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Dan in noč
stenska slika DAn in nOČ prikazuje veliko 
fotografijo Zemlje. Obravnavo začnemo s 
pozornim opazovanjem in opisovanjem 
fotografije.

Del Zemlje je osvetljen, na njem lahko opazimo zna-
čilnosti površja, prepoznamo oceane in kopno (Afrika) 
ter zaledeneli južni pol. Prebivalci na tem delu Zemlje 
imajo trenutno svetli del dneva, ali krajše, dan.

Dela Zemlje na sliki ni videti, ker je temen, neosve-
tljen. Zemljani na tem delu imajo trenutno temni del 
dneva, noč. 

Če sliko natančneje pogledamo, opazimo, da pre-
hod med svetlim in temnim območjem ni oster, tem-
več postopen. To je še posebej dobro vidno na beli 
površini Antarktike, čeprav je tako povsod na meji 
med osvetljenim in neosvetljenim delom. Na tem ob-
močju se dogaja prehod med temnim in svetlim de-
lom dneva, med nočjo in dnevom, zora. 

Ko si učenci sliko ogledajo in ozavestijo, kaj prika-
zuje, lahko začnemo z razlago pojava. Pri tem pomaga 
manjša risba. 

Spodaj desno je shematsko predstavljeno, kako Son-
ce osvetljuje Zemljo. Opazimo lahko, da je osvetljena 
polovica Zemlje – tista, ki je trenutno obrnjena k Son-
cu. Meja pa ne poteka preko polov, kar je pogosta na-
pačna predstava. Fotografija in risba sta namenoma 
izbrani tako, da ne utrjujeta te napačne predstave. Če-
prav pola na risbah navadno predstavljamo kot točko, 
v kateri zemeljsko površino prebada njena vrtilna os, 
je ta os le namišljena in ne more vplivati na razširjanje 
svetlobe. 

Na risbi je vrtilna os narisana, ob njej je nakazano 
vrtenje Zemlje. Če hočemo pojasniti, zakaj se svetli in 
temni del dneva izmenjujeta, moramo vedeti, da se 
Zemlja vrti okrog svoje osi. Ker se Zemlja vrti, se ob-
močje na katerem živimo, postopno zasuče toliko, da 
ga svetloba s Sonca ne doseže več; prehod med svetlim 
in temnim delom dneva imenujemo večerni mrak. 
Sledijo ure, ko je »naša« polovica Zemlje obrnjena 
stran od Sonca (na fotografiji nevidno območje) – 
noč. Zaradi enakomernega vrtenja Zemlje se nato spet 
približamo legi, v kateri je naša polovica Zemlje osve-

tljena – začne se jutranja zora, prehod med nočjo in 
svetlim delom dneva. Sledi dan, ko se premikamo sko-
zi območje, kjer naše kraje dosežejo sončevi žarki, sle-
di večer in nato noč, ko se Zemlja toliko zavrti, da 
smo spet v območju, ki je obrnjeno stran od Sonca … 
Ker se Zemlja za cel obrat zavrti v 24 urah, toliko časa 
mine tudi, da se na istem mestu na Zemlji zvrstita sve-
tli in temni del dneva, da mine cel dan. 

Opisano dogajanje lahko ponazorimo z globusom in 
močnejšo svetilko (grafoskop ali baterijska svetilka, 
lahko tudi žarnica v podstavku). Postavitev poskusa je 
na stenski sliki predstavljena na manjši fotografiji.

Poskus izvajamo v zatemnjeni učilnici. Na globusu 
označimo lego Slovenije s kepico plastelina in globus 
postavimo tako, da je v Sloveniji dan. Nato počasi vr-
timo globus v nasprotni smeri urinega kazalca in opo-
zorimo, da je območje Slovenije osvetljeno precej časa 
– to predstavlja svetli del dneva. Ko se globus dovolj 
zavrti, preide Slovenija (in mi z njo) v neosvetljeno 
področje in premik skozi ta del prav tako traja nekaj 
časa – to je noč. Slovenija nato ponovno preide v osve-
tljeno območje, za njene prebivalce je jutro, ki mu sle-
di svetli del dneva, temu pa večer in spet noč. Pojav je 
ponovljiv – to prikažemo z večkratno ponovitvijo vr-
tenja globusa, ki naj bo čim bolj enakomerno, kot je 
enakomerno tudi vrtenje Zemlje. 

Bistri učenci in dobri opazovalci bodo vedeli, da dan 
in noč ne trajata enako dolgo v vseh delih leta; dolžina 
svetlega dela dne (in noči) se spreminja z letnimi časi. 
Menjava letnih časov je povezana s kroženjem Zemlje 
okrog Sonca (in nagnjenostjo vrtilne osi Zemlje), kar 
pa presega vsebino stenske slike. 

Zemljo osvetljuje Sonce.  
Svetli in temni del dneva (dan in noč) 
se izmenjujeta, ker se Zemlja vrti.
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