
Vesolje 
v tvojem žepu, 

Zvežčič vaj

Lastnik knjige je:

(tukaj napiši svoje ime)



Vesolje je vse kar obstaja: vsi planeti, zvezde, 
galaksije in vsi ostali predmeti v vesolju.

Galaksija je velika zbirka zvezd, plinov, 
prahu in ostalih stvari. Galaksijo v kateri živimo, 
vidimo na nebu kot Rimsko cesto.

ZVeZda je ogromna krogla svetlečega, 
vročega plina, ki jo drži skupaj gravitacija. Nam 
najbližja zvezda se imenuje Sonce.

Planet, kakršen je Zemlja ali Jupiter, je velik 
predmet, ki se giblje okoli neke zvezde. Planet ne 
proizvaja lastne svetlobe.

Nekaj stvari, ki jih najdemo v vesolju:



NAVODILA za 
UŽIVANJE 

ob tej knjigi:
1. Bodi ustvarjalen, kolikor  

se le da.
2. Bodi zabaven, kolikor se le da.
3. Piši in riši karkoli hočeš!

ZAČNIMO!



Pojdi Ven. Kaj vidiš? Nariši! 





Nocoj poglej skozi okno in poskušaj videti 
Luno. Jo lahko vidiš?

Če je ne moreš videti, poskusi spet kako 
drugo noč, dokler je ne boš videl in nato 
nariši risbo Lune.

Če je ne moreš videti, zakaj ne?

DA! ne...





Naše osončje v pravem velikostnem 
razmerju:

pas 
asteroidov

Zemlja

Merkur

Venera

Jupiter

Mars



Pobarvaj naše osončje!

Sonce

Uran

Saturn

Neptun



Astronomi so odkrili na stotine 
PlanetoV, ki niso v našem osončju. 
Ti planeti se gibljejo okoli drugih zvezd v 
naši galaksiji.   



Zamisli si noVe Planete okoli 
neke oddaljene zvezde. Kakšne barve je 
zvezda? Koliko planetov se giblje okoli 
nje? Nariši! 

oddaljena zvezda



Napiši pesem o svojem najljubšem planetu.

naslov:





Odkril si nov, neverjeten planet. 
Nariši ga! Kako se imenuje? 
Ali na njem živijo kake živali in rastline?



Znanstvenikova skica novo odkritega planeta z 
imenom:

(tukaj napiši ime planeta)



NArIšI strIp O sVOJEM 
pOtOVANJU NA pLANEt MArs!









oZVeZdja so podobe predmetov, živali 
in ljudi na nočnem nebu, ki jih vidimo, če 
povežemo zvezde z namišljenimi črtami.
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Tu je nekaj ozvezdij. Poskusi jih najti na 
nočnem nebu!
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Tole je skica nekaterih zvezd na nebu.



Poveži pike, da ustvariš oZVeZdja. 
Kako bi jih poimenoval?



ZVEŽČIČ VAJ VEsOLJE V tVOJEM 
ŽEpU so 
ustvarili: 

Hočeš izvedeti več? Poglej našo spletno stran:
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