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Višnjegorski sprehod po vesolju
V soboto, 12. januarja 2019 ob 19:00,
smo se v Mestni hiši v Višnji Gori
s spredavanjem Sprehod po vesolju
prdružili projektu 100 ur astronomije,
ki je potekal ob 100-letnici IAU.
Dogodek je organiziralo Turistično
društvo Višnja Gora, ki me je povabilo
k sodelovanju.
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Mestne hiše (s pomočjo Stellariuma),
saj so vmes nebo žal “zasedi” oblaki.
Kljub slabemu vremenu je bil odziv
obiskovalcev na astronomski večer
odličen, tako da bomo podobne aktivnosti zagotovo še ponovili v bližnji
prihodnosti.

Z najbolj nadebudnimi obiskovalci, ki
Andreja Eršte
so prišli že pol ure pred dogodkom, smo
si že pred predavanjem pogledali nekaj
osnovnih ozvezdij in asterizmov. Okoli
60 obiskovalcev vseh starosti (od na- Efemeride februar 2019
jmlajših, ki so še v vrtcu, pa vse do (Efemeride si lahko ogledate tudi v reviji Življenje in tehnika.)
njihovih dedkov in babic) je do posledSonce
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njega stola napolnilo Mestno hišo. Predatum vzhod zahod vzhod zahod
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utrinkov tega večera si lahko ogledate
25.02.
06:49
17:42
––
10:09 CET
tudi na fotografijah.
Javno opazovanje, ki je bilo Planeti:
? Merkur je viden od sredine meseca dalje;
načrtovano po predavanju na prostem
takrat zahaja okoli pol sedmih, konec
je bilo izvedeno kar v notranjosti
meseca pa šele ob pol osmih zvečer. Vmes

Vabimo vas na

REDNI LETNI OBČNI ZBOR
ASTRONOMSKEGA DRUŠTVA JAVORNIK
Občni zbor bo v torek 19. 02. 2019 ob 18h v predavalnici F3 Fakultete za
matematiko in fiziko, Jadranska 19, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Ugotavljanje prisotnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročila o delu društva za leto 2018 (delovno, finančno, poročili nadzornega odbora in častnega sodišča, poročilo za AJPES)
4. Razprava in potrditev poročil
5. Plan dela in denarnih sredstev društva za leto 2019
6. Potrditev plana
7. Razno
Predsednik društva: Aleš Berkopec
Če bo čas, si bomo še pogledali in pokometirali posnetek predavanja o
gravitacijskih valovih, zlitju nevtronskih zvezd in izbruhih žarkov gama.
Predaval bo Lawrence Krauss v angleščini s podnapisi. Po ogledu bomo
posnetek tudi pokometirali.
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se iz ozvezdja Vodnarja preseli v ozvezdje
Rib.
Venera je februarja Danica in v ozvezdju
Strelca vzhaja nekaj pred peto zjutraj.
Sredi meseca sreča Saturn.
Mars je viden do enajstih zvečer. Sredi
meseca se iz ozvezdja Rib preseli v ozvezdje
Ovna.
Jupiter je v ozvezdju Škorpijona sprva
na nebu od štirih zjutraj, nato pa vzhaja
vse bolj zgodaj in ga lahko konec meseca
opazujemo že od pol treh dalje.
Saturn lahko opazujemo v jutranjih urah.
V ozvezdju Strelca sprva vzhaja okoli
šestih, nato pa vedno bolj zgodaj, tako da
je konec meseca na nebu že od pol petih
dalje. Sredi meseca sreča Venero.
Uran sprva v ozvezdju Ovna zahaja okoli

polnoči, konec meseca pa že kmalu po deseti.
Urška Pajer

Objavite prispevek!
Mesečnik potrebuje prispevke. Zato pozivam vse,
ki želite kaj objaviti, da mi po elektronski pošti
pošljete svoj prispevek. Prispevki so lahko raznovrstni:
poročilo o opazovanju, slika, risba, zanimiva astronomska novica, predstavitev domačega observatorija ali
teleskopa, skratka – karkoli, kar bodo ostali lani drutva
z zanimanjem prebrali.
Aram Karalič
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