mars
in Saturn, so se pred mrzlim vetrom otroci skrili v
venec, kjer so si naredili svoje vesolje s planeti.



MESEČNEGA SESTANKA JULIJA IN AVGUSTA NI

Bernard, bernard.zenko@ijs.si

METKA: Štiri ’dičke’, Saturn, teleskop, Mars

Ivo sem poklical iz skupine samo, da si je v miru ogle-
dovala Jupitra dobrih 10 minut. Zanimivo, vprašala ni
nič.

SEBASTJAN: Jupiter, Saturn, Mars pa tri lune

Mars smo si ogledali bolj na hitro, čeprav je bilo na
njem videti nenavadno veliko podrobnosti. Otroke je
že zeblo, pa sem jih le prepričal, da so pogledali še
Saturna - to pa je seveda trajalo malo dlje, tudi po
zaslugi Luke in Ive - odtrgala se je od okularja šele, ko
je glavnina skupine že izginila za Piksno.

Ribice so na Kresov Grič za nekaj ur prinesle mla-
dost, otroško razposajenost in zvedavost prebujajočih
se ljudi. Nekaj ur na leto je premalo.

TOBIJA: Sonce, Jupiter, Mars, tadrugi je pa Saturn

Rok Vidmar

Efemeride julij 2016

(Efemeride si lahko ogledate tudi v reviji Življenje in tehnika.)

Sonce Luna

datum vzhod zahod vzhod zahod čas

01.07. 05:15 20:57 02:53 17:34 CEST
05.07. 05:18 20:55 06:29 21:28 CEST
10.07. 05:21 20:53 11:48 – – CEST
15.07. 05:26 20:49 16:42 02:03 CEST
20.07. 05:31 20:45 20:54 06:03 CEST
25.07. 05:36 20:40 23:43 11:47 CEST
30.07. 05:42 20:34 02:22 17:33 CEST

Planeti:
? Merkur je v ozvezdju Leva viden proti koncu meseca

zvečer, ko zahaja približno uro za Soncem.

? Venera julija zahaja okoli pol devetih zvečer. V
začetku meseca se iz ozvezdja Dvojčkov preseli v
ozvezdje Raka, konec meseca pa še v ozvezdje Leva.

? Mars je sprva na nebu do dveh, nato pa zahaja
vse bolj zgodaj in konec meseca zaide okoli pol enih.
Giblje se v ozvezdju Tehtnice.

? Jupiter v začetku meseca zahaja okoli polnoči, nato
pa vse bolj zgodaj in konec meseca v ozvezdju Leva
zaide kmalu po deseti.

? Saturn lahko v ozvezdju Škorpijona sprva opazujemo
do pol štirih zjutraj, konec meseca pa le še do pol dveh.

? Uran na začetku julija vzhaja okoli enih, konec
meseca pa že kmalu po enajsti. Nahaja se v ozvezdju
Rib.

Urška Pajer


