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PRIPELJI METULJA DO NARCISE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALI VEŠ? V 
 

1. Ali imajo na Češkem 8. februar?        (da                         ne) 

2. Koliko rojstnih dni ima človek v povprečju?                       (82           1            47) 

3. Nekateri meseci imajo 31 dni. Koliko jih ima 28 dni?       (1             5            vsi) 

4. Kaj je težje: kilogram železa ali kilogram volne?                      (železo        volna        enako) 

5. Ali je dovoljeno, da se moški poroči s sestro svoje vdove?       (da                        ne) 

6. Deli 30 s ½ in prištej 10. Koliko dobiš?         (25          40          70) 

7. Koliko različnih spolov živali je Mojzes vzel s seboj na ladjo?       (0             2             1) 

8. Koliko znamk po 2 € je v ducatu?           (12          6           24) 

9. Če so na mizi 3 jabolka in 2 vzameš, koliko jih imaš?        (1            2              3) 

10. Zdravnik ti da 3 tablete, da jih vzameš na pol ure. Koliko časa jih boš jemal?       (30          60          90 minut)  



 

KRIŽANKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZNAŠ REŠITEV? 
 

1   +   4   =    5 
2   +   5   =   12 
3   +   6   =   21 
8   +   11   =   ?  



 

HOROSKOP 
Katera boginja je povezana s tvojim astrološkim znakom?  

 
OVEN – FREYA 

Oven se lahko poistoveti s Freyo, ki je bila v nordijski mitologiji boginja plodnosti, ljubezni, spolnosti. 
Pa tudi vojne, prerokb in privlačnosti. Freya je bila boginja, ki se je znala postaviti zase in si izboriti 
svoj prostor pod soncem. Ko je Freya za svojim ljubljenim tako jokala, da so se njene solze spremenile 
v zlato, se je utrdila, prav tako je v težkih situacijah trden tudi oven. Freya je rada ljudem priskočila 
na pomoč in jim, ko so to potrebovali, nudila zavetje. 

BIK – FLORA 
Bik je najbolj povezan s Floro. To je v rimski mitologiji boginja cvetja in pomladi. Je prispodoba 
mladega, lepega dekleta s šopkom cvetja v roki. Bila je boginja plodnosti, tudi biku otroci in družina 
ogromno pomenijo. Rože so bile njeno bogastvo. Bik, tako kot Flora, najbolj zacveti, ko se začne 
prebujati pomlad. Rimljani so od leta 240 pr. n. št. prirejali vsakoletni festival Floralia, ki se je začel 
28. aprila in je trajal šest dni, s čemer so obeleževali obnovitev cikla življenja in cvetje. 

DVOJČEK – RENENUNET 
Dvojček – Renenuet je boginja dojenja in žetve v egipčanski mitologiji. Žetev je bila v egipčanskem 
življenju tako pomembna, da so ji v času žetve obilno darovali. Renenunet je bila negovalka, ki je 
skrbela za faraona od rojstva do smrti. Tudi dvojček zna ljudem v težkih trenutkih nesebično priskočiti 
na pomoč. Utelešala je rodovitnost in bila zaščitnica kraljevega položaja in oblasti. Njen pogled je 
uničeval sovražnike. Prav tako zna dvojček, ko mu nekaj ni všeč, uporabiti svoj strogi pogled. 

RAK – DZYDZILELYA 
Rak je povezan z Dzydzilelyo, poljsko boginjo poroke, plodnosti in otrok. Rakove solze so pogoste, 
vendar zna z njimi odplakniti svojo žalost, prav tako je Dzydzilelya večkrat jokala in po starih izročilih 
simbolizirala dež in oblake. Njena občutljivost je bila le na površju. V resnici je bila močna in stabilna 
ženska, kot je rak, čeprav izgleda krhek. V davnih časih so v primeru suše dekleta s petjem in plesom 
prosile boginjo Dzydzileyo za dež. 

LEV – IŠTAR 
Ištar je bila akadska, asirska in babilonska boginja plodnosti, ljubezni, vojne in spolnega poželenja. 
Levinja, ki brez ljubezni in poželenja težko živi, je povezana z Ištar. Tudi ona ima veliko moških, močnih 
energij, ki ji nudijo zavetje. Ištar je bila muhasta boginja, ki se je rada poigrala z marsikom, prav tako 
je levinja, če ni vse tako kot si želi, nezadovoljna. Nenehno je v iskanju novih zanimivih priložnosti. 
Pooseblja jo planet Venera. 

DEVICA – ŽIVA 
Živa, ki je povezana z devico, je bila plodnostna boginja, ki prinaša življenje. S klasom v roki, povezana 
z življenjem, setvijo in žetvijo. Videli so jo kot žensko z bujnimi prsmi in s klasom v roki, njen čas pa je 
bil pozno poletje, kar najbolj odgovarja tudi devici. Obe simbolizirata mladost, lepoto in milino, 
predvsem pa začrtano življenje. Najraje imata belo barvo, ki nakazuje na njuno čistost. Rajski vrt, v 
katerem pojejo ptice, kjer teče čista hladna voda, predstavlja njuno najljubše zatočišče.  



 

 
TEHTNICA – VENERA 

Venera je bila v rimski mitologiji boginja lepote in ljubezni. Prav tako pa je najbolj povezana s 
tehtnico, ki ji tudi vlada. Že stara ljudstva so verjela, da Venera lahko pripomore k večji plodnosti, 
prav tako je tehtnica ženska, ki si želi otrok. Tehtnica je najlepša med lepoticami, prispodoba 
ljubezni in umetnosti, Venera ji lahko, če se z njo poveže, vdihuje življenje in ljubezen. Tako ji 
pomaga, da se izrazi skozi kreativnost. Obe sta zelo elegantni, olikani in umirjeni. 

 

ŠKORPIJON – HATOR 
Škorpijon je najbolj povezan s Hator, egipčansko boginjo neba, ljubezni, lepote, veselja, 
materinstva, tujih dežel, glasbe in plodnosti. Hator je upodobljena s kravjimi rogovi, prav tako tudi 
škorpijon zna v kočljivih situacijah odlično uporabiti svoje orožje. Med uporom proti Raju je bila 
Hator maščevalka. Tudi škorpijon težko zdrži, da se ne bi vsaj malce maščeval, ko ga kdo prizadene. 
Hator se je večkrat izgubila v svojih iluzijah, prav tako se dogaja tudi škorpijonu. 

 

STRELEC – IZIDA 
Strelec je povezan z Izido, ki je bila v staroegipčanski mitologiji boginja plodnosti, začetnica ved, 
predstavnica žensk in spretnosti. Tudi strelec ima odprt um, vse ga zanima in je eden izmed najbolj 
spretnih predstavnikov zodiaka. Izida je upodobljena s prestolom na glavi, ki ga je poosebljala, 
strelka pa je tako ponosna nase, da prestola niti ne potrebuje. Izida je predstavljala idealno, modro, 
soprogo, ki tako kot strelec, zna v določenih situacijah ustvariti avtoriteto. 

 

KOZOROG – BASTET 
Kozorog je povezan z Bastet, ki je bila v staroegipčanski mitologiji boginja mačk, zaščite, veselja, 
plesa, glasbe in ljubezni. Simbolizirala je moč, ki jo daje sonce. Tudi kozorog brez svetlobe težko 
deluje, saj ji le-ta vliva voljo do življenja. Bastet je bila prispodoba zadovoljstva in tudi kozorog je 
vesel in navdušen, ko se mu življenje odvija v pravi smeri. Ko je bila Bastet v težavah, je potegnila 
na plan svojo divjo energijo, kar stori tudi kozorog. 

 

VODNAR – HERA 
Vodnar je povezan s Hero, ki je bila grška boginja družine in plodnosti, kot edina poročena boginja 
pa je na Olimpu imela posebno spoštovanje. Drugačna od drugih, samozavestna, tako kot vodnar, 
ki zajema življenje s polno žlico. Znala je postavljati pogoje in se držati svojih obljub, kar počne tudi 
vodnar, ki trdno stoji z nogami na tleh, tudi če deluje zmedeno. Hera je bila, prav tako tudi vodnar, 
zaščitnica iskrenega razmerja ter neprizanesljiva do nezvestobe. 

 

RIBICA – AFRODITA 
Riba je povezana z Afrodito, ki je bila v grški mitologiji boginja ljubezni, lepote, spolnega poželenja 
in zaščitnica zaljubljencev. Veljala za najlepšo boginjo, prav tako spada ribica med najlepše ženske. 
Afrodita je ljubila neskončno, večkrat je bila zaradi ljubezni žalostna, tako kot ribica, ki hrepeni po 
najlepši pravljici. Afrodita je vedno zmagovala na lepotnih tekmovanjih, vendar zaradi tega ni bila 
vzvišena. Tudi ribice se večkrat ne zavedajo svoje lepote. 

 
  



 

Kakšni časi so prišli: Greš po ulici, v 
žepu imaš najnovejši iPhone. 

Spodrsne ti, padeš, in slišiš škrccc. 
Moliš boga, da je šel kolk. 

 

MALO ZA ŠALO, MALO ZARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimam twitterja ali facebooka, zato 
hodim okoli z megafonom in 

objavljam, kaj delam in kaj se mi je 
dogajalo čez dan. Zaenkrat mi sledijo 
trije. Mislim, da sta dva policaja, in 

tretji je psihiater.  

Janezek se vrne iz šole in oče ga vpraša: 
»No, kaj ste se danes naučili pri kemiji?« 

»Kako izdelamo dinamit.« 
»In kaj se boste jutri učili v šoli?« 

»Kakšni šoli?« 

Ne vem, če že veš, ampak ugotovili so, kdo 
ali kaj je kalorija. Res še ne vedo točno, ali  
je insekt, mrčes, bakterija ali virus, ampak 
ta stvar zleze v omaro in skrči vse obleke. 

V šoli pišejo spis »Kaj bi naredil, 
če bi imel milijardo evrov«. 
Janezek odda prazen list, 

učiteljica vpraša: »Janezek, zakaj 
nisi naredil nič?«  

»Če bi imel milijardo evrov, bi 
delal točno to.« 

Družina se odpravlja na dopust in oče reče 
hčerki: »Preveri, koliko zobne paste je še 

ostalo v tubi!« Hčerka pohiti v kopalnico in 
čez nekaj minut se zasliši glas: »Še okoli dva 

metra in štirideset centimetrov.« 

Reče Janezek učiteljici: »Jaz bom prvi 
človek, ki bo pristal na Soncu.«  

Učiteljica mu odvrne: »Kako?! To vendar 
ni mogoče, te bo zažgalo.  

Janezek: »Jaz bom pristal ponoči.« 


