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Živjo! 
Kako si preživel počitnice? Se ti zdijo 
oddaljene milijone svetlobnih let? 
Toliko so oddaljeni planeti, osončja 
in galaksije v vesolju! In prav tja te 
bo odpeljala tokratna številka revije. 
Raziskala bova, če je vesolje v resnici 
življenjski prostor – so tam ljudje, 
živali in rastline? Spoznala bova, 
kako močna je sončna energija iz 
vesolja, se sprehodila po Rimski 
cesti, obiskala Mednarodno vesoljsko 
postajo, prepevala, ustvarjala in še in 
še ... dokler ne bova utonila v sladek 
spanec.

Naslednja številka izide 5. decembra, 
do tedaj pa – misija: vesolje!
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Vesolje

Predstavljamo

Kaj to sploh je? Vse okrog nas 
je vesolje – nebo in zvezde, 
planet Zemlja, rastline in 
živali in celo jaz in ti! 
Ali veš, da sva iz enake snovi 
kot zvezde?

Znanstveniki pravijo, da je 
vesolje nastalo pred približno 
14 milijardami let. Kdaj 
natančno in kako, ne ve nihče. 
Predvidevamo, da je bila nekoč 
ena sama velikanska kepa. Potem 
je v strašanski eksploziji, ki jo 
imenujemo »veliki pok«, ta kepa 
eksplodirala in njene delčke je 
razneslo vsenaokrog. Počasi so se 
ti koščki združevali in nastale so 
galaksije. Ker se danes galaksije 
spet oddaljujejo, pravimo, da 
se vesolje veča. Opazuj pike pri 
napihovanju balona!

Galaksija je kot nekakšno ogromno 
zvezdno mesto. Vendar po teh 
zvezdah ne moremo hoditi, saj niso 
trdne kot naša Zemlja. So iz plinov, 

ki sproščajo toploto in svetlobo. 
Zrak okrog Zemlje to svetlobo 
lomi in zdi se nam, da zvezde 
mežikajo in da imajo krake. 
V resnici so okrogle kot žoge!

V našem Osončju je ena sama 
zvezda – Sonce. Okrog njega 
krožijo planeti in njihove lune, 
kometi in asteroidi. 
Čisto poseben planet je naša 
Zemlja, saj je edini planet v 
našem Osončju, na katerem so 
voda in živa bitja. Ravno prav je 
oddaljena od Sonca, da na njej 
ni prevroče in ne preveč mraz.
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Predstavljamo

Vem, da te zanima tudi, kako 
je nastala Luna. Pravijo, da je 
pred več sto milijoni let v Zemljo 
trčil meteorit in se raztreščil. Iz 
koščkov, ki so zleteli v zrak, je nato 
nastala Luna. Če je to res, potem 
je Luna pravzaprav del Zemlje!

Kako ogromno je v resnici vesolje, 
si težko predstavljamo. Vsak 
delček je del še večjega sistema. 
Zemlja in ostali planeti so 
del Osončja, ki je v galaksiji, 
imenovani Rimska cesta, ta pa je 
sestavni del jate galaksij.
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Predstavljamo

Astronomi 
ali 
zvezdoslovci: 
Znanstveniki, ki 
preučujejo planete in 
oddaljene zvezde in si 
prizadevajo razumeti 
nastanek in delovanje 
planetov in galaksij.

Umetni 
sateliti: 
Majhni laboratoriji, ki 
krožijo okoli Zemlje in 
zbirajo podatke, omogo-
čajo telefonske pogovore 
z enega konca sveta na 
drugega, sporazumevanje 
prek interneta in napove-
dovanje vremena.

Sonda: 
Naprava, s katero 
znanstveniki raziskujejo 
planete, ki človeku niso 
dostopni.

Asteroidi: 
Majhna kamnita oziroma 
kovinska telesa, ki krožijo 
okrog Sonca. Nekateri 
so veliki kot večje skale, 
drugi pa kot manjši 
planeti. 

Zvezdni 
utrinki: 
Majhni koščki asteroidov, 
ki se na poti skozi ozračje 
vnamejo in izparijo, za 
njimi pa ostane svetleča 
sled na nebu. 

Komet: 
Manjše nebesno telo, 
sestavljeno iz ledu in 
prahu. Ko se približa 
Soncu, se del ledu stali in 
ustvari bel rep prahu, dolg 
milijone kilometrov.



7

Predstavljamo

Veliki pok: 
Teorija, ki pravi, da je vsa 
snov v vesolju nastala 
pred milijardami let v 
močni eksploziji.

Galaksija: 
Skupek milijonov ali 
milijard zvezd, planetov, 
kometov, oblakov plina 
in prahu, ki se vrtijo 
okoli skupnega središča. 
Združuje jih gravitacija.

Ozvezdje: 
Del neba, kjer svetlejše 
zvezde lahko povežemo 
v podobe, ki so si jih 
zamislili zvezdoslovci, 
da bi se lažje znašli.

Planet:
Beseda je grškega izvora 
in pomeni pohajkovalec, 
popotnik. Znanstveniki 
uporabljajo ta izraz za 
nebesna telesa, ki so v 
neprestanem gibanju.

Zvezda: 
Nebesno telo z lastno 
svetlobo.

Okoli 15. avgusta 
se Zemlja sreča s 
skupino majhnih 
meteoritov, zato 
lahko takrat skoraj 
vsako minuto 
vidimo zvezdni 
utrinek.

Že veš?
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Predstavljamo

Obnovljivi viri energije so zelo pomembni za ohranitev našega 
planeta. To zdaj že vemo. Raziskave so sedaj usmerjene v iskanje 
novih obnovljivih virov. Eden takih je energija iz vesolja.

Energija iz vesolja

Na sprejem sončne energije iz 
vesolja ne vplivata dan in noč, 
niti vreme, letni časi ali oblaki. 
Proizvedli bi lahko kar od šest do 
osemkrat več energije kot na tleh! 

Tako bi dobili zanesljiv in 
kakovosten vir energije, ki je ne 
bi bilo treba shranjevati tako 
kot obnovljive vire na zemeljski 
površini, saj bi bila zagotovljena 
njena stalna dobava.

Že veš?
Pomembno! Morda se vse to sliši kot 
del znanstvenofantastičnega filma, 
a nikar se ne boj. Žarek mikrovalov, 
po katerem se prenaša energija do 
Zemlje, je za človeka, živali in rastline 
popolnoma neškodljiv.
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 V vesolje bo poletel satelit, 
opremljen s solarnimi 
sprejemnimi ploščami 
(kolektorji). 

 Ti bodo zbirali sončno energijo in 
jo pretvorili v uporabno energijo. 

 To radiofrekvenčno energijo 
bodo s pomočjo mikrovalov 
in laserskih žarkov pošiljali na 
sprejemno postajo na Zemlji. 

 Tu bodo energijo pretvorili nazaj 
 v električno energijo in jo poslali 
 v električno omrežje.
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Tako pa naj bi energija iz vesolja pripotovala do nas:
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Soncna elektrarna 
Zlatolicje

Še zaradi nečesa je ta 
hidroelektrarna prav 
posebna – zaradi 
sončnega parka. Ne, 
to ni park s travo, 
klopmi in gugalnica-
mi. Tako se imenuje 
sončna elektrarna, ki 
je zgrajena na njeni 
strehi.
Sončno elektrarno 
na strehi ima tudi 
hidroelektrarna Formin.

Zlatoličje je naselje 
na Dravskem polju. 
To je tista obsežna 
ravnina, po kateri 
teče reka Drava. In 
na njej stoji največja 
in najmočnejša 
hidroelektrarna 
v Sloveniji.

Bodi moder
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Bodi moder

Ne le enega, kar dva 
obnovljiva vira izkoriščajo 
v Zlatoličju za pridobivanje 
električne energije: vodo in 
sonce. Bravo!

Že veš?
•	 Razvoj	solarne	tehnologije	

je doprinesel, da so se pri 
nas v kratkem času pojavile 
številne strehe, prekrite s 
solarnimi sprejemniki.

•	 Sodobni	solarni	sistemi	
omogočajo, da lahko sončno 
energijo izrabljamo za 
različne namene.

•	 Prve	sončne	elektrarne	v	
Sloveniji so bile na javno 
omrežje priklopljene pred 

 več kot desetimi leti.
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Orientacija 
po zvezdah
Puhec: Uau, kako lepo je opazovati 
nočno zvezdnato nebo.

Sončica: In tudi koristno! Ali veš, 
da so zvezde odlične za orientacijo?

Puhec: Orientacija? Kaj je to? 

Modri Jan: Če se na primer izgubiš 
v gozdu in ne veš, katera smer je 
prava, si pomagaš na različne načine. 
Orientiraš se po mahu, soncu ali si 
pomagaš s kompasom.

Sončica: Če te ujame noč, se 
orientiraš po zvezdah.

Puhec: O, to je pa pametno vedeti! 
Kako se naučim?

Sončica: Orientacija po zvezdah je 
zelo natančna. Najlažje se orientiramo 
po zvezdi Severnici, ki nam pokaže, kje 
je sever.

Modri Jan: Severnico najlažje 
najdemo s pomočjo ozvezdja Veliki 
voz. Ni ga težko najti. Sestavlja ga 
sedem zvezd, razporejenih v obliki 
voza (štiri kolesa in oje). V mislih 
zadnji dve zvezdi spoji z namišljeno 
črto in si predstavljaj, da je petkrat 
daljša. Na koncu te črte je zvezda 
Severnica. 

Sončica: Tista, ki najsvetleje sveti, 
je prava!

Puhec: Odlično! Zdaj me prav nič več 
ne skrbi, kaj bo, če se kdaj izgubim!

Zvezda 
Severnica

Ozvezdje 
Mali voz

Ozvezdje 
Veliki voz

Ozvezdje 
Severna korona

Ozvezdje 
Zmaj

Bodi moder



Bodi moder

Sonce ima zelo veliko moč, 
zato je naša Zemlja zaščitena 

s prav posebnim plaščkom. 
Imenujemo ga ozonska plast. 

Narejen je iz plina ozona, 
ki je bistvenega pomena 

za življenje, saj preprečuje 
vstop nevarnemu UV sevanju 

sonca. 

Ozonska plast je različno 
debela. Ker smo dolga leta 
brezglavo onesnaževali 
ozračje, se je ponekod ta 
zaščitna plast tako stanjšala, 
da je nastala ozonska luknja. 
Nahaja se nad severnim in 
južnim polom Zemlje in je že 
tako velika kot cele ZDA.

Ob odkritju ozonske luknje 
nad Antarktiko so se 

Združeni narodi odločili za 
skupno akcijo za zaustavitev 

tanjšanja ozonske plasti. 
V ta namen so oblikovali 
Montrealski protokol, po 

katerem bi postopoma 
ukinjali uporabo sredstev, ki 

uničujejo ozonsko plast.

Zaradi ozonske luknje 
pride do nas vedno več 
škodljivih UV žarkov, ki 
lahko povzročijo kožnega 
raka, segrevanje ozračja, 
vremenske katastrofe, 
taljenje arktičnega ledu, 
širjenje puščav, okvare oči 
in bolezni dihal, zmanjšan 
pridelek in rast rastlin, 
poškodujejo ekosisteme v 
oceanih in imajo škodljive 
vplive na živali.

Ozon
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Včasih lahko ponoči na nebu vidimo pas 
mlečno bele svetlobe. To je Rimska cesta, 
galaksija, v kateri živimo. Ker je videti kot 
megličast pas mlečno bele svetlobe, jo 
imenujemo tudi Mlečna cesta.

Galaksija 
Rimska cesta

Spoznaj naravo

14

Rimska cesta ima spiralno obliko in v 
premeru meri okrog 100.000 svetlobnih let. 
To je res ogromno, če pomisliš, da Osončje 
meri samo okrog 12 svetlobnih ur. Galaksija 
se vrti, pri tem krožijo notranje zvezde hitreje 
od zunanjih. 

Našo galaksijo sestavlja okrog 200 milijard 
zvezd. Vidimo jih v različnih barvah. Nekaj je 
belih, modrih, rumenih, oranžnih in rdečih. 
Modre zvezde so bolj vroče kakor rumene, 
rumene pa so bolj vroče od rdečih.

Poleg Rimske ceste so zelo daleč v vesolju še 
druge galaksije. Med seboj se razlikujejo po 
obliki, zgradbi, velikosti in številu zvezd.

Barve zvezd 
v galaksiji 

Rimska cesta



Spoznaj naravo
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Rimska cesta ima spiralno obliko in 
v premeru meri okrog 100.000 svetlobnih let.



Spoznaj zvezdo
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Sijaj, sijaj Soncece

Sonce je v resnici zvezda. 
Okrog nje krožijo naša Zemlja 
in ostali planeti v Osončju, 
pa tudi asteroidi, meteoroidi, 
kometi, čezneptunska telesa in 
medzvezdni prah. 

Če misliš, da je Sonce trdno kot 
Zemlja, se motiš. Je velikanska 
vrteča se krogla žarečih plinov. 
Tako zelo velika, da je razdalja 
od njenega središča do površja 
dvakrat večja kot razdalja med 
Zemljo in Luno. Površina Sonca 
ni gladka, bolj je podobna 
brbotajočemu kotlu polente. 
Njena temperatura je kar 5800 
stopinj Celzija. Mi pa stokamo, ko 
termometer pokaže 30 ºC!

Sonce je vir življenja. Zaradi njega so zeleni travniki, pisane 
cvetlice, živahne ptice in tudi jaz in ti. Če ne bi bilo ravno 
pravšnje količine Sončevega sevanja, bi bilo vse skupaj zelo 
drugače. Če bi je bilo premalo, bi Zemljo prekril led. Če pa bi 
je bilo (pre)več, bi se led na tečajih stopil in voda bi prekrila 
skoraj vse površje.

Dan in noc
Zemlja se vrti okoli svoje osi in za 
to potrebuje en dan. V tem času 
Soncu pokaže vse dele svojega 
površja. Kadar smo obrnjeni 
proti Soncu, vidimo nebo svetlo 
– takrat je dan. Kadar pa smo na 
drugi strani, ga vidimo črnega. 
Takrat je noč. 

Letni casi
Zemlja kroži tudi okrog Sonca. 
Da ga obkroži, potrebuje eno leto. 
Ker je Zemljina os nagnjena, smo 
med kroženjem različno oddaljeni 
od Sonca. Ko smo nagnjeni proti 
njemu, imamo poletje, ko smo 
najbolj oddaljeni, pa zimo. 



1717

Že veš?
•	 Sonce	je	skoraj	tisočkrat	težje	
 kot vsi planeti skupaj.
•	 V	Sonce	ne	smemo	nikoli	po-

gledati, tudi s sončnimi očali ne, 
saj lahko zaradi močne sončne 
svetlobe oslepimo. Za varno 
opazovanje sonca moramo 

 nositi posebna očala s filtrom.
•	 Z	avtom	bi	pri	hitrosti	85	km/h	

prispeli do Sonca v malo več kot 
200 letih.

•	 Svetloba	je	milijonkrat	hitrejša	
kot letalo.

•	 Sonce	ni	vedno	rumene	barve.	
Barva je odvisna od položaja 
Zemlje in Sonca ter tega, ali 
Sončevi žarki prodirajo skozi 
oblake, dim ali onesnaženo 
ozračje.

•	 Od	časa	do	časa	na	površini	
Sonca nastanejo velikanske 
eksplozije, ki v nekaj sekundah 
izbrizgajo več energije, kot so 

 jo doslej proizvedle vse 
 elektrarne na svetu.



Spoznaj žival

Šimpanz Ham

Res ni bil prva žival v vesolju (saj 
veš, da je bila to psička Lajka!), 
bil pa je prva žival, ki je na poti 
opravljala določene naloge. Iz tega 
so sklepali, kako bi se na nenadni 
pospešek, breztežnost, omejitve 
in osamitev v kapsuli odzival 
človek. Ti izsledki so nam utrli pot 
v vesolje.

Šimpanz Ham je bil eden od 
štiridesetih šimpanzov, ki so jih 
urili za to pomembno misijo. Ime 
je dobil po začetnicah centra, v 
katerem so ga usposabljali. Ker 
je potrpežljivo prenašal neštete 
preizkuse in uspešno sledil 
navodilom, je bil na koncu prav on 
izbran za tistega, ki bo odpotoval v 
vesolje. 

V živalskem vrtu se 
vedno najdlje zadržim pri 
šimpanzih. Se tudi tebi zdi, 
da so podobni ljudem? Tako 
so menili tudi znanstveniki, 
ki so pred 51 leti v vesolje 
poslali šimpanza Hama. 

31. januarja 1961 je ameriška 
nosilna raketa v vesolje ponesla 
astronavta šimpanza Hama. Polet 
je trajal 16 minut in pol in se kljub 
zapletom srečno končal. Ham je 
postal narodni junak. Ugani, kaj je 
dobil za nagrado? Jabolko!

Modra lučka – pritisni na ročico. 
Na voljo imaš pet sekund. 
Drugačne barve lučka – reagiraj 
v dvajsetih sekundah. Tako je 
potekalo urjenje za misijo. Če je 
Hamu uspelo, je dobil banano in 
požirek vode. 



Poznaš simpatično bitje na 
spodnji pobarvanki? To je šimpanz 
Ham. Pobaravaj jo, skeniraj in 
nam jo pošlji do 4. 11. 2012 
preko obrazca na spletni strani 
www.modri-jan.si. 
Vse pobarvanke bomo objavili 
na naši spletni strani 
www.modri-jan.si.

nagradna 
pobarvanka Izmed prejetih pobarvank bomo izžrebali tri srečneže, 

ki bodo nagrajeni z eno od treh čudovitih knjigic (Mali Princ, 
Nitke ali Leteča učilnica), ki jih podarja Mladinska knjiga.
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Astronavt

Astronavti so znanstveniki, 
mehaniki in še kaj drugega. Vse 
hkrati! Zato kar hitro za knjige! 
Prav ti bo prišlo tudi znanje 
letenja z reaktivnimi letali. 

Bodoči astronavti morajo prestati 
zahtevno urjenje, ki traja več 
mesecev. Vadijo v bazenu, se 
učijo na simulatorju in se urijo 
za popravila vesoljske postaje ali 
satelitov.

Spoznaj poklic

Ko bom velik, bom astronavt! Že od nekdaj si želim z raketo 
poleteti v vesolje, se dotakniti zvezd in obiskati bitja z drugih 
planetov. Misliš, da je to tako preprosto?
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Spoznaj poklic

Že veš ?
•	 Vesolje	človeka	raztegne	–	vrne	

se lahko tudi do 5 cm večji.
•	 Najbolj	znan	kozmonavt	je	Jurij	

Gagarin (prvi človek v vesolju), 
astronavt pa Neil Armstrong 
(prvi človek na Luni).

•	 Težnost	je	privlačna	sila	Zemlje,	
ki zadrži ljudi, živali in predmete 
na tleh.

•	 Skafander	oskrbuje	astronavta	
z zrakom, vzdržuje telesno 
temperaturo in pritisk ter ga 
varuje pred sevanjem.

Kaj pa sploh delajo astronavti? 
V posebnem vesoljskem 
laboratoriju raziskujejo, kako se 
odziva človeško telo, razvijajo 
nova zdravila in preučujejo razvoj 
rastlin in živalskih zarodkov v 
razmerah, ki vladajo v vesolju. 
In veliko telovadijo. Saj veš, da 
v vesolju lebdijo, zato njihove 
mišice prav leno počivajo.

Včasih morajo zapustiti vesoljsko 
postajo in opraviti nujna 
popravila. Za zaščito si nadenejo 
posebno obleko – skafander, ki si 
jo oblačijo kar tri ure. Ali veš, da 
skafander na Zemlji tehta kar 100 
kg? V vesolju astronavti njegove 
teže seveda ne čutijo. 

V vesolju so predmeti brez teže, 
zato vse lebdi v zraku. Kozarci, 
jedilni pribor in hrana, vse lebdi 
naokrog. Zabavno! In voda 
se nikoli ne razlije, ampak se 
oblikuje v velike kaplje, ki jih z 
lahkoto ujameš in pogoltneš. 

Še bolj nenavadno je spanje 
v spalnih vrečah, ki so čvrsto 
pritrjene na stene postaje. Celo 
roke si morajo kako pritrditi, da 
ne bi mahale okrog njih! Uh, in 
na stranišču se morajo privezati 
z varnostnimi pasovi, da jih ne 
odnese. To pa je pustolovščina!
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V Sloveniji

Nekoč je bilo raziskovanje 
vesolja in razvoj tehnologije 
strašansko drag, zato so si ga 
lahko privoščile samo svetovne 
velesile, kot sta Amerika in Rusija. 
Prvi človek v vesolju je bil tako 
ruski kozmonavt Jurij Gagarin, 
prvi človek na Luni pa ameriški 
astronavt Neil Armstrong. 

Center odlicnosti 
Vesolje-SI

Prvi človek 
v vesolju je bil 
ruski kozmonavt 
Jurij Gagarin
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V Sloveniji

Danes so stroški precej nižji 
in vesolje ni več rezervirano le 
za ekonomsko najmočnejše 
države. Tako je bil tudi v mali 
Sloveniji ustanovljen Center 
odličnosti Vesolje-SI, ki 
slovenskim znanstvenikom in 
inženirjem omogoča sodelovanje 
pri mednarodnih vesoljskih 
raziskavah in misijah. Zdaj bomo 
lahko tehnologije, ki smo jih 
razvili v Sloveniji, preizkusili v 
realnem vesoljskem okolju.

Si lahko predstavljaš, da bomo v 
Sloveniji kmalu imeli tudi čisto 
pravo zemeljsko postajo za 
komunikacijo s sateliti?!

Prvi človek na Luni je 
bil ameriški astronavt 

neil armstrong
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V Sloveniji

Že veš, kaj je narisano na spodnih sličicah? Pravilno izpolnjena polja ti bodo izdala geslo 
križanke, ki ga do 14. 9. 2012 skupaj s svojimi podatki vnesi v obrazec na spletni strani 
www.modri-jan.si. Med vsemi pravilno izpolnjenimi gesli bomo 17. 9. 2012 izžrebali 
nagrajenca, ki bo prejel 4 vstopnice za udeležbo na dogodku »Pogled v vesolje: Luna, 
Saturn«, ki se bo odvila 21. 9. ob 21.30 na Blejskem gradu. Pa veliko sreče ;)

nagradna križanka

GeSLo
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V Sloveniji

Pipistrel

Pipistrel je slovensko podjetje, ki izdeluje ultralahka motorno-
jadralna letala ter jadralna letala s pomožnim motorjem in je 
glavni frajer na svetovni sceni. 

Pa veš, zakaj? Ker kar naprej 
zmaguje na tekmovanjih 
ameriške vesoljske agencije 
NASA! Lani je njegova ekipa 
slavila že tretjo zmago, in 
sicer za energetsko najbolj 
učinkovito letalo. Taurus G4 
je prvo električno štirisedežno 
letalo na svetu, ki je poletelo. 
Pipistrelovci so tako dokazali, 
da je letenje z električno 

energijo lahko enakovredno 
letenju na fosilna goriva. Ker 
ne onesnažuje, pa je še veliko 
boljše.

To je en velik korak na poti k 
ohranjanju naše atmosfere ali, 
kot bi rekel Neil Armstrong, 
prvi človek na Luni: »To je 
majhen korak za človeka, a 
velik skok za človeštvo.«
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Po svetu

Mednarodna 
vesoljska postaja 

Tukaj po navadi spoznava 
tujo državo, danes pa naju 
čaka nekaj prav posebnega. 
Več držav, združenih na 
enem mestu – v vesolju!

Mednarodna vesoljska postaja 
je največje vesoljsko plovilo in 
skupni projekt šestih vesoljskih 
agencij ZDA, Rusije, Japonske, 
Kanade, Brazilije in članic 
Evropske vesoljske agencije. 
Pri njegovi postavitvi je 
sodelovalo kar 16 držav!
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Po svetu

Vesoljska postaja je velika kot 
nogometno igrišče in kroži okoli 
Zemlje na višini približno 400 
km. Na njej sicer ni nogometašev, 
ampak tam prebivajo vesoljci iz 
različnih držav. Obiskali so jo tudi 
prvi vesoljski turisti.

Cemu je sploh 
namenjena? 
Opazovanju in raziskovanju vesolja, 
seveda! Vsakih 90 minut obkroži 
Zemljo, njen prelet pa lahko 
opazuješ celo s prostim očesom. 
Videti je kot svetla in počasi 
premikajoča se točka na nebu. Na 
www.vesolje.net poišči točen čas, 
kdaj bo letela nad tvojim krajem 
(podatki so samo za Ljubljano, 
Maribor in Koper!) in ... Jo vidiš?



Njen največji uspeh je prvi polet 
človeka na Luno. To se je zgodilo 
leta 1969, ko je Američan Neil 
Armstrong kot prvi, in zaenkrat 
tudi edini, človek stopil na Luno. 

Do leta 2020 naj bi na Luno zopet 
poslali človeka in celo zgradili 
stalno bazo na njej. Misliš, da 
bomo potem kmalu na počitnice 
hodili na Luno?

Na drugi strani luže, kot radi poetično rečemo, se raztezajo 
Združene države Amerike. Sestavljene so iz kar 50 držav in kot 
se za svetovno velesilo spodobi, imajo tudi svojo nacionalno 
agencijo za aeronavtiko in raziskovanje vesolja. Imenuje se 
NASA (Narodna zrakoplovna in vesoljska uprava).

28

Po svetu

NASA
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Po svetu

Ali veš, da so bili med Američa-
ni, ki so poleteli v vesolje, tudi 
trije slovenskega rodu? Ronald 
Šega, Jerry Linenger in Sunita 
Williams so astronavti s sloven-
skimi koreninami, ki so se že 
sprehodili po vesolju. 

Že veš?NASA je svoja največja znanstvena 
odkritja dosegla z robotskimi 
plovili, ki jih je poslala v najbolj 
oddaljene kotičke našega Osončja. 
»Mars roverji« se na primer vozijo 
po Marsu in raziskujejo, če je bilo 
morda kdaj na njem življenje, 
preučujejo klimatske značilnosti in 
iščejo vodo. Skratka, pripravljajo 
vse za človekovo raziskovanje.



Napisal in narisal: Tomo TurkPolet v vesolje
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Napisali: Aiša B. in Darja Š.
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Nocno nebo

Ko Sonce utrujeno zaspi, 
se teta Luna na nebu zbudi.
In z njo sestre, lepe zvezdice,
ki modno revijo bi se šle.

A bratje utrinki hitrokraki 
– za modo jim ni.
Rajši bi se še malo lovili, 
kot revijo gledali.
Luna velikanka jih jadrat uči.

»Bolj zanimivo od revije že ni!«
se zvezdicam jezno v očeh zaiskri.
Luna prepreči spopad srdit,
strašno grmenje in blisk silovit.

Cela družina zdaj veselo raja,
zvezdica mala pa rada nagaja.
Pleše in sveti tako močno,
da prebudi celo nočno nebo.

Bralni koticek



Napisala: Darja ŠtukeljBralni koticek

Izlet v 
vesolje

Modri Jan, Sončica in Puhec so 
se odpravili na čisto posebno 
dogodivščino. S pravim vesoljskim 
plovilom so poleteli v vesolje! Vse bolj 
se oddaljujejo od Zemlje, ki je videti le 
še majhna žogica nekje v daljavi, in se 
približujejo svetlim zvezdam. 

»Puhec! Odpri vendarle oči!« Sončica 
strogo reče Puhcu, ki sedi poleg nje in 
od strahu še vedno trdno zatiska oči. 
Pokuka na eno oko, nato previdno še 
na drugo, potem pa široko izbulji in 
kar zapiska od navdušenja: »Iiiii! Kako 
je lepo! Poglej Sončica, poglej! Tam na 
levi mi je ena zvezdica pomežiknila! Si 
videla?!«

»Hej, poglejta tole!« se izza njunih 
hrbtov zasliši glas Modrega Jana. 
Lebdi v zraku in je videti kot ogromen 
moder balon. »Hihihi,« sta navdušena 
Sončica in Puhec. Takoj si odpneta 
varnostne pasove in tudi sama 
zaplujeta po zraku.

V vesolju se igrajo povsem drugačne 
igre kot na Zemlji. Ker tukaj ni sile 
teže, ki bi stvari vlekla k tlom, vse 
lebdi v zraku. Tako trije astronavti 
igrajo vesoljsko košarko z grahovimi 
zrni, ki jih z enim prstkom nežno 
potiskajo sem in tja. Koš so seveda 
široko nasmejana usta vsakega izmed 
njih. Zabavno je tudi pihaje vodnih 
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mehurčkov. Voda se namreč ne razlije, 
ampak se spremeni v vodne mehurčke, 
ki lebdijo naokrog.

Tako zatopljeni v igro niso niti opazili, 
da se bliža strašna nevarnost. »Na 
pomoč!« je prvi začel kričati Puhec, 
ki je skozi okno opazil, da naravnost 
proti Zemlji drvi velikanska ognjena 
krogla. Tudi Modri Jan je prebledel in le 
nemočno opazoval, kaj se bo zgodilo.

Pogumna Sončica pa ni niti za trenutek 
pomišljala. Prinesla je tri skafandre: 
»Fanta hitro! Zdaj gre zares!« Oblekli 
so se v vesoljske obleke, si nadeli 
čelade in zapustili raketo. Superherojka 

Sončica je zbrala vso energijo, si z 
glave potegnila najmočnejši sončni 
žarek in ga poslala naravnost proti 
ognjeni krogli. Tik preden je ognjena 
krogla trčila v Zemljo, jo je naravnost 
v sredino zadel Sončičin žarek in 
raztreščila se je na nešteto majhnih 
iskric. »Vidva sta na vrsti,« je Sončica 
izdala povelje in Modri Jan in Puhec sta 
ubogljivo zavzela svoja položaja. Puhec 
je vse iskrice spihal na en kup, Modri 
Jan pa se je tako hitro vrtel na mestu, 
da so iz njega na vse strani škropile 
debele vodne kaplje in iskre pogasile.

»Bravo! Misija končana, Zemlja 
rešena!« so vsi trije vzkliknili v en glas.
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Na obisku

Kdaj in na kakšen način 
se je v vas prebudil čut za 
napovedovanje usode?
Ta čut je prišel na svet z menoj in 
ta vez se še nikoli ni prekinila. 

Kaj se vam zdi pri vašem delu 
najbolj zanimivo?
Neposredni stik z usodami, ki se 
prebirajo kot roman ali včasih kot 
napet film, mogoče kdaj kot lepa 
romantična izpoved.

Koliko let je štela vaša najmlajša 
stranka?
Nekaj ur.

Kaj svetujete mladim pri njihovi 
odgovornosti do okolja?
Pomembno je, da se zavedate 
vsega, kar se nahaja okoli vas. 
Narava potrebuje prosto pot, 
da nam lahko nudi pogoje za 
življenje, kot si jih želimo. 

Intervjuvala: Bojana Močnik

Intervju

Danny
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Na obisku

Kdaj in na kakšen način 
se je v vas prebudil čut za 
napovedovanje usode?
Že ob rojstvu mi je bilo dano, 
da nosim v sebi visoko razvito 
intuicijo. Matematiko sem od 
nekdaj oboževala in so mi 
številke zelo blizu.

Kaj se vam zdi pri vašem delu 
najbolj zanimivo?
Pri mojem dnevu se mi zdi 
najbolj zanimivo to, da ko ljudje 
pridejo na osebni posvet, nosijo 

v sebi nek strah, ko pa odidejo, 
se smejejo in so popolnoma 
prerojeni.

Koliko let je štela vaša najmlajša 
stranka?
Najmlajša oseba je bila stara 20 let.

Kaj svetujete mladim pri njihovi 
odgovornosti do okolja?
Vsak posameznik naj skrbi za svoj 
osebni prostor, higieno in odlaga 
smeti, kamor je potrebno.

Karinin vedeževalski studio

Kocka življenja

Karin
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Na obisku

Intervju

Intervjuvala: Bojana Močnik

Vid Ratajec je 12-letni astronom iz OŠ Vižmarje Brod in član 
astronomskega krožka Gimnazije Šentvid. Njegov mentor, 
prof. Zorko Vičar, je takoj opazil njegovo radovednost, 
zavzetost in sistematičnost pri opazovanju nebesnih teles.
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Na obiskuKdaj in zakaj te je začela zanimati 
astronomija?
Astronomija me zanima že od 
prvega razreda osnovne šole, ker 
sem kot otrok gledal risanke o ve-
solju (npr. Racman Dogers). Vklju-
čil sem se v astronomski krožek 
in pričel brati knjige o opazovanju 
vesolja.

Kako si prišel na idejo o svojem 
lastnem teleskopu? 
Na astronomskem krožku sem 
spoznal, da lahko s teleskopom 
odlično opazujem Luno, planete, 
dvojne zvezde, zvezdne kopice, 
meglice, galaksije, komete ter tudi 
Sonce. Kmalu sem si bolj kot vse 
druge »igrače« želel lastni tele-
skop, zato mi je mami uresničila 
željo in mi ga kupila.

Zanimivo. Kaj pa opazovanje 
objektov na našem planetu, 
na Zemlji? 
Z njim lahko recimo iz Ljubljane 
vidim Aljažev stolp na Triglavu, 
smučarje na Krvavcu, prijatelje 
na Šmarni gori. Prav tako lahko 
imenitno opazujem naravo, živali, 
recimo ptice, kako gnezdijo ...

Na kakšen način pa si fotografiral 
Luno? 
Luno sem fotografiral z navadnim 
digitalnim fotoaparatom skozi 

okular teleskopa. Objektiv fotoapa-
rata sem pod pravim kotom pri-
bližal okularju teleskopa in izostril 
sliko ter slikal.

Bi si nekoč v prihodnosti želel 
obiskati vesolje? 
Ja, vesolje bi si zelo rad ogledal tudi 
od blizu, kot verjetno vsak astro-
nom. Zavedam se, da to zahteva 
intenzivne priprave, vendar se ne 
bojim niti letenja niti trdega dela.

Kakšno je tvoje mnenje o odvozu 
odvečnih odpadkov z Zemlje v 
vesolje?
Vesoljski odpadki lahko resno po-
škodujejo vesoljska plovila, zato jih 
ni pametno odlagati v vesolje. Smeti 
lahko tudi padejo nazaj na Zemljo 
in tako dolgoročno nismo rešili 
problema onesnaževanja – s pora-
bo goriva in gradnjo raket smo ga 
samo povečali. 

V Mednarodnem letu astromomije 2009 
je na pobudo dr. Zorka Vičarja (pobuda 
»Teleskop za vsako šolo«) večina šol v 
Sloveniji kupila astronomsko opremo, ki 
jo je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in 
šport RS. Tako ima danes večina šol ustrezne 
pogoje za osnovna astronomska opazovanja. 
Torej mladi radovedneži, pocukajte učitelje 
za rokave, da še vam omogočijo pogled v 
globine in lepote vesolja.
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Razmišljaj in ustvarjaj

Znaš zgraditi raketo? Potrebuješ svinčnik, papir, lepilni trak in slamico. Če želiš pa prav 
posebno raketo, vzemi še barvice in poljubno pobarvaj list papirja. Jaz sem uporabil mojo 
najljubšo barvo – modro!

izdelaj raketo

Vzemi svinčnik in 
okoli njega navij trak 
papirja. Trak naj bo 
približno 4 cm širok 
in 28 cm dolg.

Zaviti trak bo osnova 
za raketin trup.

Zaviti trak zalepi z 
lepilnim trakom na 
treh mestih.

Odstrani svinčnik 
in zgoraj ter spodaj 
odreži robove traku.

1 2

3 4
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Razmišljaj in ustvarjaj

Bravo, trup rakete 
že stoji!

Iz barvnega ali 
pobarvanega papirja 
izreži krila rakete. 
Ravno stranico krila 
zareži, tako da dobiš 
dva zavihka, ter ju 
prepogni vsakega na 
svojo stran.

Z lepilnim trakom 
pritrdi zavihka kril na 
trup rakete.

Zgornji del rakete s 
prsti stisni skupaj 
v kupolo in vrh z 
lepilnim trakom 
zalepi.

V tulec vstavi 
slamico.

Močno pihni v 
slamico in raketa 
bo poletela.

5 6

7 8

9 10
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Povabi prijatelje na vesoljsko zabavo. Pripravi prostor: prižgi samo kakšno manjšo lučko, 
ki sveti v prostoru kakor zvezdica, na steno in tla pa nalepi plastične zvezdice, 
ki se svetijo v temi. Zvezdice iz kartona lahko izrežeš tudi sam in jih zaviješ v alufolijo.
Pripravi papir, da bo lahko vsak otrok izdelal svojo raketo (načrt imaš v Modrem Janu). 
Ko bo vse pripravljeno, izvedite tekmovanje, katera raketa leti najdlje!
Lahko pripraviš še nekaj raznobarvnih sokov, da med poletom v vesolje ne boste žejni, 
in zabava se lahko prične.

Vesoljska zabava!

Razmišljaj in ustvarjaj

Izreži zvezdice iz 
kartona. Lahko jih 

pobarvaš ali zaviješ 
v alufolijo.
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Razmišljaj in ustvarjaj

Povabi svoje 
prijatelje in še 

kakšnega vesoljčka, 
če ga poznaš!

Organiziraj 
tekmovanje za 

najboljšo raketo!



Tadej Trobevšekema

Hej, hej, hej! Priznam, da me je bilo nekoliko strah, da boste med poletjem 
pozabili name. Pa niste! Poglejte, koliko pisem sem prejel, pa pesmic in fo-
tografij. Kot veš, je v reviji vselej prostorska stiska, zato ne morem objaviti 
čisto vseh pisem, ki jih prejmem. Se trudim, da bi jih objavil čim več, kajti 
naravnost obožujem vaša pisemca. Jih pa zato vse, do zadnjega, objavim 
na svoji spletni strani www.modri-jan.si. Ker ste moji zvesti prijatelji in 
bralci, vam obljubim, da bom čisto vsakemu, ki mi bo do 4. 11. 2012 po-
slal pismo na naslov: hSe d.o.o., revija Modri Jan, Koprska ulica 92, 
1000 Ljubljana, v zahvalo poslal majčkeno, prikupno, luštno in nadvse 
simpatično darilce. Piši, pesni in riši, ker se splača potruditi!

Pisma za Modrega Jana
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Uau! Koliko 
risbic sem 
dobil. Pa še 
eno pesem 
ter zgodbico. 
Zdaj mi pa 
res ne bo 
dolgčas!
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Janez Lamovšek

Simon Lamovšek nina, 12 let

ana Žižek

Modri Jan in njegova revija

Tvoja revija najboljša je,
v njej vsakič piše zanimivo še in še …
Vedno se je razveselim,
ko po pošti jo dobim.

V njej pišejo zanimive reči,
pa tudi takšne, 
kako se kakšna nagrada dobi.

Tudi v nagradnih igrah sodelujem
in z ostalimi za nagrade tekmujem.

Nekatere nagrade sem že dobila,
njih sem se pa še posebej razveselila.
Zato zdaj pošiljam ti to pesmico, 
da še tebe razveselim z njo!

Pošiljam vam zgodbico, ki sem jo sama 
napisala. In želela bi še nekaj dodati: 
prosim, bodite še naprej tako zelo kul, 
kot do zdaj.

Bil je vroč poletni dan in Maji ter 
njeni prijateljici Veroniki je bilo na 
smrt vroče, zato sta odšli na potep 
po gozdu, kjer ju je senca mogočnih 
dreves prijetno ohladila. V gozdu sta 
videli pajke, deževnike in drobne pridne 
mravljice. Slišali sta živahno ptičje petje 
in zaduhali prijeten vonj po listju in 
mahu. Sončni žarki skoraj niso prodrli 
skozi košate krošnje visokih dreves. 
Naenkrat pa sta zaslišali poreden 
smeh. Ozrli sta se in zagledali svoja 
predrzna sošolca, Žana in Timoteja. 
Z žepnim nožem sta v drevesna debla 
vrezovala prostaške izjave ter križe. 
Maji je postalo obupno vroče, čeprav 
je bila v senci gozdička. Stekla je k 
malomarnima sošolcema, Veronika ji 
je sledila. Maja je fanta okarala in jima 
povedala, da s tem škodujeta drevesom. 
Fanta sta se posmehljivo zasmejala in 
Timotej je rekel, da ju mnenje neumnih 
punc ne zanima. Dekleti sta stekli po 
Veronikine starše, ki so prihiteli v gozd, 
vendar sta jo poredneža že ucvrla 
domov. Naslednjega dne so se učenci 
v šoli učili o varovanju rastlin in živali 
in Žanu je postalo žal. Tudi Timotej se 
je pokesal ter se opravičil za nesramno 
govorjenje. Postali so prijatelji in se 
večkrat napotili skupaj v gozd, kjer 
pa niso povzročali škode nobenemu 
živemu bitju.

Dragi Puhec, Modri Jan in 
draga Sončica!



S katerim orodjem si pomagajo solinarji, 
da sol potisnejo na kupčke?, stran 25:
Z lesenim strgalom
 
Križanka: razmišljaj in ustvarjaj, stran 41:
Geslo: PO IGRAČE V DIRENDAJ
 
Modri kviz, stran 46
Geslo: SOLINE

rešitve Modri Jan 
številka 9
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Vprašalnik

rešitve priloge:
nagradna poletna križanka, stran 3
Rešitev: RDEČE MORJE
 
uganka, stran 5
Rešitev: HOBOTNICA
 
Gremo na počitnice, stran 8
Rešitev: PLAŽA
 
Koliko živali je na sliki?, stran 18
Rešitev: 10
 
Poišči podrobnosti, stran 20
Rešitev: 5

Spoštovani starši in učitelji!

Ustvarjalci revije Modri Jan želimo, da bi bila revija še boljša, 
zato vas vljudno prosimo, da na spletni strani www.modri-jan.si 
do 30. septembra izpolnite spletni anketni vprašalnik. 
Vaši odgovori nam bodo koristili, da bodo prihodnje številke revije 
še bolj zanimive, poučne in prijetne za branje.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje!

Anketni 
vprašalnik



Vprašalnik

Če ti je bila junijska številka revije 
všeč in si jo pozorno prelistal in 
prebral, gotovo ne boš imel težav 
z odgovarjanjem na vprašanja 
Modrega kviza. Vsak odgovor ima 
svojo črko, ki jo zapiši na ustrezno 
mesto v geslu glede na številko 
vprašanja. Odgovore mi pošlji do 
4. 11. 2012 preko spletnega obrazca 
na www.modri-jan.si. Kot vselej 
bom tudi tokrat izžrebal 5 srečnežev, 
ki bodo prejeli prikupna darilca.

Modri kviz

GeSLo številka 10
1 2 53 64
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1. Kako se imenuje naprava za 
opazovanje zvezd?

•	 Telefon					r
•	 Teleskop					Z
•	 Telegram					K
 
2. Naštej plenete v našem osončju?
•	 Merkur,	Venera,	Zemlja,	Mars,	Jupiter,	

Saturn, Uran, Neptun, Pluton.     V
•	 Merkur,	Modri	Jan,	Komet,	Luna,	Puhec,	

Sonda, Uran, Neptun, Planet.     Ž
•	 Merkur,	Satelit,	Sonce,	Asteroid,	Asterix,	

Galaksija, Mars, Venera, Zvezda.     o
 
3. Naša galaksija se imenuje
•	 Gozdna	pot					i
•	 Mlečna	cesta					e
•	 Avtocesta					a
 
4. S kakšno hitrostjo potuje svetloba?
•	 300.000	kilometrov	na	sekundo					Z
•	 5	kilometrov	na	uro					K
•	 1	meter	na	sekundo					M
 
5. Kdo je astronavt?
•	 Namišljena	oseba	iz	risanke	

Avtomobilčki     G
•	 Pilot	potniškega	letala					B
•	 Udeleženec	odprave	v	vesolje					d
 
6. Kako staro je vesolje?
•	 1500	let					J
•	 14	milijard	let					a
•	 11	let					n

Več informacij poišči na spletni strani 
www.modri-jan.si. Rešitve Modrega 
kviza številka 10 ti bom zaupal v 
naslednji številki revije.
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Ekoprojekt 3

V	šolskem	letu	2011	/	2012	je	podjetje	
Holding Slovenske elektrarne na 
slovenskih osnovnih šolah razpisalo že 
2. nagradni natečaj »Modri Jan potuje 
in okoljevarstvene naloge podeljuje«. 
Ker so ekoprojekt osnovnošolci in 
mentorji toplo sprejeli, odziv na 
povabilo k sodelovanju pa je bil zares 
množičen in nad vsemi pričakovanji, 
je ponovno nadaljevanje naslednji 
logični korak.

Tako se je Modri Jan, mala kaplja vode 
na veliki okoljevarstveni misiji, tudi 
v	šolskem	letu	2012	/	2013	domislil	
zanimivih in zabavnih ekonalog, ki so 
letos za spremembo razdeljene po 
triadah. Seveda pa si učenci in mentorji 
ekonalogo lahko tudi tokrat izmislijo 
sami. Kot lani bodo mentorji tudi letos 
svoja poročila lahko oddajali v treh 
različnih rokih – do 25. 11. 2012, 
25. 1. 2013 ali do 25. 3. 2013.

Rok, do katerega je možno prijaviti 
svojo nalogo, je 30. 10. 2012. 
Če bi radi sodelovali, nikar ne 
oklevajte in se prijavite! Prijavite se 
lahko preko spletnega obrazca na 
www.modri-jan.si/za-starse-in-
ucitelje/sole/ekoprojekt3
ali pa si stiskate prijavnico v pdf obliki, 
jo izpolnite in pošljete po faksu na 
številko 01 470 41 01. 

Vsak sodelujoči osnovnošolec bo prejel 
Modro diplomo, mentorji pa potrdilo 
o sodelovanju pri ekoprojektu. Vse 
ekonaloge bodo objavljene na spletni 
strani. Ob koncu akcije bo Modri Jan 
izbral 3 razrede, ki jih bo skupaj s 
Puhcem, Sončico in Packo Rijo obiskal 
na šoli ter jim pripravil zanimivo in 
zabavno ustvarjalno delavnico.

Vabljeni k sodelovanju v 
vseslovenskem Ekoprojektu!

OkOljevarstveni prOjekt 
za OsnOvnOšOlske OtrOke 
v šOlskem letu 2012/13
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Ustvarjalna zima

V novembru in decembru 2012 bo 
potekal nagradni natečaj za vrtce. 
V okviru natečaja bodo otroci v vrtcu 
izdelovali novoletne okraske v obliki 
junakov, jih poslikali in obesili na 
novoletno drevesce.

Prvih 100 prijavljenih vrtcev, ki se bo 
prijavilo preko spletnega obrazca, bo 
prejelo paket za izdelavo novoletnih 
okraskov – paket bo vseboval modelčke 
Modrega Jana, Sončice, Puhca in Packe 
Rije, modelirno maso, vrvice, barvice in 
recept za izdelavo dodatne modelirne 
mase.

S simboličnimi darili bomo nagradili 
vse sodelujoče otroke in vzgojitelje, 
ob koncu akcije bo komisija izbrala 
tri zmagovalne vrtce in jim pripravila 
zabavno animacijo.

Dodatne informacije in podrobnejša 
navodila bodo najkasneje do 15. 10. 
2012 objavljene tudi na spletni strani 
http://www.modri-jan.si/za-starse-
in-ucitelje. 

Vsi vrtci, lepo vabljeni 
k sodelovanju!
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Pravljico, boste rekli. Saj je tudi sam 
pravljično bitje, podobno kot vile in 
škrati, jage babe in divji možje. – Pa je 
res? No, Prešernov povodni mož, ki 
je zaplesal s prevzetno Urško v valove 
Ljubljanice, morda že, naš pa … 

Tudi naš povodni mož domuje v 
Ljubljanici in naprej, tam, »kjer v 
Donavo Sava se bistra izlije«, srečamo 
pa ga lahko tudi v drugih rekah, jezerih, 
potokih, sploh v vseh vodah, ki jim 
rečemo celinske vode. Zelo je navezan 
na svoje vodno domovanje, kjer najde 
vse, kar potrebuje za življenje: tolmun in 
staro jelšo, ki s prepletom korenin zakriva 
vhod v podzemno votlino – tam pa mora 
biti ležišče suho in mehko postlano. 

Kaj nam pripoveduje 
Povodni mož?

Na brzicah pri jezu si ujame podust ali 
klena za večerjo, za posladek izbeza 
neprevidnega raka izpod velikega kamna 
in se odpravi na nočni obisk k mlinarju. 
O ne, ne k lepi mlinarici, temveč po 
tolstega krapa v mlinščico, kamor mlinar 
zvečer, ko pospravi mlin, strese žito, ki se 
je razsulo iz vreč …

Ko se odpravlja na potep, je povodni 
mož z dolgimi brki in radovednimi očmi 
prav čeden, oblečen v dragocen, rjavkast 
in srebrno se bleščeč nepremočljiv 
kožuh; spretno, igraje se obrača v vodi, 
se potaplja, spet priplava na površje 
in skoči na breg – z ribo v ustih. Ste ga 
prepoznali, tega povodnega moža?
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Seveda, vidra je to, izurjen ribič in 
lovec, da mu ni para med živalmi, ki jih 
srečamo ob naših vodah. Zato pravimo, 
da je vrhunski plenilec, nekakšen dežnik, 
pod katerim najdejo prostor številne 
druge rastline in živali, ki sestavljajo 
vodni ekosistem, to je reko, potok, jezero. 
Brez živih bitij, ki tam žive, se hranijo in 
so hrana drugim, se rojevajo in umirajo 
ter se z razkrojem spet vračajo na 
začetek prehranskega spleta, ekosistem 
ni popoln; manjka mu ta ali oni del, 
zaradi česar ne more delovati brezhibno 
in ob tem še opravljati vseh koristnih 
nalog za ljudi. Naraven in popoln 
ekosistem je vijugava reka, obrasla z 
drevjem in grmovjem, z vsemi tolmuni, 
prodišči, mrtvicami, rokavi in močvirji, ki 
jih je oblikovala v svojem razvoju in kjer 
se prepletajo življenjski prostori številnih 
vrst rastlin in živali, od preproste alge do 
vidre. To je kraljestvo povodnega moža. 

Kaj pa imamo ljudje od tega vodnega 
kraljestva, boste vprašali. Veliko. 
Ogromno. Voda je življenje, nepogrešljiv 
gradnik vseh živih bitij. Kaj iščejo 
znanstveniki, ko ugotavljajo, ali je na 
drugih planetih življenje? Vodo. 

Voda nam zagotavlja tudi ugodje, 
brez katerega si težko predstavljamo 
vsakdanje življenje. Kakšno bi bilo brez 
vodovodne pipe? Zasukamo ročko in 
iz pipe priteče voda, ki jo lahko pijemo, 
se z njo umijemo, kuhamo, peremo, 
zalivamo … Pritisnemo na električno 
stikalo: zasveti luč, zažene se pralni 
stroj, sesalnik, zmelje se kava. Nekdaj 
so prinašali vodo v vedrih, si svetili s 
svečami in petrolejkami, prali perilo ob 
potoku, pometali z metlami in kavna 
zrna, če sploh, mleli v ročnem mlinčku. 
Za pogon mlinskih koles je zadostoval 
potok, od njegove energije je živela vsa 
mlinarjeva družina. Pa ne samo ena! 
Več kot deset mlinov je mlelo na enem 
samem potoku! To je bilo življenje po 
načelih trajnostnega izkoriščanja vodnih 
virov, kajti tako bi lahko – brez škode 
za naravo – živeli še številni naslednji 
rodovi.
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Projekt LIFE + AQUAVIVA z naslovom Živa voda - od biodiverzitete 
do pipe financirajo Evropska komisija, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje ter Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Prijavitelj projekta: 
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Partnerja: 
Inštitut za vode RS in HOPA d.o.o.

Danes imamo s trajnostnim 
izkoriščanjem težave, kajti razvoj je šel 
naprej in terjal svoj davek. Za ugodje, ki 
smo ga vajeni danes, je potok premalo; 
potrebna je reka, ki z vodno močjo 
žene turbine v hidroelektrarnah. Od 
tam električna energija priteče v naše 
domove do luči, pralnih strojev, kavnih 
mlinčkov, računalnikov in še marsičesa, 
brez česar danes ne zmoremo in ne 
znamo živeti.

To pa nikakor niso vse koristi, ki 
nam jih ponuja vodni ekosistem. Pa 
postojmo ob potoku na gozdnem robu 
in prisluhnimo življenju. Koliko različnih 
živih bitij je v njem! V peščenem dnu so 
zakopani piškurji in zasidrane školjke, 
pod bregovi se skrivajo raki, v tolmunih 
plavajo kleni in prežijo ščuke, v rogozju 
gnezdijo race. Na visoki jelši poje kos. 
Nad vodo letajo enodnevnice in spretni 
kačji pastirji. Rjava žaba skoči s kamna 
in se izgubi med odmrlim listjem. Zvečer 
bo koncert njenih zelenih sorodnic. 

Naše življenje je lepše, ker so z nami 
živali in rastline in druga živa bitja. Veliko 
jih je in zelo so raznolika. Temu rečemo 

biotska pestrost ali biodiverziteta. Kam 
gremo radi na počitnice? V kraje, kjer je 
narava bogata in ohranjena, četudi na 
daljni rajski otok. Toda biotsko pestrost 
imamo tudi doma, pred pragom, 
v potoku v soseščini. Le opaziti jo 
moramo. V vodnem okolju je to nekoliko 
težje in pri tem nam lahko pomaga 
skrivnostni povodni mož, s katerim se 
bomo še srečali. 

Bodimo torej obzirni do vseh živih bitij, 
kajti v tem smo vsi skupaj in odvisni 
drug od drugega. Tudi ti in tvoja družina, 
pa tudi sosedje in prijatelji. Vsi do 
zadnjega zajca na polju, srnjaka v gozdu, 
siničke v grmu, žabe v mlaki, pajka v 
mreži, čebele na cvetu. Vsi smo različni 
in vendar vsi povezani. Vsi skupaj. Nihče 
ne sme manjkati. Poskrbimo, da bo tako 
ostalo.

Marjana Hönigsfeld Adamič, 
koordinatorka projekta AQUAVIVA, www.aquaviva.si
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
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Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš

Modro za starše

26. september je posvečen 
jezikom. Evropska komisija in Svet 
Evrope sta namreč ta dan razglasila 
za evropski dan jezikov, dan, ko 
se praznuje jezikovna in kulturna 
raznolikost Evrope. 

Znanje jezikov je veliko bogastvo 
vsakega posameznika, omogoča 
medsebojno komunikacijo in sklepanje 
novih poznanstev, spoznavanje tujih 
kultur, krajev ter delovno in študijsko 
mobilnost. Spregovoriti v tujem 
jeziku pomeni pogledati na življenje z 
drugačnega zornega kota. 

Pomembno je, da se z učenjem jezikov 
prične že zgodaj. Zato vse starše 
nagovarjamo k spodbujanju svojih 
otrok za učenje jezikov, ki jim bodo 
pomagali pri kulturnih, družbenih 

in poklicnih priložnostih. Že otroci 
morajo odkriti vrednost znanja, da bi 
prisluhnili jezikom in si prizadevali, da 
tudi znanje tujih jezikov postane del 
njihovega bogastva.

Multikulturnost in večjezičnost vse 
bolj postajata del našega življenja. Na 
to moramo biti čimbolj pripravljeni – 
našim otrokom pa določena znanja 
in veščine privzgojiti že na začetku 
njihove življenjske poti. Zgodnje 
učenje tujih jezikov je ena izmed 
pomembnejših investicij v otrokovo 
znanje.

V državah Evropske unije je učenje 
tujega jezika že del predšolske 
vzgoje in se izvaja do zaključka 
šolanja. Strokovnjaki menijo, da je 
najprimernejši čas za začetek učenja 
tujega jezika pri 4 letih, ko imajo otroci 
že razvit center za govor in pomnjenje.

Pri učenju jezikov imate starši 
pomembno vlogo – z nenehnim 
spremljanjem, pohvalami in 
spodbudami lahko bistveno 
pripomorete k motivaciji svojega 
otroka za učenje tujega jezika. In če 
jezika ne obvladate najbolje, se lahko 
učenja lotite skupaj s svojim otrokom. 
Za otroka bo to še večja motivacija, 
za vas pa pomembna življenjska 
izkušnja. 



Ustvarjamo Modro energijo, 
ki jo pridobivamo iz okolju prijaznih, obnovljivih 

virov in tako ohranjamo naravo. Za modre 

odločitve in dejanja. Za brezskrbno življenje 

mnogih generacij, danes in jutri.

  ::  www.modra-energija.si
www.hse.si


