
Ustvarjalni set za izdelavo Osončja 

 
Primerna starost: od 8. leta naprej 

Set vsebuje: kozarček z modelirno glino (30g), 4 kozarčke z modelirno glino (18g), kartonček z 

narisanimi prostorčki za posamezni planet, kako planeti ležijo, vrtljiv globus, vrtljivo stojalo za 

planete, vrtavko in nož za modeliranje 

S pomočjo tega seta, se boste lahko počutili kot astronom* in pa astronavt* hkrati, saj boste 

lahko raziskovali celotno naše Osončje. 

*Astronom: znanstvenik, specializiran za preučevanje in opazovanje 

zvezd, planetov in vsega, kar sestavlja vesolje. 

 

 

 

*Astronavt: udeleženec odprave, k potuje v 

vesoljski prostor. 

 

 

 

 

 Ljudje smo že od nekdaj navdušeni nad tem, kar nas obdaja in z Zemlje opazujemo vesolje, da 

bi ga poskušali razumeti. Tudi če so že bila narejena velika znanstvena odkritja, v sami 

astronomiji, jih še vedno imamo neodkritih na pretek. 

Zahvaljujoč temu setu, boste lahko odkrili nove pojme geometrije in fizike, v skladu z 

astronomijo. Spodaj je obrazloženih nekaj izrazov, ki se bodo v navodilih večkrat pojavili: 

VESOLJE je celota vsega, kar obstaja, v njem pa so t.i. GALAKSIJE, ki jih je 

več kot 200 milijard. V galaksiji se nahajajo zvezde, planeti, prah, plin in 

praznina. Med temi je tudi naša, ki se imenuje RIMSKA CESTA (velikokrat 

uporabljen izraz »mlečna cesta«). V njej se nahaja posebna zvezda, 

SONCE, obkrožena z 8 PLANETI, ki skupaj tvorijo OSONČJE ali SONČNI 

SISTEM. Teh 8 planetov se vrti okrog Sonca, vsak ima svojo velikost in 

svoje značilnosti. Med temi planeti je ZEMLJA, ki je, tako kot drugi planeti, 

v nenehnem GIBANJU. Najprej se zavrti okrog svoje osi v približno 24 urah, okrog Sonca, po 

svoji orbiti, pa se zavrti v 365 dneh. To gibanje nam določa dolžino dneva, leta in letnih časov. 

Zemlju osvetljuje Sonce, ki je njen vir življenja, saj oddaja svetlobo in toploto. LUNA je naravni 

satelit, ki se prav tako vrti okrog Zemlje in se včasih skrije pred njo in tako tvori sončev mrk. 



Zgoraj omenjenih 8 glavnih planetov, ki jih boste lahko odkrili so: 

 4 zemeljski, ki imajo trdne in skalnate površine – Merkur, Venera, Mars in Zemlja ter 

 4 plinasti velikani, s plinasto površino – Jupiter, Saturn, Neptun in Uran. 

Zakaj so planeti poimenovani po rimskih bogovih? 

Že od antike so ljudje dajali mistična imena nebesnim predmetom, ki so jih videli, začenši s 

Soncem in Luno, ki sta ju jemali kot božanstva. Rimljani so poznali samo pet vidnih planetov, ki 

so jih poimenovali po bogovih, glede na njihov videz ali gibanje: 

 najhitreje so poimenovali Merkur, glasnika bogov, 

 najlepša je prevzela ime boginje lepote, Venera, 

 najbolj rdeč je dobil ime po bogu vojne, Marsu, 

 največji pa kar po kralju bogov, Jupitru, 

 nazadnje pa so poimenovali še Saturn, po bogu kmetijstva. 

Z napredkom znanosti sta bila odkrita dva planeta, vendar veliko pozneje, Uran leta 1781 in 

Neptun leta 1846. Da bi sledili izročilu antike, sta prav tako dobila imena rimskih božanstev. 

Zemlja je edini planet, ki se vrti okoli Sonca in nima univerzalnega imena za vse jezike. Vendar 

je v angleščini podobna rimski boginji zemlje Terri. Imena in pripadnost nebesnim objektom 

daje Astronomska zveza od leta 1919. 

NAVODILA ZA PRVI POSKUS: POVEČANJE PLANETOV 

Planeti so tako veliki, da je težko ugotoviti njihovo velikost. Zahvaljujoč temu poskusu, ki ga 

boste naredili, boste ustvarili sončni sistem v manjšem obsegu in ustvarili več manjših 

planetov tako, da boste, na primer, Zemljo, s premerom 12.242 km, pomanjšali v kroglico s 

premerom 0,4 cm!  

 

 

 

Premer je daljica, ki ima krajišči (točki A in B) na krožnici in gre skozi središče te krožnice 

(kroga). S premerom lahko izračunate polmer, površino in prostornino krogle; 

 polmer (R) je enak polovici premera, 

 površina kroga je definirana s formulo π R2 (t.j. polmer na 

kvadrat (R2), pomnožen s »pi« (π ≈ 3,14), 

 prostornina pa je enaka 4/3 π R3 (t.j. polmer na kubik (R3), 

pomnožen s »pi«. 

 

 



Z naslednjim poskusom bodo planeti predstavljeni 3 milijarde-krat manjši kot so v resnici. 

Tukaj je nekaj zanimivih številk o našem sončnem sistemu, primerjava realnosti in obsega: 

PLANET Premer 

(km) 

Premer v 

našem 

primeru 

(cm) 

Razdalja 

od Sonca 

(v mio km) 

Razdalja v 

našem 

primeru 

(m) 

Zvezde Razdalja 

med 

zvezdami 

(v mio km) 
Sonce 1 391 900 44 - - Sonce>Merkur 57,91 

Merkur 4 880 0,15 57,91 18 Merkur>Venera 50,29 

Venera 12 104 0,38 108,2 34 Venera>Zemlja 41,4 

Zemlja 12 742 0,40 149,6 47 Zemlja>Mars 78,3 

Mars 6 805 0,21 227,9 72 Mars>Jupiter 550,6 

Jupiter 142 984 4,50 778,5 245 Jupiter>Saturn 655,5 

Saturn 120 536 3,79 1 434 451 Saturn>Uran 1 437 

Uran 51 312 1,61 2 871 904 Uran>Neptun 1 625 

Neptun 49 922 1,57 4 495 1 415 - - 

 

Potrebovali boste kozarček s 30g modelirne gline, ki pa predstavlja prostornino vseh planetov 

v sončnem sistemu. Naučili se boste, kako ga razdeliti, da ustvarite volumen vsakega planeta v 

manjšem obsegu. S pomočjo priloženega ravnilca, ustvarite posamezen planet.  

Postopoma, tako da jih ne pomešate, jih postavite na mesto, predvideno za posamezni planet 

na priloženem kartončku. Ko naredite lepe kroglice, jih pustite 6 ur, da se posušijo, nato pa jih 

lahko prilepite na kartonček z univerzalnim lepilom. Če ne boste izdelali vseh planetov 

naenkrat, glino postavite nazaj v kozarček in dobro zaprite, da se ne posuši. 

 

 

 



NAVODILA ZA DRUGI POSKUS: ODKRIVANJE PLANETOV 

Odkrili smo velikost planetov, sedaj pa se naučimo še nekaj njihovih lastnosti. 

Potrebovali boste preostale 4 kozarčke z modelirno glino, nož za modeliranje in vrtljivo stojalo 

za planete. Kot informacija, barve gline se odlično mešajo med sabo. Predno posamezno 

kroglico posušite, vanjo vtisnite kovinsko paličico vrtljivega stojala, saj se bo tako sprijela v 

glino, nato počakajte 6 ur, da se posuši. Sedaj jih lahko postavite vsakega na svoje mesto na 

vrtljivem stojalu in jih občudujete. To bo edinstvena dekoracija v vsaki otroški sobici. 

Za sestavo sledite spodnjim navodilom:

 

MERKUR      

Je najbližji Soncu in hkrati najmanjši planet. Za razliko od Zemlje, okrog Merkurja ni ozračja. 

Temperature se gibljejo od -173°C do 427°C. Merkur se v približno 58 dnevih zavrti okoli svoje osi, 

okoli Sonca pa v 88.  

Za upodabljanje Merkurja, naredite majhno kroglico iz rjave gline, z luknjami in gubami, ki 

predstavljajo kraterje: 

  

 

 

 

VENERA     

Je planet, ki je najbolj podoben naši Zemlji, s tem da je pritisk njene atmosfere 90-krat večji od 

našega, kar pomeni da je najbolj vroč planet v Osončju, s temperaturo kar 462°C. Okrog Sonca 

se zavrti v 225 dneh. 

Za upodabljanje Venere, naredite kroglico iz oranžne gline, kar bo predstavljalo njeno visoko 

temperaturo: 

 

 

 

 

 

 



ZEMLJA 

Je edini planet v Osončju, za katerega vemo, da se na njem lahko živi. Njena hidrosfera (oceni, 

morja) je edinstvena med zemeljskimi planeti. Atmosfera vsebuje 21% kisika. Osnovni gibanji 

Zemlje sta njeno vrtenje (rotacija) in kroženje (revolucija). Prva pomeni vrtenje planeta okoli 

svoje osi z obodno hitrostjo na ekvatorju 465,12 m/s, kar pomeni zasuk za 360° v enem dnevu 

oziroma 23h 56min 4s. Neposredna posledica tega vrtenja je menjavanje dneva in noči. 

Kroženje Zemlje pa pomeni gibanje po tiru okoli Sonca s srednjo hitrostjo 30,287 km/s, kar za 

celoten obrat traja eno leto oziroma 365,24 zemeljskih dni. 

Za upodabljanje Zemlje, naredite kroglico iz modre gline za hidrosfero, z zelenimi pikami, ki 

predstavljajo celine: 

 

MARS 

Ima zelo tanko atmosfero iz ogljikovega dioksida CO2 in puščavsko površino ter podnebjem, ki 

ga imenujemo hiper-kontinentalno, kar pomeni da redko preseže 25°C, medtem ko pozimi 

pade na -120°C. Teren je zelo razgiban, saj je poln ogromnih vulkanov, dolin in razpok. 

Za upodabljanje Marsa, naredite kroglico iz rdeče gline, saj mu pravimo tudi rdeči planet, z 

luknjicami za kraterje: 

  

  

  

  

 

 

JUPITER 

Je največji in najmasivnejši planet. Sestavljen je predvsem iz vodika in helija. Ima kar 70 

naravnih satelitov, vključno s štirimi velikanskimi, ki jih celo lahko opazujemo s posebnimi 

daljnogledi. Dan traja 9h 55min, medtem ko leto traja približno 12 naših let. 

Za upodabljanje Jupitra, naredite kroglico iz rdeče in bele gline, da ustvarite črte in Veliko 

rdečo pego: 

 

 



SATURN 

Je znan po svojih značilnih obročih, ima pa podobno sestavo kot Jupiter, le da je manj masiven 

in ima 63 naravnih satelitov. Dan traja 10h 47min, leto pa približno 29 naših let. 

Za upodobitev Saturna, naredite večjo kroglico iz oranžne in bele barve, košček odvzemite in 

ga sploščite tako, da nastane obroč: 

 
 

URAN 

Je prvi planet odkrit v sodobnem času, z uporabo tehnologije (daljnogled). Ena najvidnejših 

značilnosti Urana je njegov nagib vrtilne osi za skoraj devetdeset stopinj. Zaradi tega je v 

njegovi tirnici okrog Sonca en pol nekaj časa obrnjen proti Soncu, drugi pa je obrnjen stran. Na 

drugi strani Sonca se osvetlitev polov zamenja. Njegova temperatura je mrzlih -224°C. Ima 27 

znanih naravnih satelitov, dan pa traja 17h 14min, medtem ko leto traja 84 naših let. 

Za upodobitev Urana, naredite kroglico iz modre barve, kar predstavlja dejstvo, da je zelo 

hladen planet: 

 

 

NEPTUN 

Je manjši od Urana ampak masivnejši. Temperatura tam je približno -218 °C. Ima 14 znanih 

naravnih satelitov, dan traja 16h 06min, leto pa 165 naših let. 

Za upodobitev Neptuna, naredite kroglico iz modre gline ampak naj bo za odtenek temnejša 

od Urana: 

 

 

 

 



NAVODILA ZA TRETJI POSKUS: SIMULACIJA SONČNIH IN LUNINIH MRKOV 

Zemlja ima le en naravni satelit in to je Luna, kar 

pomeni da le-ta kroži okrog planeta. Izvor Lune še ni 

povsem gotov, vendar je splošno sprejeta razlaga, 

da je bila ustvarjena iz materiala, ki je bil izvržen 

med trkom Zemlje in Marsa. 

V astronomiji poznamo redek pojav, ki se imenuje 

mrk, pri katerem se eno astronomsko telo premakne v senco drugega. Popolni Sončev mrk se 

zgodi, ko Luna zakrije ploskev Sonca, delni pa, ko je zakrit le del njegove ploskve. Medtem ko 

pa Lunin mrk nastane, ko so Sonce, Luna in Zemlja v ravni črti in istočasno Zemlja na sredini. 

Za naslednji poskus boste potrebovali 

modelirno glino, nož in vrtljivo stojalo. 

Merkur skupaj s palico postavite pod mesto 

Zemlje (glejte sliko spodaj), nato pa postavite še izdelano kroglico, ki upodablja Luno. Sedaj 

lahko vrtite Luno okoli Zemlje, da ustvarite Sončev mrk, ker bo Luna zakrivala svetlobo Zemlji 

ali pa Lunin mrk, ker bo Zemlja zakrivala sončno svetlobo Luni. 

 

 

NAVODILA ZA TRETJI POSKUS: GIBANJE ZEMLJE 

Tako kot Zemlja se tudi priložena vrtavka vrti okoli svoje osi in omogoča preprosto 

ponazoritev gibanja Zemlje. 

Potrebovali boste košček gline, ki jo lepo oblikujte v obliki vrtavke ter leseno palčko, ki jo 

pritrdite vanjo. Počakajte, da se vse skupaj lepo posuši in lahko pričnete z vrtenjem. 

 

Tako se Zemlja zavrti v 23h 56min okoli svoje osi, v 

nasprotni smeri urinega kazalca. Hitrost je enakomerna in 

zelo visoka, vendar je ne občutimo. Kot primer lahko 

vzamemo letalski let, na katerem prav tako ne čutimo 

ničesar. 

 

 

 



Precesíja je način gibanja 

osno simetrične vrtavke 

pod vplivom zunanjega 

navora, denimo takrat, ko 

vrtavka ni podprta v 

težišču. Pri precesiji os 

vrtenja ne miruje, ampak 

se giblje tako, da opisuje 

plašč stožca. Enako kot pri 

vrtavki, se pojavita 

precesija in nutacija tudi 

pri Zemlji. Zemlja ni popolna krogla in njeno težišče ni v 

njenem središču. Ta povzroči, da vrtilna os Zemlje opisuje plašč 

stožca. Ker se premika vrtilna os Zemlje, se premika tudi 

ekvator (ekvatorialna ravnina). Čas, v katerem naredi pol 

popoln obhod po precesijskem krogu, se imenuje platonsko 

leto. Platonsko leto je dolgo približno 25.765 let. Periodične 

motnje precesije pa povzroča Luna – nutacija. Nutacijska 

perioda je krajša od precesijske; približno 18,6 let. 

NAVODILA ZA TRETJI POSKUS: DAN IN NOČ TER LETNI ČASI 

Zemlja se ne vrti le okoli svoje vrtilne osi, saj hkrati kroži tudi okoli Sonca. To kroženje 

imenujemo REVOLUCIJA. Za pot okoli Sonca potrebuje Zemlja eno leto ali natančneje 365 dni 

in 6 ur. Nastane lahko tudi prestopno leto, ki ima 366 dni, saj se 6 ur v 4 letih »nabere« ravno 

za 1 dan. Ta dan dodamo februarju, ko je prestopno leto. Zemljina vrtilna os je od navpičnice 

nagnjena za 23,5°. Zaradi tega kot tudi kroženja okoli Sonca nastanejo 4 letni časi. 

V času vrtenja okrog njene osi se izmenjavata svetli del dneva - dan in temni del dneva - noč. 

Sedaj boste potrebovali priložen globus in pa svetilko, ki bo predstavljala Sonce. Postavite jo 

na razdalji 5 cm od globusa in izberite poljubno državo in počasi obračajte globus v nasprotni 

smeri urinega kazalca, pri tem pa svetilko držite ves čas na istem osvetljenem mestu. 

Sedaj lahko vidite, če ima vaša izbrana država dan, katere imajo istočasno noč.  

 

Kot lahko vidite, odvisno od tega, kje na Zemlji ste, ne boste imeli enakega sončnega časa. 

Leta 1675 je angleški kralj Charles II zgradil Kraljevi observatorij Greenwich. Britanski mornarji 

so za določanje zemljepisne širine, torej poldnevnika, na katerem se nahajajo, lokalni čas 

primerjali s časom na mestu omenjenega observatorija. Ta čas, greenwiški srednji čas (GMT), 

je bil v uporabi od leta 1675 do uvedbe univerzalnega koordiniranega časa (UTC) leta 1961. S 

praktičnega vidika sta GMT in UTC enaka, glavna razlika je, da se UTC meri in usklajuje z 

uporabo atomske ure in moderne definicije sekunde. 



Časovi pasovi so deli Zemljine površine, ki imajo določen isti čas. Na Zemlji je teoretično 24 

pasov, v praksi pa meje ustrezajo mejam administrativnih enot ali geografskim posebnostim v 

razponu od UTC−12:00 do UTC+14:00, v nekaterih državah je zamik tudi 30 ali 45 min (npr. 

Nepal). Slovenija je v pasu UTC+01:00 (Srednjeevropski čas), ki je točen vzdolž 15. 

poldnevnika, kar poteka skoraj natančno čez sredino države, s poletnim časom UTC+02:00. 

 

Letni časi so ena od razdelitev leta, povezana s spremembami vremena. Nastanejo zato ker je 

Zemljina lastna os vrtenja nagnjena glede na ravnino, po kateri kroži okoli Sonca (ekliptika). 

Tako ob različnih letnih časih sončni žarki padajo pod različnimi koti. Posledično je južna 

oziroma severna polobla Zemlje različno ogreta ob različnih delih leta. 

Štirje letni časi z začetki na severni polobli: 

 pomlad z začetkom na pomladno enakonočje okoli 21. marca, 

 poletje z začetkom na poletni obrat okoli 21. junija, 

 jesen z začetkom na jesensko enakonočje okoli 23. septembra in 

 zima z začetkom na zimski obrat okoli 21. decembra 

Meteorološki letni časi se nekoliko razlikujejo in se nanašajo na tri cele mesece. Zima tako 

obsega mesece december, januar in februar. 

Na ravni površini s pomočjo svetilke, tako da jo postavite pravokotno 3 cm od površine, boste 

opazili svetlobni krog, ki ga oddaja svetilka, ki je bistveno večji od dejanskega kroga same 

svetilke. To si lahko razlagamo tako, da se na enak način sončni žarki razprostirajo in ogrevajo 

večji del. Če pa svetilko nagnete, se bo ta krogec že začel vidno zmanjševati. Enako je s sončno 

svetlobo. 

 

 

 



Enakonočje (tudi ekvinokcij) je astronomski pojav v katerem ekvatorialna ravnina zaide čez 

sončevo središče, kar pomeni da sta dan in noč približno enako dolga po celem svetu. To se 

zgodi okoli 20. marca (na severni polobli spomladansko enakonočje in začetek pomladi, 

obratno na južni polobli) ter okoli 23. septembra (na severni polobli jesensko enakonočje in 

začetek jeseni, obratno na južni polobli). V praksi tak dogodek pomeni, da bo Sonce nad 

obzorjem približno toliko časa kot pod obzorjem. 

Sončev obrat ali solsticij je tisti trenutek v letu, ko je Sonce ob poldnevu (v svojem nadglavišču 

(zenitu) navidezno najseverneje (na nebesnem Kozorogovem povratniku) ali najjužneje (na 

nebesnem Rakovem povratniku) na nebu, oziroma je najvišje ali najnižje nad nebesnim 

ekvatorjem. Poletni Sončev obrat (poletni solsticij) je običajno od 21. do 23. junija. Takrat se 

začne poletje, dnevu pa rečemo kres. Zimski Sončev obrat (zimski solsticij) pa se zgodi 21. 

decembra, poredko pa dan kasneje. Takrat se začne zima. 

 

Podnebje določajo meteorološki parametri, kot so temperatura, vlaga, tlak, veter in padavine. 

Če upoštevamo samo temperaturo, dobimo določena območja po različnih klasifikacijskih 

sistemih. Imamo različne podnebne pasove, odvisno od temperature v posamezni sezoni: 

 

Vse regije na Zemlji nimajo štirih ločenih letnih časov. Toda vsi doživljajo sezonske 

spremembe. V zmernih državah so štirje različni letni časi: pomlad, poletje, jesen, zima. V 

medtropskih območjih (med dvema tropoma na vsaki strani ekvatorja) ni niti zime niti poletja. 

Obstaja pa mokra sezona ali deževna sezona in sušna sezona. 

 

 


