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Na stenski sliki so prikazana ozvezdja, ki jih iz naših kra-
jev lahko vidimo celo leto. Med posameznim opazovanjem 
lahko vidimo le majhen delež prikazanega. Ker se Zemlja 
vrti, objekti na nebu krožijo (okrog Severnice), vzhajajo in 
zahajajo – vsako uro je torej zvezdno nebo drugačno. Zem-
lja tudi kroži okrog Sonca na svoji letni poti skozi osončje, 
zato gledamo vsako noč v drug del vesolja. Razlike so med 
zaporednima nočema vidne samo zelo natančnemu opazov-
alcu; če pa primerjamo na primer poletno in zimsko nebo, so 
vidna popolnoma druga ozvezdja. Za ugotavljanje, kateri del 
zvezdnega neba je viden v izbrani noči, pa tudi za prepozna-
vanje posameznih objektov, si lahko pomagamo s pametni-
mi telefoni, za katere je na voljo veliko aplikacij (Sky View, 
Google Sky …), s katerimi so prvi koraki v astronomijo res 
preprosti. Alternativa je vrtljiva zvezdna karta, pripomoček 
za orientacijo po nebu, ki za delo ne zahteva internetne 
povezave in GPS-signala.

Prikazana ozvezdja niso skupine zvezd v vesolju; posamezne 
zvezde, ki so jih naši predniki z veliko domišljije povezali v 
oblike mitoloških junakov, so v resnici lahko zelo oddaljene 
med sabo. Ker iz videza ne moremo določiti oddaljenosti 
zvezd, vidimo pa jih v istem delu neba, se zdi, da so blizu 
druga drugi. Podobno iz svetlosti zvezde ne moremo sklepati 
na njeno oddaljenost: zelo oddaljena zvezda z velikim iz-
sevom je lahko svetlejša kot bližnja šibka zvezda. Natančen 
opazovalec lahko že s prostim očesom opazi, da so nekatere 
zvezde videti modrikaste, druge pa rumenkaste ali rdečkaste. 
To je posledica različnih površinskih temperatur – vroče 
zvezde so videti bele oziroma modrikaste, hladnejše pa bolj 
rumene oziroma celo rdeče. Ne pozabimo – tu govorimo o 
površinski temperaturi oziroma temperaturi zunanjih slojev 
zvezd. V notranjosti oziroma jedru so vse zvezde zelo vroče, 
temperatura je nekaj milijonov kelvinov. In ko pravimo, da 
je zvezda »hladna«, je to še vseeno vsaj nekaj tisoč kelvinov. 

Delo s stensko sliko

Stenska slika je namenjena ozaveščanju o možnostih opa-
zovanja zvezdnega neba in prepoznavanju najpreprostejših 
in najbolje vidnih objektov. Imena ozvezdij so izpisana z ve-
likimi tiskanimi črkami, imena najsvetlejših zvezd pa z ma-
limi. Najsvetlejše zvezde prikazanih ozvezdij so povezane z 
ravnimi črtami za lažje prepoznavanje, v bledem tisku pa so 
dodani še obrisi mitoloških likov, po katerih so imenovana. 

Z opazovanjem neba lahko začnemo pri Velikem vozu. 
Veliki voz je del ozvezdja Velikega medveda. Opazovanje je 
zelo prikladno za opazovalce začetnike, saj je iz naših krajev 
vidno vso noč, vse noči v letu. Njegova lega se seveda spr-
eminja, a sodi med cirkumpolarna ozvezdja, ki so tako vi-
soko na nebu (in blizu Severnice), da kljub vrtenju Zemlje 
nikoli ne zaidejo. Prepričajte se o tem! 

Veliki voz je tako pomemben zato, ker si z njim pomagamo 
pri iskanju Severnice in s tem smeri proti severu. Postopek je 
prikazan na stenski sliki. Pojasniti moramo le, da so zvezde, ki 
tvorijo štirikotnik, »kolesa« Velikega voza (oziroma trup Ve-
likega medveda), tri zvezde v ojesu Velikega voza pa so med-
vedov rep. »Zadnji kolesi« velikega voza sta na nasprotnem 
koncu voza kot oje (vlečni drog). Še zanimivost: srednja zvez-
da v ojesu je navidezno dvojna – če dobro vidite, boste tam 
razločili dve zvezdi. Zvezdi sta samo na videz blizu skupaj; v 
resnici sta zelo oddaljeni med seboj, ležita pa v isti smeri.

Lahko je najti tudi Kasiopejo; tudi ta je vidna visoko na 
severnem nebu, vse leto in celo noč. Relativno svetle zvezde 
tvorijo prepoznavni dvojni v (W).

Pozimi poiščimo še Oriona: mitološki lovec je lahko pre-
poznaven po trojici svetlih zvezd, nanizani v ravni črti – te 
tvorijo junakov pas. Nad njim sta svetli zvezdi, ki si jih pred-
stavljamo kot junakovi roki, pod pasom pa sta dve zvezdi za 
nogi. Pri prepoznavanju sta v veliko pomoč kar dve svetli 
zvezdi Oriona: Betelgeza in Rigel.

Poleti so razmere sicer nekoliko manj ugodne (noč 
je krajša), a vseeno lahko opazujemo ozvezdje Leva, pa 
Dvojčkov (s svetlo zvezdo Poluks), vidna pa sta tudi Sirij 
(najsvetlejša zvezda) in Arktur.

Med ozvezdji je narisana tudi črtkana ekliptika – navidez-
na letna pot Sonca skozi ozvezdja. Na njej ležita med drugimi 
tudi ozvezdji Lev in Dvojčka. Ko se zgodi mrk, lahko Sonce 
vidimo v isti smeri kot eno od teh ozvezdij in tedaj pravimo, 
da »je Sonce npr. v ozvezdju Leva«. Med letom, ko Zemlja 
kroži okrog Sonca, se z Zemlje zdi, kot da se Sonce premika 
skozi ozvezdja na ekliptiki. V ozvezdju Bika najdemo Sonce 
med sredino maja in sredino junija, v ozvezdju Dvojčkov 
med sredino junija in sredino julija … in tako naprej (Ne, 
ni tiskarska napaka niti nevednost avtorice! Tako je v vesolju 
zares – kar piše v horoskopih, pa je izmišljotina.).

Če se vam zdijo ozvezdja prevelik zalogaj za začetek, lahko 
najprej poiščete najsvetlejše zvezde, ki so na karti lepo vidne, 
pa tudi na nebu izstopajo in jih zares zlahka najdemo. Opo-
zoriti pa moramo, da lahko v tem času (maj 2018) takoj po 
zahodu Sonca na zahodnem obzorju opazite svetlo »zvezdo«, 
ki v resnici ni zvezda, ampak planet Venera in je na karti seve-
da ni. Trenutno, v maju 2018, je viden tudi planet Jupiter, 
ki je s prostimi očmi prav tako videti kot zelo svetla zvezda. 
A če vanj usmerite daljnogled, boste namesto svetle pike vi-
deli ploščico, kar je prepoznavna lastnost planetov. Oba pa 
že v prihodnjih mesecih ne bosta več vidna ob istem času v 
enakih legah ali pa sploh ne več. Prav tako ne v maju 2019 
– ne sodita med zvezde stalnice in zato njunih leg tudi na 
zvezdni karti ne moremo ustrezno prikazati. Za prepoznavo 
takih nebesnih objektov so aplikacije na pametnih telefonih 
res v veliko pomoč. 

Če se ne boste lotili ničesar od zgoraj opisanega, vas 
vabimo, da se ozrete v zvezdno nebo in v razgledu uživate, 
k temu pa spodbudite tudi učence. Vesolje ponuja veliko 
lepega, pa tudi veliko ugank in izzivov za mlade ume.
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KIT Orientiramo se po zvezdi Severnici, ki jo najdemo s pomočjo Velikega voza,
   ki je del Velikega medveda.
 
         Skozi zadnji kolesi narišemo zveznico in nanjo nanesemo 
            še pet razdalj med njima in tako pridemo do
              Severnice, ki je del Malega voza (ta je del Malega medveda). 
                 Severnica ni najsvetlejša zvezda, a je ni težko najti, 
                   saj je relativno osamljena.

                      Lega Severnice navpično projicirana na obzorje je severišče, 
                        točka v smeri proti severu. 

 Orion je zimsko ozvezdje - pozimi je vidno večji del noči, 
  saj tedaj vzhaja zvečer in zahaja zjutraj 
   (poleti pa obratno, zato ga poleti ne moremo opazovati). 
    
     Zlahka ga najdemo na nebu, zato je primeren izziv 
     za prva opazovanja. Imenovan je po lovcu iz grške mitologije.

   Za prosto oko najsvetlejša zvezda na nebu je del ozvezdja Velikega psa,
   po mitologiji zvestega spremljevalca lovca Oriona.
 
  Sirij je od Zemlje oddaljen 8611 svetlobnih let (to pomeni razdaljo,
 ki jo svetloba s hitrostjo 300 000 km/s prepotuje v 8611 letih) 
in torej ni Zemlji najbližja zvezda. Za Soncem je Zemlji druga najbližja zvezda Alfa Centauri.

    Zemlja in Sonce sta del spiralne galaksije Rimska cesta, 
  ki jo ponoči vidimo kot svetlo progo, ki se vije skozi ozvezdja. 
Svetloba izvira iz množice zvezd, ki so del naše galaksije.

       Svetloba do nas potuje skozi ozračje – različno tople, vlažne in onesnažene plasti zraka, 
    ki se tudi premikajo. Vse to vpliva na smer, barvo in jakost svetlobe, ki doseže naše oči, 
kar zaznamo kot migetanje oziroma mežikanje zvezd.
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Moja prva zvezdna karta


