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POVZETEK 
 

 

 

Horoskop se je razvijal z vražami, astrologijo, človekom in njegovimi vprašanji. Začel se je 

razvijati na ozemljih starih civilizacij in po njih tudi dobil ime (npr. kitajski, zahodni). Ljudje so 

iskali odgovor na vprašanje, zakaj smo si po karakterju tako različni. Poimenovanje horoskop 

danes zaznamuje dve pomembnejši obliki: kitajski in zahodni horoskop. 

V tej raziskovalni nalogi bova raziskala, katera dejstva o posameznem horoskopu držijo in 

katera ne. Preverila bova tudi, če in kako horoskop vpliva na razredno klimo. Preverila bova, 

ali je horoskop razpoznaven, če ljudje vedo, v kateremu astrološkemu znamenju so bili 

rojeni. 

Vsakega od teh dveh horoskopov sestavlja 12 astroloških znamenj, a razlika je v tem, da so 

pri kitajskem horoskopu znamenja ravnana glede na letnico rojstva, pri zahodnem pa po 

datumu v letu. 

 

KLJUČNE BESEDE: horoskop, kitajski horoskop, zahodni horoskop, astrološko znamenje, 

razredna klima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAHVALA 

 

 
Pri raziskovanju nama je bil v veliko strokovno pomoč Tomaž Krajnc, uni. dipl. 

psih., za kar se mu iskreno zahvaljujeva. 

 

 

  



 

 

KAZALO  
 
1 UVOD ............................................................................................................................................. 1 

1.1 Opredelitev problema .............................................................................................................. 1 

1.2 Cilji ......................................................................................................................................... 1 

1.3 Hipoteze: ................................................................................................................................. 1 

2 TEORETIČNI DEL ........................................................................................................................ 2 

2.1 Horoskop ................................................................................................................................. 2 

2.1.1 Zahodni horoskop ........................................................................................................... 3 

2.1.2 Elementi: Ogenj, Zemlja, Zrak, Voda ........................................................................... 12 

2.1.3 Kitajski horoskop .......................................................................................................... 13 

2.1.3.1 Znamenja kitajskega horoskopa ................................................................................ 14 

3 METODE DELA .......................................................................................................................... 18 

3.1 Sestava oddelčnih skupnosti po zodiakovih znamenjih ........................................................ 18 

3.1.1 1. razred ......................................................................................................................... 19 

3.1.2 2. razred ......................................................................................................................... 19 

3.1.3 3. razred ......................................................................................................................... 19 

3.1.4 4. razred ......................................................................................................................... 20 

3.1.5 5. razred ......................................................................................................................... 20 

3.1.6 6. razred ......................................................................................................................... 20 

3.1.7 7. razred ......................................................................................................................... 21 

3.1.8 8.razred .......................................................................................................................... 21 

3.1.9 9. razred ......................................................................................................................... 21 

3.2 Razrednikova analiza vedenja učencev ................................................................................. 22 

3.3 Izdelava anketnega vprašalnika za učence in učitelje ........................................................... 24 

4 REZULTATI ................................................................................................................................. 27 

4.1 Rezultati analize anket .......................................................................................................... 27 

4.2 Razporeditev oddelkov v 4 skupine zodiakalnih znamenj .................................................... 31 

5 ODGOVORI NA HIPOTEZE ...................................................................................................... 32 

6 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK .................................................................................................... 33 

7 LITERATURA ............................................................................................................................. 34 

  



 

 

KAZALO SLIK 

 
Slika 1: simbol ovna................................................................................................................... 3 
Slika 2: simbol bika ................................................................................................................... 4 
Slika 3: simbol dvojčka .............................................................................................................. 5 
Slika 4: simbol raka ................................................................................................................... 6 
Slika 5: simbol leva .................................................................................................................... 6 
Slika 6: simbol device ................................................................................................................ 7 
Slika 7: simbol tehtnice .............................................................................................................. 8 
Slika 8: simbol škorpijona ......................................................................................................... 9 
Slika 9: simbol strelca ................................................................................................................ 9 
Slika 10: simbol kozoroga ....................................................................................................... 10 
Slika 11: simbol vodnarja ........................................................................................................ 11 
Slika 12: simbol ribi ................................................................................................................. 12 
Slika 13: kitajski horoskop....................................................................................................... 13 
Slika 14: razvrščanje po znamenjih ......................................................................................... 18 
Slika 15: raziskovalca pri delu ................................................................................................. 18 

 

 

file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233208
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233209
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233210
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233211
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233212
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233213
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233214
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233215
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233216
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233217
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233218
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233219
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233220
file:///C:/Users/Breda/Dropbox/RN%20Horoskop/Raziskovalna%20naloga.docx%23_Toc32233221


1 

 

1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev problema 

 

Horoskop vam omogoča, da dogajanja v svojem življenju in v življenju drugih ljudi spoznate 

z več razumevanja. Horoskop je postal del našega življenja in vsakdana, saj nam polepša 

trenutke življenja. Vlije nam novo upanje, ali pa nas opozarja na določene zadeve, na katere 

moramo biti še posebej pozorni. 

Horoskopi, ki jih prebirate v revijah in raznih medijih, so lahkotne, zabavne vsebine, ki so sicer 

povezane s planetarnimi kombinacijami, vendar bolj na splošni ravni.  

Horoskopsko znamenje se odraža tudi na vedenju človeka. Je človek miren, če je rojen v 

znamenju ribi, ali je napadalen, če je rojen v znamenju bika? Je disciplina v razredu odvisna 

od sestave razreda glede na horoskop? 

 

1.2 Cilji 

 

Oddelčne skupnosti se med seboj razlikujejo glede na medsebojne odnose in razredno klimo. 

Zanimalo naju je, ali zodiakalno znamenje učencev povezano z razredno dinamiko, oz. ali bi 

bilo potrebno pri oblikovanju oddelkov upoštevati tudi lastnosti učencev glede na njihov 

zodiakalni znak. Zato bova poskušala dokazati naslednjo hipotezo: 

Na dinamiko razreda in razredno klimo pomembno vplivajo tudi lastnosti učencev glede na 

njihov zodiakalni znak. 

 

1.3 Hipoteze: 

 1. Otroci poznajo svoj zodiakalni znak. 

2. Večina učencev (vsaj 80 %) se prepozna v opisu zodiakalnega znaka. 

3. Dinamika v razredu in razredna klima sta povezani z lastnostmi učencev glede na 

njihov zodiakalni znak. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

Astrologija in astronomija sta bili dolgo časa neločljivi in zato imenovani enako. Človek je 

začel raziskovati nebo zelo zgodaj v zgodovini, o točnem času lahko samo ugibamo. Ena izmed 

najstarejših nebesnih kart se je pojavila že pred več kot 6000 leti. Prav tako so bile najdene 

glinene tablice z natančno zabeleženim gibanjem Sonca in Lune, ki datirajo v leto 3800 pr.n.št. 

Na nebu je več zvezd stalnic, ki se navidezno pomikajo okoli Sonca. Postopoma so astrologi 

razdelili pas ekliptike (navidezna Sončeva pot, opravljena v obdobju enega leta) na dvanajst 

delov, poimenovanih po skupini zvezd stalnic, ki »stojijo za njimi«. Z odkritji na področju 

astronomije in astrologije v 18. stoletju sta se vedi začeli med seboj razlikovati in odmikati 

(Parker, 1993, str.14). 

Zodiak ali živalski krog je namišljen pas na nebu, ki se širi na obe strani Sončeve navidezne 

poti – ekliptike in vsebuje navidezne poti Lune, Merkurja, Venere, Marsa, Jupitra, Saturna, 

Urana in Neptuna. Sprva je bil zodiak uporabljen za merjenje časa. Obstajajo dokazi, ki 

potrjujejo, da so sodobni zodiak (zodiak, kot ga poznamo danes) poznali že dolgo pred 

Kristusovim rojstvom, temelje pa so mu dodobra postavile civilizacije Egipta, Mezopotamije 

in Babilona (Wikipedija, Zodiak, 2014). 

V astronomiji zodiak predstavlja zodiakalno ozvezdje (siderični zodiak), v astrologiji pa niz 

znamenj (tropični zodiak). Astrologija zahodnega sveta je astrologija, ki temelji na tropičnem 

zodiaku. To pomeni, da se zodiak navezuje na časovno-prostorsko razdelitev Sončeve 

ekliptike. 

V zahodni astrologiji so astrološka ali nebesna znamenja razdeljena na dvanajst 30° sektorjev 

ekliptike, ki se začne ob spomladanskem enakonočju. Ljudi razvrščamo v dvanajst zodiakalnih 

tipov, ki temeljijo na datumu rojstva. Znamenje, v katerem je oseba rojena, je določeno s 

položajem Sonca, zato jih imenujemo tudi sončna znamenja. 

Zaporedje nebesnih znamenj je: oven, bik, dvojčka, rak, lev, devica, tehnica, škorpijon, strelec, 

kozorog, vodnar in ribi (Kurent, 1998, str.7-10). 

Zahodna astrologija pozna svoj živalski krog, vedska in kitajska astrologija pa svojega. 
 

 

2.1 Horoskop 

 

Horoskop je zemljevid nebesnih znamenj, na osnovi katerih se določajo značilnosti osebe, 

rojene ob določenem trenutku in v določenem kraju. 

Beseda horoskop izvira iz grške besede “horoskopos” in pomeni pogled na določen trenutek 

časa. Že od nekdaj so se ljudje ozirali v ozvezdje in razmišljali o svojem bistvu, razsežnosti 

sveta, preko nebesnega svoda, ter posledično tudi o svoji postavitvi v vesolje, ki mu pripadamo. 

Zvezdoslovje je predstavljalo že daleč v preteklosti eno izmed prvih znanosti. 

 

Horoskop je prehajal v zgodovini skozi različne pomenske vsebine. 

Najprej so jih risali in računali samo za voditelje, njihova napoved je veljala za celotno 

populacijo, ki so ji vladali. Horoskop so konstruirali z neposrednim opazovanjem neba. Z njim 

so se v zgodovini ukvarjali že v Mezopotamiji, Babilonu, Egiptu, megalitski kulturi, Indiji in 

Grčiji. Naraščanje natančnosti v izračunih tekom stoletij pa je nakazala trend horoskopa z večjo 

specifičnostjo in natančnejšo predstavitev informacij. 

 

Znamenja horoskopa, ki so rojena v pomladnem času, simbolizirajo nezavedne karakteristike 

in značilnosti, ki jih ima človek kot posameznik.  
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Poletna znamenja predstavljajo nezavedne skupne idealne smotre za katere se zavzemamo. 

Jesenska znamenja predstavljajo zavedne skupne vrednote. Znamenja, ki so rojena pozimi, 

predstavljajo zavestne lastnosti in značilnosti posameznika. 

 

Znamenja razdelimo na štiri elemente. To so ogenj, ki vlada ovnu, levu in strelcu, zemlja, ki 

vlada biku, devici in kozorogu, zrak, ki vlada dvojčku, vodnarju in tehtnici ter voda, ki vlada 

raku, ribi in škorpijonu. 

 

 

2.1.1  Zahodni horoskop 
 

 

Za ta horoskop uporabljamo tudi poimenovanje Zodiak, ki v stari grščini pomeni Živalski krog, 

ali krog živih bitij. Je verjetno najbolj prepoznaven živalski horoskop na svetu. Razdeljen je na 

12 delov in vsak ustreza enemu od 12ih ozvezdij (in je hkrati božje število). Število 12 je 

rezultat množenja štirih elementov (ognja, zraka, zemlje in vode), s tremi fazami razvoja 

elementov (evolucijo, kulminacijo, involucijo), ali pa tremi alkemijskimi elementi- žveplom, 

soljo in živim srebrom. 12 je tako število dokončnega celovitega sveta, število mesecev, število 

izraelskih rodov, zmnožek štirih strani neba in treh stopenj bivanja: 

• razvoj ali evolucija: Oven, Bik, Dvojčka, Rak 

• vrh ali kulminacija: Lev, Devica, Tehnica, Škorpijon 

• padanje ali involucija: Strelec, Kozorog, Vodnar, Ribi 

 Torej 12 astroloških znamenj, katerih čas v letu traja en mesec. Znamenja si po vrsti sledijo v 

tem vrstnem redu: bik, dvojčka, rak, lev, devica, tehtnica, škorpijon, strelec, kozorog, vodnar, 

ribi, oven.  

 

Njihov opis ( latinsko ime znamenja, katera drevesa, začimbe, hrana in rože jo zaznamujejo, 

vladajoči planet in celo katere države jih dandanes zaznamujejo) je tak: 

 

 

 

Oven, aries (21. 3. do 20. 4.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: simbol ovna 

 

• Vladajoči planet: Mars 

• Element: ogenj 

• Barva: rdeča 

• Drag kamen: diamant 

• Kovina: železo 
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• Roža: kovačnik, bodljika 

• Drevo: vsi iglavci 

• Zelišča in začimbe: gorčica, kapra 

• Hrana: krompir, por, hmelj 

• Ujemanje z drugimi znamenji: dvojčka, lev, tehnica, strelec, vodnar 

• Države: Anglija, Francija, Nemčija 

• Lastnosti: Ovni obožujejo naravo, zato ni presenetljivo, da obožujejo sprehode in pohode 

v naravo. Zlahka se navdušijo za neko novo stvar, a se tudi hitro ohladijo. Nekateri tega 

znamenja se skušajo pokazati čim močnejše, zato da bi prikrili lastne slabosti. 

• Poklici: vodilni položaj, policaj, vojak, podjetnik, športnik, trener, mehanik, tehniki vseh 

vrst … 

• Znane osebnosti: Casanova, Vladimir I. Lenin, Thomas Jefferson, Francisco Goya, 

Vincent Van Gogh, Leonardo da Vinci, H. C. Andersen, Eddie Murphy, Bette Davis, 

Charlie Chaplin, Elton John, Diana Ross, Celine Dion, Eric Clapton, Jurij Šubic, Rihard 

Jakopič, Jan Plestenjak (Viva.si, 2015) 

 

 

Bik, taurus (21. 4. do 20. 5.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladajoč planet: Venera 

 Element: zemlja 

 Barva: rožnata 

 Drag kamen: safir, smaragd 

 Kovina: baker 

 Roža: naprstec, vrtnica, mak 

 Drevo: cipresa, jablana, jesen 

 Zelišča in začimbe: nageljnova žbica, kislica, zelena meta 

 Hrana: pšenica, jagode, hruške, grozdje 

 Živali: govedo 

 Države: Irska, Švica, Iran 

 Lastnosti: Ljudje rojeni v tem času, so samozavestni in uravnovešeni. Ljubijo udobje in 

radi dobro jedo, vendar pa ne zapostavljajo duševne hrane. Ljubijo mir, a če jih držimo, 

podivjajo in poteptajo vse, kar jim pride naproti. 

 Poklici: likovna umetnost, petje, ples, govorništvo 

Slika 2: simbol bika 
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 Znane osebnosti: Janez Pavel II., Elizabeta II., Adolf Hitler, Karl Marx, Marija Terezija, 

Barbra Streisand, William Shakespeare, Sigmund Freud, Salvador Dali, Ivan Cankar, 

Zofka Kveder, Maks Fabiani, Nina Osenar, Jure Košir (Parker, 1993, str. 84) 

 
 

Dvojčka, gemini (21. 5. do 21. 6.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladajoč element: Merkur 

 Element: zrak 

 Barva: rumena 

 Drag kamen: ahat 

 Kovina: živo srebro 

 Roža: šmarnica 

 Drevo: oreh, lešnik, mandelj, kostanj 

 Zelišča in začimbe: majaron, kumina, janež 

 Hrana: vse vrste orehov, rastline s plodovi nad zemljo, korenje 

 Živali: majhne ptice, papige, metulji, opice 

 Države: Wales, Belgija, ZDA 

 Ti ljudje v sebi nosijo dve duši. Včasih vriskajo, da jih je slišati do oblakov, potem so pa 

spet potrti ali resni. Naglo se odločajo in potem hitro spremijo mnenje. Nadarjeni so po 

naravi, vendar v določenih trenutkih življenja poslušajo le srce. 

 Primerni poklici: novinar, trgovina, tehnika, pisanje komercialnih vsebin 

 Znane osebnosti: Bjöng Born, Ana Kurnikova, Tony Curtis, Marylin Monroe, Angelina 

Jolie, Collin Farrell, Nicole Kidman, Johnny Deep, Bob Dylan, Lenny Kravitz, Kylie 

Minoque, John F. Kennedy, Janez Trdina, Luiza Pesjak, Josip Tominc, Ivan Grohar, Zoran 

Predin, Iztok Čop (Moj Horoskop, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: simbol dvojčka 
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Rak, cancer(22. 6. do 22. 7.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladajoči planet: Mesec 

 Element: voda 

 Barva: srebrnosiva 

 Drag kamen: biser 

 Kovina: srebro 

 Roža: bele rože, akant, slak 

 Drevo: drevesa bogata z rastlinskim sokom 

 Zelišča in začimbe: kreč, pehtran, železnjak 

 Hrana: mleko, ribe, sadje in zelenjava z velikim odstotkom vode 

 Živali: bitja z oklepom (rak, školjka …) 

 Države: Škotska, Nizozemska 

 Ti skrivajo razne skrivnosti. So čustveni in dojemljivi, za razna spoznanja. Večkrat so 

neodločni, potem pa spet samozavestni. Kritike skoraj ne prenašajo, hvala pa jim pomeni 

le tisto, kar so že vedeli. 

 Poklic: poklici, povezani s skrbjo za ljudi, vključno s poučevanjem najmlajših otrok, 

socialna služba, bolniška služba, ginekologija, kuhar 

 Znane osebnosti: Erneste Hemingway, Franz Kafka, Sylvester Stallone, Tom Cruis, Carlos 

Santana, Rembrandt, lady Diana, Vida Brest, Manica Lobnik, Alojz Peterle, Ciril Zlobec, 

Saša Einsiedler (Parker, 1993, str. 92) 

 
Lev, leo (23. 7. do 23. 8.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: simbol raka 

Slika 5: simbol leva 
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 Vladajoči planet: Sonce 

 Element: ogenj 

 Barva: barve sonca, od vzhoda do zahoda 

 Drag kamen: rubin 

 Kovina: zlato 

 Roža: meseček, sončnica 

 Drevo: palma, lovor, limonovec, pomarančevec,  mirta 

 Zelišča in začimbe: žafran, rožmarin, poprova meta 

 Hrana: riž, med, poljščine in vino na sploh  

 Živali: velike živali, zlasti mačke 

 Države: Francija, Italija, Romunija 

 Ljudje rojeni v tem znamenju so močni. Oči se jim lesketajo, korak je krepak, saj stojijo 

sredi življenja. Zelo so samozavestni in imajo temperament. So pa tudi dobrodušni in 

pomagajo. 

 Poklic: ples, oblikovanje, odvetnik, igralec, turizem, šef ali samozaposlen 

 Znane osebnosti: Simon Bolivar, Benito Mussolini, Napoleon, Bill Clinton, Fidel Castro, 

Elizabeta I., Grigorij J. Rasputin, Coco Chanel, Henry Ford, Alfred Hitchcock, Arnold 

Schwarzenegger, Robert de Niro, Sandra Bullock, Whitney Houston, Mick Jagger, 

Prežihov Voranc, Leopold Suhodolčan, Slavko Grum, Alojz Gradnik (Moj Horoskop, 

2015) 

 

 
Devica, virgo (24. 8. do 23. 9.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladajoči planet: Merkur 

 Element: zemlja 

 Barva: mornarska modra, temno rjava, zelena 

 Drag kamen: sardoniks 

 Kovina: živo srebro ali pa nikelj 

 Roža: majhne rože svetlih barv 

 Drevo: oreh, lešnik 

Slika 6: simbol device 
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 Zelišča in začimbe: vsa z svetlorumenimi ali modrimi barvami 

 Hrana: rastlinski pridelki z podzemnimi plodovi 

 Lastnosti: Že od malega želijo vse natančno izvedeti. So radovedni in se radi učijo, v šoli, 

pa tudi sami. 

 Poklici: računovodstvo, šolstvo, poklici, ki zahtevajo analitične sposobnosti 

 Znane osebnosti: Ludvik XIV., Michael Jackson, Freedy Mercury, Agatha Cristie, L.N. 

Tolstoj, Sean Connery, Cameron Diaz, Hugh Grant, Twiggy, Krištof Kolumb, Ivan 

Tavčar, Janko Kersnik, France Bevk, Matevž Langus, Janez Janša (Parker, 1993, str. 100) 

 

 

 

Tehtnica, libra (24. 9. do 23. 10.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladajoči planet: Venera 

 Element: zrak 

 Barva: modra, rožnata in svetlozelene 

 Drag kamen: safir, žad 

 Kovina: baker, bron 

 Roža: modre rože- hortenzija, velike vrtnice 

 Drevo: jesen, topol 

 Zelišča in začimbe: arak, ostra paprika, meta 

 Hrana: krompir, hruške, fižol 

 Živali: kuščarji in majhni reptili 

 Ljubijo uravnovešenost, čeprav večkrat nihajo. Znajo močno garati, drugič pa spet pasti 

lenobo, ali pa početi neumnosti. Pa vselej je v njih dosti veselja, radoživosti in vedrine. 

 Poklici: mednarodni odnosi, glasba, oblikovanje, ples … 

 Znane osebnosti: Jimmy Carter, Mahatma Gandi, Margaret Thatcher, Oscar Wilde, John 

Lennon, Franz Liszt, Bruce Springsteen, Cathrine Deneuve, Olivia Newton John, Martin 

Strel (Parker, 1993, str. 104) 

 

 

 

 

Slika 7: simbol tehtnice 
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Škorpijon, scorpio  (24. 10. do 21. 11.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladajoči planet: Pluton (v srednjem veku Mars) 

 Element: voda 

 Barva: temnordeča in kostanjeva 

 Drag kamen: opal 

 Kovina: železo, oz. jeklo 

 Roža: geranija, rododendron 

 Drevo: trnulja in gosto grmičasta drevesa 

 Zelišča in začimbe: agava, mačja meta, leska 

 Hrana: jedi s čim ostrejšim okusom 

 Živali: raki, večina insektov 

 Države: Maroko, Norveška, Južna Afrika, Alžirija 

 Ljudje rojeni v tem znamenju imajo željo po tem, da bi naredili nekaj novega. Njihova 

energija je brezmejna. Znajo se soočiti z ljudmi in vedo s kom imajo opraviti. Ljubijo 

spopade. Njihov umirjen videz skriva pravi vulkan. 

 Poklici: kirurg, odvetnik, psihiater, vojska, kriminalist … 

 Znane osebnosti: princ Charles, Martin Luther, Marija Antoinetta, Richard Burton, Grace 

Kelley, Tatum O`Neal, Leonardo di Caprio, Danny de Vito, F. N. Dostojevski, Marie 

Curie, Bill Gates, Charles Manson, Astrid Lindgren, Claude Monet, Pablo Picasso, Ivan 

Pregelj, Fran Miklošič, Janez Bleiweis, Tomaž Hren, Borut Pahor (Viva.si, 2015) 

 

 

 
Strelec, sagittarius (22. 11. do 21. 12.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: simbol škorpijona 
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 Vladajoči planet: Jupiter 

 Element: ogenj 

 Barva: temnomodra, škrlatna 

 Drag kamen: topaz 

 Kovina: kositer 

 Roža: nagelj 

 Drevo: hrast, breza, lipa, murva 

 Zelišča in začimbe: balzovec, janež, žajbelj 

 Hrana: grozdje, gomoljasta zelenjava, rozine 

 Živali: konj, divjačina 

 Države: Španija, Avstralija, Madžarska, Koreja 

 Ljudje tega znamenja zgledajo umirjeno, vendar v duši marsikaj skrivajo. Radi so 

neodvisni, vendar nepoboljšljivi optimisti. Želijo pravičnost, ker pa se naglo odločajo se pa 

drugim zdijo nepravični. Vendar pa hitro ugotovijo, da je nekaj narobe in želijo vse 

popraviti. 

 Poklici: profesor, učitelj, filozofija, odvetnik, politika, duhovniški poklic … 

 Znane osebnosti: Winston Churchill, Woody Allen, Walt Disney, Milla Jovovich, Tyra 

Banks, Brad Pitt, Frank Sinatra, Ludwig van Beethoven, Gustave Flaubert, Gianni Versace, 

France Prešeren, Fran Miličinski, Žoga Zois, Anton Tomaž Linhart (Parker, 1993, str. 112) 

 

 
Kozorog, capricornus (22. 12. do 20. 1.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladajoči planet: Saturn 

 Element: zemlja 

 Barva: temno sive, črna, temnorjava 

 Drag kamen: tirkiz, ametist 

 Kovina: svinec 

 Roža: divja mačeha, trobelika, bršljan 

 Hrana: krompir, špinača, ješprenj, pesa 

 Živali: koze, živali s preklanimi kopiti 

Slika 10: simbol kozoroga 
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 Države: Indija, Mehika, Afganistan 

 Kozorogi imajo med vsemi prav oni največjo željo po napredovanju. Poskušajo se vzpeti 

neglede na ovire. V življenju uspejo, vendar ne brez težkega dela in odrekanje. Medtem, 

ko drugi sanjarijo so kozorogi realisti, ki trdno stojijo na tleh. 

 Poklici: bančništvo, gradbeništvo, industrija, vztrajno leze proti vrhu … 

 Znane osebnosti: Josip V. Stalin, Edgar Hoover, Ivana Orleanska, Elvis Presley, Federico 

Fellini, Jane Fonda, Mel Gibson, Kevin Costner, Issac Newton, Simone de Beauvoir, Jean 

Moliere, Giacomo Puccini, Anton Aškerc, Dragotin Kette, Matija Jama, Zmago Jelinčič 

(Moj Horoskop, 2015) 

 

 

Vodnar, aqarius (21. 1. do 19. 2.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladajoči planet: Uran ( v srednjem veku Saturn) 

 Element: zrak 

 Barva: turkizna 

 Drag kamen: akvamarin 

 Kovina: aluminij 

 Roža: orhideja, trobentica 

 Drevo: sadna dreves 

 Zelišča in začimbe: vse, ki imajo oster ali navaden okus 

 Hrana: obstojna hrana (suhi izdelki) in tista, ki jo lahko damo zamrzniti 

 Živali: velike ptice, ki lahko dolgo letijo 

 Države: ZSSR, Švedska 

 Ti verjamejo v moč narave in iz nje črpajo svoje veselje in življenjsko moč. Imajo živahno 

domišljijo in razne slutnje o prihodnosti. Želijo si, da je vse kot mora biti, sploh pa jim ne 

ustreza, če je kaj narejeno le na pol. 

 Poklici: znanost, privlači ga tehnologija, raziskovalec, humanitarnost, umetnost, holistična 

medicina … 

 Znane osebnosti: Franklin Roosevelt, James Dean, Paul Newman, John Travolta, Jane 

Birkin, Shanon Tate, W. A. Mozart, Jules Verne, Oton Župančič, Valentin Vodnik, Franc 

Saleški Finžgar, Matija Čop, Jože Plečnik (Parker, 1993, str. 120) 

 

Slika 11: simbol vodnarja 
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Ribi, pisces (20. 2. do 20. 3.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladajoči planet: Neptun 

 Element: voda 

 Barva: modra 

 Drag kamen: hematit, mesečev kamen 

 Kovina: platina 

 Roža: lokvanj 

 Zelišča in začimbe: mošus, saharin, cikorija 

 Hrana: solata, melone, kumare, buče, repa 

 Živali: vodne živali posebej ribe vseh vrst 

 Države: Portugalska, puščavi Gobi in Sahara 

 V njih se skriva mnogo notranjih sil, za katere celo sami ne vedo 

 Ribe so sramežljive, kar radi skrivajo z svojo osornostjo 

 Poklici: slikarstvo, grafično oblikovanje, fotograf, psihiatrija, novinar, stiliranje … 

 Znane osebnosti: George Washington, Elizabeth Taylor, Gabriel Garcia Marquez, Victor 

Hugo, F. Chopin, Gioacchimo Rossini, Anton Vivaldi, Nikolaj Kopernik, Albert Einstein, 

Galilejo Galilej, Michelangelo, Auguste Renoir, Josip Jurčič, Josip Stritar, Srečko Kosovel 

(Viva.si, 2015) 

 

 

 

2.1.2   Elementi: Ogenj, Zemlja, Zrak, Voda 
 

Ogenj (oven, strelec, lev)  

Tisti, ki imajo v svojem rojstnem horoskopu element ognja še posebej izražen, so po naravi 

živahni, dojemljivi, nagnjeni k hitremu odločanju in pospeševanju. Pogosto so vzkipljivi ali se 

hitro ujezijo. 

 

 

Zemlja (devica, bik, kozorog)  

Predstavniki zemeljskega elementa in vsi tisti, ki imajo v svojem rojstnem horoskopu močno 

prisotno zemljo, so trdna opora celemu zodiaku, saj veljajo za najbolj stabilna in praktična 

znamenja, na katera se drugi vedno lahko zanesejo. Njihove osnovne vrline so stanovitnost, 

Slika 12: simbol ribi 
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zanesljivost in predanost. So izredno vztrajni, potrpežljivi in zanesljivi, veliko časa preživljajo 

sami s seboj. Posamezniki, v katerih prevladuje element zemlje, so sočutni, pomagajo ljudem, 

so odgovorni, zagovarjajo tudi druge, s svojim delovanjem pa se trudijo narediti ta svet lepši 

za vse.  

 

Zrak (tehtnica, dvojčka, vodnar)  

Predstavnikom zračnega elementa sta razmišljanje in komuniciranje z ljudmi življenjskega 

pomena. So izredno aktivni in si prizadevajo navezati čim več stikov. To so najbolj živahni, 

bistroumni in veseli ljudje, vedno pripravljeni na akcijo. 

 

Voda (ribi, rak, škorpijon)  

Predstavniki tega elementa in vsi z močno prisotnostjo vode v rojstnih horoskopih veljajo za 

izjemno občutljive in ranljive posameznike. Občutke pogosto zadržijo v sebi. So prispodoba 

duše svojemu telesu, saj prinašajo glasbo, umetnost, veselje v vse, kar se lotijo. Cenijo čas, ki 

ga preživljajo sami s seboj, so izjemno občutljivi in senzibilni na dogajanja v okolici.   

 

 

 

2.1.3 Kitajski horoskop 
 

  

Kitajski Horoskop se pojavlja v mnogih legendah, v katerih se išče poreklo dvanajstih živali, 

ki tvorijo kitajski horoskop.  Ena od razlag  nastanka dvanajstih živali kitajskega horoskopa 

pravi, da je Buda pred svojo smrtjo sklical vse živali sveta, da ga pospremijo na oni svet. Prišlo 

je le 12 živali. Prva je prišla Podgana, nato Bivol, Tiger, Mačka, Zmaj, Kača, Konj, Koza, 

Opica, Petelin, Pes in Svinja. Za zahvalo je vsako leto poimenoval po eni od teh živali. 

 

Živali kitajskega zodiaka se ne ujemajo v popolnosti z zahodnimi astrološkimi znamenji. V 

kitajski astrologiji vsakemu letu vlada posamezno astrološko znamenje. Tudi pri kitajskem 

horoskopu se upošteva dan in uro rojstva, vendar je kljub temu naj pomembnejše leto rojstva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: kitajski horoskop 
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2.1.3.1  Znamenja kitajskega horoskopa 

 

Podgana  

Rojeni v letih: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008. 

Je šarmantna, zanimiva in inteligentna. Rada ima družbo in je zelo priljubljena v krogu 

prijateljev. Podgana je podvržena ogovarjanju in manjšim spletkam, kar je lahko vzrok za 

nenadne prekinitve prijateljskih vezi. Podgana je temperamentna, vendar zna zelo dobro 

prikriti svoja čustva zato deluje v različnih situacijah zelo mirno in preudarno. Zaradi svojih 

ambicij je v poslovnem krogu pogosto zelo uspešna vendar kljub temu rabi pomoč drugih, da 

stvari, ki si jih je zadala tudi izpelje do končnega rezultata. Zagovarja predvsem poštenost. Je 

delavna in izredno hitrih misli. Njena intuicija zna rešiti še tako zapletene stvari. Na njene 

obljube se lahko zanesemo. Zaveda se svojih dolžnosti in odgovornosti do soljudi. 

Negativnost se kaže predvsem pri njenih ambicijah biti vedno najboljši in pa njeno ignorantsko 

obnašanje. 

Rojena ponoči in do poldneva je: pogumnega in  pustolovskega duha. 

Rojena popoldan in zvečer je: preplašena in odmaknjena od samega dogajanja. 

Sorodne duše so: Idealen je Bivol. Ne more se upreti Opici. Dobro se ujema z Psom, Svinjo in 

Zmajem. 

   

Bivol   

Rojeni v letih: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. 

Je miren, stabilen in predvsem zanesljiv. Skozi življenje se prebija s svojo vztrajnostjo in 

ciljem, da doseže načrtovano. Vedno vljuden, vendar si zelo težko pridobimo njihovo zaupanje. 

Tisti, ki mu uspe ima v njem neskončno oporo in nesebično pomoč. 

Bivol je predvsem strpen, metodičen, skromen, vendar tudi maščevalen. Kadar se stvari ne 

obračajo tako, kot so si sami zamislili, pokažejo svojo temnejšo plat osebnosti. 

Veliko mu pomeni: lojalnost, skrbnost in ljubeznivost. Ljubi romantiko in uživa v dobri hrani 

in udobju. Med ljudmi je spoštovan in priljubljen. Ima dobro razvito intuicijo in veliko sreče v 

svojem življenju. 

Ko se enkrat znajde v resni vezi je privržen, skrben in lojalen. 

Rojeni v popoldanskem času imajo veliko težav v življenju, predvsem v prvi polovici svojega 

življenja. 

Rojeni v večernem času imajo udobno in zanimivo življenje brez večjih prelomnic. 

Sorodna znamenja so Bivol, kot  idealen. Težko se upre Svinji. Dobro se ujema  Bivolom in 

Zajcem. 

  
Tiger   
Rojeni v letih: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. 

Je zelo kreativna osebe. Zaradi svojega poguma si dostikrat pribori vodilno mesto v družbi. 

Večinoma se neprestano pritožuje in je izredno nemirnega značaja. Rad je samostojen, 

predvsem pa ljubi svobodo. Pravo uporniško naravo pokaže takrat, ko od njega zahtevamo, da 

naredi kar ni v njegovi pristojnosti. 

Tiger je močan, strasten in nepredvidljiv in ga je zaradi njegove dinamike zelo težko ukrotiti. 

Pazite, da ga ne razjezite, kajti takrat pokaže vso svojo moč. Tiger se izkazuje predvsem s 

svojim neposrednim in spontanim kontaktom z ljudmi. Izraža se počasi in s taktom. 

Negativne strani Tigra so: sebičnost, trmoglavost ter nedoslednost. Rojeni Med 22 uro in 24 

uro so posebno agresivni in polni jeze. 

Idealen poslovni partner Tigru sta: Pes in Zmaj. Svinja izvabi njegovo strast. Najbolj pa ga 

osrečuje Konj. 
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Zajec   

Rojeni v letih: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 

Zelo rad se giblje v družbi sproščenih ljudi. Je občutljive narave, razumevajoč in poln pozitivne 

energije. Ne prenese spletk in zahrbtnosti. Običajno je on tisti, ki si želi za vsako ceno vnesti 

mir v svoje in tuje življenje. V primeru nevarnosti se zajec najraje zateče v svoj skriti svet 

osame. 

Ker je rojen pod srečno zvezdo ima tudi večje možnosti zadetka pri raznih igrah na srečo. 

Ljudje v njem vidijo ljubeznivost, spontanost in bistroumnost. Edina večja slabost je njihova 

preobčutljivost in posesivnost. 

Sorodni so si z: Pes kot najboljši prijatelj ali partner. Z Opico imata skupna videnja in poslovne 

interese. V Kozi pa vidijo svojo sigurnost. 

  

Zmaj   

Rojeni v letih: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. 

Je privlačen, želi blesteti in ima veliko volje in odvečne energije. S svojo prisotnostjo marsikje 

vzbudi zanimanje in zavist. 

Poln je svojih ambicij in želja po uspehu. Aktiven je v raznih dejavnostih, kjer se lahko izrazi 

in dokaže. Velikokrat ga najdemo v svetu filma, politike in na vodilnih položajih. 

Komunikacija z njim je odkrita in spontana. 

Kot oseba je zelo prilagodljive narave. Posebno pozornost posveča družini, materialnim 

dobrinam in srečnim odnosom. Njegova volja je gonilna sila, da izpelje kar si je zamislil. Ne 

prenese, da se mu ugovarja, še manj pa, da se ga izkorišča. Negativna stran zmaja je: samo 

poveličevanje, samo uničevanje in strah. 

Sentimentalen odnos gradi z Petelinom, privlači ga Opica. Pri Podgani išče oporo in pohvalo. 

Navadno je dober diplomat. 

   

Kača   

Rojeni v letih: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. 

Je izredno privlačna. Veliko ji pomeni sam izgled in redko se zgodi, da ne bi bila seznanjena s 

trenutno modo in trendi. Njena pamet in intuicija sta pravi stroj za doseganje zastavljenih ciljev. 

Po znanju in razgledanosti ji ni primera, vendar bi morala malo bolj paziti, da se ne zapleta v 

intrige in lastne laži. Kača je romantična duša in ima veliko željo po sreči in razumevanju. 

Njeno razpoloženje se večkrat dnevno spreminja, kar je za ljudi okoli nje zelo težavno. 

Kače najdemo v svetu filozofov, računalnikov in ugankarskih mojstrov. V okolici so dobro 

ovrednotene, vendar zaradi svojih zahtev tudi osovražene. Negativna stran Kače je: 

sumničavost, sebičnost in dvoličnost. 

Odlični partnerji Kači so Zmaj, Petelin in Opica. Veza z Bivolom ima perspektivo. 

Kombinacija Kača in Kača sta odličen par v primeru, da znata premagovati obojestransko 

ljubosumje in posesivnost. 

  

Konj   

Rojeni v letih: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. 

Konj je zelo energična oseba, ki se kaže predvsem s svojo močjo in divjim nagonom. Družba 

mu je odskočna deska, da lahko uspe v svojih namerah. Konj je znan po tem, da uživa v 

razkošnih zabavah in skozi svojo nepredvidljivo zapravljivost. Kadar se mu naloži delo, bo 

eden izmed redkih, ki se ne bo pritoževal in do konca naredil tisto, kar se od njega pričakuje. 

Je trmast in vztrajen. Največje preobrate doživlja na čustvenem področju. Kadar je zaljubljen 

je slep za dogajanja okoli sebe. Ne vidi kaj se okoli njega dogaja. 
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Vesele narave, popularni in odkritega duha so sprejemljivi in dobrodošli skoraj v vsaki družbi. 

Zanesemo se lahko na njihovo lojalnost in odgovornost. 

Negativna stran Konja: Občasna nepremišljenost, trmoglavost in impulzivnost. 

Najboljši partner Konju so Tiger, Koza in Pes. V družbi pa najbolj uživa z Petelinom, Konjem 

in Kačo. 

  

Koza   

Rojeni v letih: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. 

Je prijetnega videza in zelo nesebična do drugih ljudi. Pomanjkanje koordinacije ji večkrat 

zagreni samo pot, zato rabi nekoga, da jo vodi po labirintu življenja in izkušenj. Je oseba, ki 

predvsem ljubi mir in razumevanje. Koza je mirovnik in dober posrednik pri reševanju nastalih 

konfliktov. 

Veliko ji pomeni osebna sigurnost. Spoštuje družino in je dejavna v umetniških krogih. Svoj 

notranji mir najlažje najde v naravi. Njena drža je pokončna, njen značaj pa temelji predvsem 

na previdnosti. 

Ljudje rojeni v znamenju koze radi osrečujejo ljudi okoli sebe. Negativna stran Koz je: 

neodgovornost, pomanjkanje samozavesti in prevelika potreba po posedovanju nepremičnin. 

Odlični partnerji Kozi so: Zajec in Svinja. Sorodna duša je Konj. Druženje dveh koz je polno 

smeha in veselja, vendar, ko nastanejo finančne težave se veza ali prijateljstvo nenadoma 

prekine. 

 

Opica   

Rojeni v letih: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. 

Rada ima vse pod svojo kontrolo. Je talentirana za veliko stvari, najbolje pa se znajde v družbi 

iskrenih ljudi. Njena prilagodljivost je dobra popotnica za pridnega in delovnega človeka. 

Redko se ji zgodi, da bi se razjezila po nepotrebnem. 

Ljudje jo vidijo kot brezskrbno, neresno in zasanjano. Zaradi teh lastnosti se malo težje uveljavi 

v poslovnem in družbenem okolju. Ko jo enkrat začnete jemati resno, potem šele vidite, kakšno 

pridobitev in pomoč ste si pravzaprav pridobili. 

Ljubezensko življenje je zelo nestalno in menjava partnerjev za opico ni nič nenavadnega. 

Negativna stran Opice je: sebičnost, razdražljivost, egoizem in dvojna merila.  

Dobro se ujema z Kačo. Odličen par je Zmaj. Dobro se počuti v družbi Zajca in Petelina. 

  

Petelin   

Rojeni v letih: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. 

Je zvest, marljiv in njegovi uspehi temeljijo predvsem na njegovi pridnosti in potrebi po 

samodokazovanju. Rad prevzame več kot lahko naredi, zato občasno pride do razočaranja.  

Iskrenost mu veliko pomeni zaradi česar tudi velikokrat izgubi naklonjenost prijateljev. 

Naklonjen je mnogim avanturam. Kot oseba je uglajen, zaupljiv, zabaven in direkten. 

Petelin je strasten vendar tudi površen. Njegova nestalnost v vezi je vzrok za številne neuspele 

veze. Netolerantnost in posesivnost sta del njega in njegovega pogleda na svet. 

Petelin ima veliko skupnega z opico in svinjo. Udobna in prijetna družba je z 

Zmajem, najbolj mu odgovarja Bivol. 

  
Pes  

Rojeni v letih: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. 

Je pozitiven, zvest in zanesljiv. Veliko dela in volje je potrebno, da uspe v svojem življenju. 

Predan je delu in svojim dolžnostim. Veliko mu pomeni, poštenje, odkritost in lojalnost. 

Najdemo ga v humanitarnih ustanovah. Rad deli pravico in resnico. Je simpatičen, prilagodljiv 

in izredno popustljiv. Vedno bo poskrbel za udobje drugih, kar kaže na njegovo nesebičnost in 
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skrb za nebogljene. Hitro znajo pozabiti storjene krivice in živijo čim bolj preprosto. Na 

čustvenem področju so previdni in strahopetni. Potrebujejo veliko spodbude, da si lahko 

ustvarijo in uredijo partnersko vezo. Največ težav imajo pri študiju, kajti možgani ne delujejo 

samo v eno smer. Nezbranost je ena največjih napak ali lastnosti. 

Sorodni so mu: Zajec, Konj in Tiger. Idealen par je Zajec. 

  

Svinja  

Rojeni v letih: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. 

Je vzgled ostalim znamenjem. Rada skrbi za druge, še posebno za svojo družino. Verjame v 

ljudi in njihovo dobroto. Rada spregleda njihove napake in njihove slabosti. Svinje so marljive, 

urejene in zelo trmaste. Želijo si uspeha vendar morajo vse cilje dosegati same brez tuje 

pomoči. Njihovo poštenje ne pozna meja. Njihova občutljivost pa se rada prenese tudi na druge 

ljudi. So praktični in razmišljajo s svojo glavo. 

Rada zapeljuje, vendar zna nadzorovati svoja čustva in strasti. Svinja si želi udobnega življenja 

in izkoristi vsako najmanjšo priložnost, da uživa v radostih življenja. Večje družbe se izogiba 

in se rada skrije v svoj notranji svet. Paziti se mora: neiskrenosti, samo destruktivnosti, 

preobčutljivosti in postavljanja sveta na glavo. 

Sorodna si je z: Zajcem, kot z idealnim partnerjem. Pes in Koza sta dobra prijatelja in partnerja 

z katerim delita lepe stvari. 
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3 METODE DELA 
 

3.1 Sestava oddelčnih skupnosti po zodiakovih znamenjih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 14: razvrščanje po znamenjih 

Slika 15: raziskovalca pri delu 



19 

 

3.1.1   1. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

3.1.2 2. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3   3. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 0 1 1 

Dvojčka 0 0 0 

Rak 0 1 1 

Lev 1 0 1 

Devica 2 1 3 

Tehtnica 4 1 5 

Škorpijon 0 1 1 

Strelec 0 0 0 

Kozorog 0 1 1 

Vodnar 0 2 2 

Ribi 3 0 3 

Oven  0 2 2 
Tabela 1: Znamenja v 1. a 

 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 0 1 1 

Dvojčka 0 1 1 

Rak 0 1 1 

Lev 1 0 1 

Devica 2 0 2 

Tehtnica 1 1 2 

Škorpijon 2 2 4 

Strelec 1 3 4 

Kozorog 1 1 2 

Vodnar 0 0 0 

Ribi 1 2 3 

Oven  1 1 2 
Tabela 2: Znamenja v 1. b 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 0 2 2 

Dvojčka 0 2 2 

Rak 0 0 0 

Lev 2 1 3 

Devica 4 1 5 

Tehtnica 0 1 1 

Škorpijon 2 1 3 

Strelec 0 0 0 

Kozorog 0 0 0 

Vodnar 2 1 3 

Ribi 1 0 1 

Oven  1 0 1 
Tabela 3: znamenja v 1.c 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 0 0 0 

Dvojčka 0 0 0 

Rak 3 0 3 

Lev 0 1 1 

Devica 2 2 4 

Tehtnica 0 0 0 

Škorpijon 1 4 5 

Strelec 0 2 2 

Kozorog 0 1 1 

Vodnar 1 0 1 

Ribi 2 1 3 

Oven  2 1 3 
Tabela 1: Znamenja   v 2. a 

Tabela 2: Znamenja v 2. b 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 2 1 3 

Dvojčka 0 0 0 

Rak 1 2 3 

Lev 1 1 2 

Devica 2 1 3 

Tehtnica 0 1 1 

Škorpijon 0 0 0 

Strelec 0 0 0 

Kozorog 1 1 2 

Vodnar 1 2 3 

Ribi 1 1 2 

Oven  2 3 5 
Tabela 5: Znamenja v 2. b 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 0 1 1 

Dvojčka 1 1 2 

Rak 3 0 3 

Lev 0 0 0 

Devica 2 1 3 

Tehtnica 0 1 1 

Škorpijon 1 1 2 

Strelec 0 2 2 

Kozorog 0 0 0 

Vodnar 1 1 2 

Ribi 1 0 1 

Oven  0 0 0 
Tabela 6:Znamenja v 3.a 

Tabela 3: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 2 0 2 

Dvojčka 0 0 0 

Rak 2 0 2 

Lev 2 1 3 

Devica 1 0 1 

Tehtnica 2 1 3 

Škorpijon 0 0 0 

Strelec 3 1 4 

Kozorog 4 1 5 

Vodnar 0 1 1 

Ribi 0 1 1 

Oven  1 0 1 
Tabela 7: Znamenja v 3. b 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 0 0 0 

Dvojčka 2 0 2 

Rak 1 1 2 

Lev 1 0 1 

Devica 2 4 6 

Tehtnica 1 0 1 

Škorpijon 0 0 0 

Strelec 0 0 0 

Kozorog 3 0 3 

Vodnar 0 1 1 

Ribi 0 1 1 

Oven  0 3 3 
Tabela 8: Znamenja v 3. c 
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3.1.4   4. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5   5. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6  6. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 1 1 2 

Dvojčka 3 5 8 

Rak 0 2 2 

Lev 1 0 1 

Devica 2 0 2 

Tehtnica 2 0 2 

Škorpijon 0 0 0 

Strelec 0 0 0 

Kozorog 0 1 1 

Vodnar 1 0 1 

Ribi 0 3 3 

Oven  0 0 0 
Tabela 9 :Znamenja v 4.a 

Tabela 4: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 2 0 2 

Dvojčka 0 1 1 

Rak 0 0 0 

Lev 4 2 6 

Devica 2 1 3 

Tehtnica 2 1 3 

Škorpijon 0 3 3 

Strelec 0 1 1 

Kozorog 0 0 0 

Vodnar 0 1 1 

Ribi 0 0 0 

Oven  0 0 0 
Tabela 10: Znamenja v 4.b 

Tabela 6: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 1 1 2 

Dvojčka 0 2 2 

Rak 2 2 4 

Lev 3 0 3 

Devica 1 2 3 

Tehtnica 0 0 0 

Škorpijon 1 1 2 

Strelec 0 1 1 

Kozorog 2 3 5 

Vodnar 0 1 1 

Ribi 0 1 1 

Oven  0 1 1 
Tabela 11: Znamenja v 4.c 

Tabela 5: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 0 0 0 

Dvojčka 0 0 0 

Rak 1 2 3 

Lev 5 3 8 

Devica 0 1 1 

Tehtnica 0 0 0 

Škorpijon 2 0 2 

Strelec 0 1 1 

Kozorog 1 1 2 

Vodnar 2 1 3 

Ribi 1 0 1 

Oven  1 0 1 
Tabela 12: Znamenja v 5.a 

Tabela 8: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 1 4 5 

Dvojčka 0 0 0 

Rak 0 1 1 

Lev 2 0 2 

Devica 1 0 1 

Tehtnica 2 0 2 

Škorpijon 1 2 3 

Strelec 0 0 0 

Kozorog 2 0 2 

Vodnar 1 1 2 

Ribi 1 2 3 

Oven  1 1 2 
Tabela 13: Znamenja v 5. b 

Tabela 7: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 1 1 2 

Dvojčka 3 1 4 

Rak 0 1 1 

Lev 0 2 2 

Devica 2 1 3 

Tehtnica 1 0 1 

Škorpijon 2 0 2 

Strelec 0 0 0 

Kozorog 4 0 4 

Vodnar 2 0 2 

Ribi 0 0 0 

Oven  0 1 1 
Tabela14: Znamenja v 6.a 

Tabela 10: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 0 1 1 

Dvojčka 2 0 2 

Rak 4 1 5 

Lev 0 1 1 

Devica 2 0 2 

Tehtnica 0 2 2 

Škorpijon 2 0 2 

Strelec 0 0 0 

Kozorog 0 2 2 

Vodnar 2 1 3 

Ribi 0 0 0 

Oven  1 0 1 
Tabela 15: Znamenja v 6. b 

Tabela 9: znamenja v 2.a 

 



21 

 

3.1.7  7. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8  8.razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 9. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 0 3 3 

Dvojčka 0 0 0 

Rak 2 1 3 

Lev 0 2 2 

Devica 3 3 6 

Tehtnica 1 0 1 

Škorpijon 2 2 4 

Strelec 1 1 2 

Kozorog 0 1 1 

Vodnar 0 0 0 

Ribi 0 0 0 

Oven  0 1 1 
Tabela 16: Znamenja v 7. a 

Tabela 12: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 1 1 2 

Dvojčka 0 0 0 

Rak 2 1 3 

Lev 0 1 1 

Devica 1 1 2 

Tehtnica 2 0 2 

Škorpijon 0 0 0 

Strelec 1 3 4 

Kozorog 0 3 3 

Vodnar 1 2 3 

Ribi 2 3 5 

Oven  0 1 1 
Tabela 17: Znamenja v 7. b 

Tabela 11: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 1 1 2 

Dvojčka 0 2 2 

Rak 1 2 3 

Lev 1 0 1 

Devica 0 0 0 

Tehtnica 0 2 2 

Škorpijon 0 0 0 

Strelec 1 0 1 

Kozorog 1 1 2 

Vodnar 3 1 4 

Ribi 1 3 4 

Oven  0 0 0 
Tabela 18: Znamenja v 8. a 

Tabela 14: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 0 3 3 

Dvojčka 0 0 0 

Rak 2 1 3 

Lev 0 2 2 

Devica 3 3 6 

Tehtnica 1 0 1 

Škorpijon 2 2 4 

Strelec 1 1 2 

Kozorog 0 1 1 

Vodnar 0 0 0 

Ribi 0 0 0 

Oven  0 1 1 
Tabela 19: Znamenja v 8. b 

Tabela 13: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 1 0 1 

Dvojčka 2 2 4 

Rak 0 0 0 

Lev 1 1 2 

Devica 1 0 1 

Tehtnica 1 0 1 

Škorpijon 1 0 1 

Strelec 2 2 4 

Kozorog 1 0 1 

Vodnar 0 0 0 

Ribi 3 1 4 

Oven  1 0 1 
Tabela 20: Znamenja v 9. a 

Tabela 16: znamenja v 2.a 

 

Znamenje deklice dečki skupaj 

Bik 2 1 3 

Dvojčka 0 1 1 

Rak 2 0 2 

Lev 1 1 2 

Devica 3 1 4 

Tehtnica 2 1 3 

Škorpijon 0 0 0 

Strelec 0 0 0 

Kozorog 0 1 1 

Vodnar 2 0 2 

Ribi 0 0 0 

Oven  0 0 0 
Tabela 21: Znamenja v 9. b 

Tabela 15: znamenja v 2.a 
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3.2   Razrednikova analiza vedenja učencev 

 

Z vsakim razrednikom posamezne oddelčne skupnosti sva opravila razgovor. Zanimalo naju 

je, kako učitelj razrednik ocenjuje svoje učence glede na njihovo obnašanje v razredu in izven 

njega. 

 

1.a 

v 1.a razredu vlada delovno vzdušje. Učenci so aktivni, fantje so malce bolj živahni, 

potrebujejo več gibanja, nekateri so bolj impulzivni. Deklice pa so pri pouku večinoma bolj 

umirjene, delovne, včasih pa klepetave. Nekaj učencev (5) želi izstopati, 2 učenki pa sta 

popolnoma mirni in zadržani, potrebujeta precej spodbud za delo. 

 

1.b 

Na kratko ti lahko povem, da v razredu vlada delovna klima. Seveda ima nekaj učencev težave 

s koncentracijo (4 deklice 3 dečki) in so občasno nemirni. Nekaj učencev je zelo glasnih (4 

deklice, 3 dečki). Deklice pri tem prevladujejo. 

 

3.a 

Deklice prevladujejo, najbrž ker jih je številčno več. Razred je solidno dinamičen, niso pa 

disciplinsko problematični. Večina deklic je tekmovalna in zelo klepetava, znajo se same 

organizirati in so tudi zelo samostojne, ko se jih zaposli, pa so tudi zelo delovne in ustvarjalne. 

Med dečki eden malo izstopa od ostalih, je precej gibalno in verbalno dinamičen. Sicer so dečki 

bolj ležerni, potrebni vzpodbude in vodenja. Na splošno se kot razred med sabo razumejo in 

ne prihaja do večjih konfliktov ter zamer, tudi ni težav z disciplino. 

 

3.c 

Moj 3.c  je zelo živahen, težko so tiho in "pri miru". Pri tem izstopajo predvsem fantje. 

 

4.a 

Učenci so včasih zelo mirni, lepo delajo, se učijo, včasih pa so zelo dinamični, razigrani in jih 

moram umiriti za šolsko delo. 

 

4.b  

Zelo nemiren razred. Učenci so si precej različni. Znajo se postaviti zase oz. povedati svoje 

mnenje, ko pa je treba reševati naloge, se zresnijo in pridno delajo. 

 

 

4. c  

Razred je disciplinsko težaven. Vsak zase krasen, vendar skupaj težko funkcionirajo. Red ruši 

kar nekaj posameznikov, ki so glasni (razred je redko tiho), takšni so tudi med šolskim delom. 

Pogosto so nemotivirani za delo, razočarani nad neuspehi, čeprav večina ne vloži kaj dosti dela, 

da bi uspeh dosegla. Redki so posamezniki, ki v razredu resnično delajo. 

Njihovi pogovori med sabo so zelo glasni, le stežka se jih utiša. Izstopata posameznika, fanta, 

ki sta sicer sposobna, vendar pogosto moteča. V neki zlati sredini po uspehu pa so še trije fantje, 

ki izstopajo, vendar se to dogaja zaradi drugih vedenjskih težav. 

Z dekleti v razredu ni večjih težav. Izstopata dve izjemno občutljivi deklici. 
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5.a 

V 5.a je prijetna klima, razred je umirjen, zelo obvladljiv, pripravljen delati. Ko delajo 

individualno, so tiho, pri skupinskem delu pa je glasnost v mejah normale (včasih se sicer malo 

preveč razživijo, vendar se hitro umirijo). Ponavadi so pri pogovorih v ospredju fantje in par 

deklet. Znajo se med seboj poslušati in počakati na besedo. Pogovori in ostalo dogajanje v 

razredu je umirjeno, ni preglasno. Prav tako je med odmori - ne divjajo in ne vpijejo. 

Prevladujejo predvsem fantje in nekje 2 - 3 deklice. 

 

5.b 

Dekleta so precej prepirljivejša od fantov, pri pouku pa so marljivejša od ostalih učencev. 

Razred je dokaj klepetav, vendar reagirajo na opozorila takoj. Izjema so trije fantje, ki 

potrebujejo več opozoril in več spodbud za delo pri pouku, kot ostali. Med sabo so učenci 

precej različni: nekateri so (pre)mirni, da jih večkrat celo ne opaziš, trije fantje so zelo glasni 

in ves čas iščejo pozornost, nekaj učencev burno reagira na vse spremembe ali zanimiva dejstva 

(tako namreč pokažejo svoj interes), nekateri ubogljivo kimajo. Kljub razlikam je razred 

splošno delaven. 

V splošnem ni razred ne miren in ne "podivjan", z učenci se da delati, če jih ustrezno 

motiviramo. 

 

6.a 

V 6.a je 7 fantov in 15 deklet, kar je že samo po sebi specifika. Vendar zaenkrat ne opažam 

kakih posebnih trenj in tudi ne podivjanosti in ne morem reči, da horoskop kaj posebno vpliva 

na klimo v razredu. 

 

6.b 

V 6.b je odraz discipline bolj pokazatelj domače vzgoje kot česa drugega.  

 

7.a 

Prevladujejo fantje. Dekleta so mirna, fantje pa precej dominantni (večina), glasni, uveljavljajo 

svojo voljo. Kot razred delujejo kot celota. Med seboj si pomagajo, pri tem ni razlike med fanti 

in dekleti.  

 

7.b 

Fantje številčno prevladujejo, so živahni, hočejo biti v ospredju (seveda ne vsi). 

 

8.a 

Dokaj miren razred, vedoželen, ločijo med resnim delom in odmorom. 

 

8.b 

Razred je izredno vedoželjen, dobro sodelujejo v debatah, pri raznovrstnih aktivnostih. Manj 

interesa za učni uspeh kaže peščica fantov. Kot razred so dobro povezani. Občasno se zgodi, 

da si fantje in dekleta nasprotujejo (a skozi smeh, brez zamer). Na trenutke znajo biti tudi 

klepetavi (tako dekleta kot fantje). V razredu je nekaj posameznikov, ki vedno vestno poslušajo 

in nikoli ne zmotijo pouka/poteka ure s svojimi glasnimi izjavami. 

 

9.a 

Izredno nemirni, moteči, ne upoštevajo avtoritete. 
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9.b 

Pasivni, ne ljubi se jim delati, čakajo na vsak učiteljev napotek. Pri pouku so precej glasni, 

motijo pouk. 

 

 

 

 

3.3 Izdelava anketnega vprašalnika za učence in učitelje 

 

Pripravila sva anketni vprašalnik za učenke in učence I. OŠ Celje. Vprašalnik sva pripravila v 

programskem orodju Microsoft Word in ga v fizični obliki razdelili med učence 5., 6., 7., 8. in 

9. razreda. 

 

 

 

ANKETA 

Ta anketa je anonimna, torej v reševanje ne vključujte svojega imena ali priimka. Prosiva tudi, 

da odgovarjate resnično in pravilno, ter da ne pišete neumnih odgovorov. Odgovori so 

namenjeni raziskovalni nalogi o horoskopu. Prosiva, da ko pridete do 2. vprašanja, prosite 

učitelja/ico, da vam da list, na katerem so opisi posameznih astroloških znamenj. 

 

1. Ali veš kaj je horoskop?                                         DA                          NE 

 

a) Če si obkrožil DA, koliko in katere vrste poznaš? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

b) Ali veš, kaj je tvoje znamenje (zapiši ga) in kaj je zanj značilno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

 

c) Ali verjameš v trditve horoskopa?               DA                          NE 

 

 

2. (Sedaj prosiš učitelja/ico za list z opisi. Če ne veš, katero je tvoje znamenje so dopisani 

tudi datumi, kdaj je čas nekega znamenja. Med njimi iščeš s svojim datumom rojstva.) Ali je 

opis tvojega znamenja enak tvojemu obnašanju oziroma, ali se prepoznaš v opisu znamenja? 

 

DA                                       NE 

 

Hvala za pomoč pri raziskavi. 
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LIST Z OPISI  
 

Za lažje iskanje so znamenja razvrščena po vrsti od novega leta dalje. Prosimo, da PRAVILNO 

poiščete svoje znamenje. 

 

Kozorog (22. 12. do 20. 1.) 
kozorogi imajo med vsemi prav oni največjo željo po napredovanju. Poskušajo se vzpeti 

neglede na ovire. V življenju uspejo, vendar ne brez težkega dela in odrekanje. Medtem, ko 

drugi sanjarijo so kozorogi realisti, ki trdno stojijo na tleh. 

Vodnar (21.1. do 19. 2.) 
ti verjamejo v moč narave in iz nje črpajo svoje veselje in življenjsko moč. Imajo živahno 

domišljijo in razne slutnje o prihodnosti. Želijo si, da je vse kot mora biti, sploh pa jim ne 

ustreza, če je kaj narejeno le na pol. 

 

Ribi (20. 2. do 20. 3.) 
v njih se skriva mnogo notranjih sil, za katere celo sami ne vedo. Ribe so sramežljive, kar radi 

skrivajo z svojo osornostjo. 

Oven (21. 3. do 20. 4.) 
ovni obožujejo naravo, zato ni presenetljivo, da obožujejo sprehode in pohode v naravo. 

Zlahka se navdušijo za neko novo stvar, saj se tudi hitro ohladijo. Nekateri tega znamenja 

se skušajo pokazati čim močnejše, zato da bi prikrili lastne slabosti. 

 

Bik (21. 4. do 20. 5.) 
ljudje rojeni v tem času, so samozavestni in uravnovešeni. Ljubijo udobje in radi dobro 

jedo, vendar pa ne zapostavljajo duševne hrane. Ljubijo mir, a če jih držimo podivjajo in 

poteptajo vse, kar jim pride naproti. 

 

Dvojčka (21. 5. do 21. 6.) 
ti ljudje v sebi nosijo dve duši. Včasih vriskajo, da jih je slišati do oblakov, potem so pa 

spet potrti ali resni. Naglo se odločajo in potem hitro spremijo mnenje. Nadarjeni so po 

naravi, vendar v določenih trenutkih življenja poslušajo le srce. 

Rak (22. 6. do 22. 7.) 
ti skrivajo razne skrivnosti. So čustveni in dojemljivi, za razna spoznanja. Večkrat so 

neodločni, potem pa spet samozavestni. Kritike skoraj ne prenašajo, hvala pa jim pomeni 

le tisto, kar so že vedeli. 

 

Lev (23. 7. do 23. 8.) 
ljudje rojeni v tem znamenju so močni. Oči se jim lesketajo, korak je krepak, saj stojijo 

sredi življenja. Zelo so samozavestni in imajo temperamenta. So pa tudi dobrodušni in 

pomagajo. 
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Devica (24. 8. do 23. 9.) 
že od malega želijo vse natančno izvedeti. So radovedni in se radi učijo, v šoli, pa tudi 

sami. 

 

 Tehtnica (24. 9. do 23. 10.) 
ljubijo uravnovešenost, čeprav večkrat nihajo. Znajo močno garati, drugič pa spet pasti 

lenobo, ali pa početi neumnosti. Pa vselej je v njih dosti veselja, radoživosti in vedrine. 

 

Škorpijon (24. 10. do 21. 11.) 
ljudje rojeni v tem znamenju imajo željo po tem, da bi naredili nekaj novega. Njihova 

energija je brezmejna. Znajo se soočiti z ljudmi in vedo s kom imajo opraviti. Ljubijo 

spopade. Njihov umirjen videz skriva pravi vulkan. 

 

Strelec (22. 11. do 21. 12.) 
ljudje tega znamenja zgledajo umirjeno, vendar v duši marsikaj skrivajo. Radi so 

neodvisni, vendar nepoboljšljivi optimisti. Želijo pravičnost ker pa se naglo odločajo se 

pa drugim zdijo nepravični. Vendar pa hitro ugotovijo, da je nekaj narobe in želijo vse 

popraviti. 
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4  REZULTATI 
 

 

4.1 Rezultati analize anket 

 

Z anketo sva želela ugotoviti, ali učenci poznajo horoskop in njegov vpliv na obnašanje. 

 

1. vprašanje 

 

Ali veš, kaj je horoskop? 

 

Možna sta bila dva odgovora: DA in NE. 

 

DA 69 

NE 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na tem grafu je razvidno, da večina učencev in učenk, ki smo jih intervjuvali, pozna 

horoskop. Od vseh, ki so sodelovali, jih od 77 samo osem ne ve, kaj je horoskop, kar priča 

o zelo dobri seznanjenosti mlajših s horoskopom. 
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a) Če si obkrožil DA, koliko in katere poznaš? 

 

 

 
 
Pri tem grafu je razvidno, da večina horoskop razume narobe. Nihče ne pozna horoskop, vedo 

pa za  njegova znamenja. Pod vprašanjem, katere poznajo, jih je večina pisala znamenja 

zahodnega horoskopa, nekaj jih je pisalo znamenja kitajskega horoskopa. Med anketiranci se 

je celo pojavil odgovor, v katerem je oseba naštevala znamenja, pri čemer so bila navedena 

znamenja obeh horoskopov. To nam pove, da pod pojmom horoskop poznajo kozoroga, 

vodnarja, leva, devico, miš, psa, petelina …, torej horoskopska znamenja, ne pa horoskop kot 

njihov skupni pojem. Med drugim smo našli odgovore, kot so: mesečni horoskop in tedenski 

horoskop, kar nam pove, da nekateri pojem horoskop poznajo iz revij. Takšna odgovora sta 

bila dva. Vmes je bilo pravzaprav tudi nekaj »neumnih« odgovorov, kot na primer »vse«, ki se 

je pojavil dvakrat, »velik« in »zelo velik«, pri čemer ni bilo možno ugotoviti, ali mislijo 

znamenja, horoskope, ali enostavno ne poznajo odgovora. Med odgovori so se pojavili tudi 

odgovori o horoskopih različnih držav. Dobili smo odgovora, pri čemer je nekdo napisal 

slovenski in italijanski horoskop, nekdo pa slovenski in kitajski, pri čemer je kitajski horoskop 

dejansko obstoječ horoskop, vendar glede na to, da je oseba napisala zraven tudi slovenski 

horoskop, ima ta anketiranec o horoskopu napačno predstavo. Zanimiv je bil odgovor, pri 

katerem je oseba napisala, da pozna kitajski horoskop, vendar je začela naštevati znamenja 

zahodnega horoskopa, kar ponovno nakazuje, da je znanje o horoskopu med ljudmi nepravilno. 
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a) Ali veš, kaj je tvoje znamenje in kaj je značilno zanj? 

 

To vprašanje so učenci, ki smo jih anketirali, »poguljofali«. List z opisi je je bil namenjen 2. 

nalogi, vendar so ga uporabili že tu. Skoraj vsi so lastnosti svojega znamenja prepisali, kar se 

vidi po tem, da so odgovori identični opisu na listu. To vprašanje naj bi pokazalo, ali učenci 

poznajo svoje znamenje. Ker so prepisali lastnosti, ne moreva trditi, da poznajo svoje 

znamenje, saj ni dokaza, ali če so celo poiskali svoje znamenje med datumi. Ta naloga je bila 

popolnoma napačno izpolnjena, zato 1. hipotezo ne moremo opustiti, ali potrditi. 

 

b)  

Pri tem vprašanju ni grafa, saj sva se odločila, da to nalogo črtava iz ankete. Večina je nalogo 

rešila narobe. Naredila sva kratek opis znamenj z datumi, kdaj je čas nekega znamenja, za 

zadnjo nalogo, kjer anketiranci preverijo, ali je opis skladen njihovemu obnašanju. Žal so vsi 

mišljenja, da morajo odgovoriti pravilno. Vendar pozabljajo, da pri anketah ni napačnih 

odgovorov. Pri vprašanju, kaj je značilno za njihovo znamenje, nihče ni vedel, kaj je, zato so 

prepisali z lista. S tem se je opazilo, da ne znajo pravilno reševati ankete, kar je pravzaprav 

zanimiv podatek, čeprav ne spada k tej raziskovalni nalogi. 

 

 

c) Ali verjameš v trditve horoskopa? 

 

DA 51 % 

NE 46 % 

DELNO 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Malce več kot polovica jih verjame v horoskop, kar je zanimivo, saj niti eden ne pozna 

lastnosti svojega znamenja. Da nekaj poznaš je osnova temu, da lahko v to verjameš.  
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2. vprašanje 

 

Ali je opis tvojega znamenja enak tvojemu obnašanju? 

 

DA 54 % 

NE 36 % 

DELNO 4 % 

NIČ 6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Razvidno je, da je obnašanje enako opisu znamenja v majhni večini anketiranih. Vseeno jih 

ostaja malo več kot tretjina, pri katerih obnašanje ni enako opisu. Glede na to, da smo vsi ljudje 

in da smo vsi zmotljivi, ostaja možnost da so nekateri, čeprav bi bilo teh malo, mogoče narobe 

prebrali znamenje ali opis. Glede na to, da so pri prejšnjih nalogah narobe reševali anketo, 

ostaja možnost, da so pri tem vprašanju reševali preveč pristransko, in so se odločili, da ne 

bodo obkrožili da vendar ne.  
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4.2  Razporeditev oddelkov v 4 skupine zodiakalnih znamenj 

 

 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 

Zemlja 5 5 7 5 8 4 8 9 

Voda 5 8 4 9 5 6 3 3 

Ogenj 3 7 4 6 7 2 8 3 

Zrak 7 3 5 1 4 5 4 5 

 

 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 

Zemlja 5 5 10 3 8 9 5 10 7 

Voda 5 3 7 6 7 3 7 7 8 

Ogenj 1 7 5 10 4 3 2 5 6 

Zrak 11 5 3 3 4 7 7 1 5 

 

 

 8.a 8.b 9.a 9.b 

Zemlja 4 10 3 8 

Voda 7 7 5 2 

Ogenj 2 5 7 2 

Zrak 8 1 5 6 

 
V 4.c, 7.a in 8.b prevladuje znak Zemlja. Zanj velja: 

Posamezniki, v katerih prevladuje element zemlje, so sočutni, pomagajo ljudem, so odgovorni, 

zagovarjajo tudi druge, s svojim delovanjem pa se trudijo narediti ta svet lepši za vse. 

Po pogovoru z razredničarkami to še zlasti velja za učence v 7.a in 8.b razredu. 

 

V 5.a prevladuje Ogenj, v 4. pa Zrak. Vendar na podlagi mnenja razredničark ne moreva trditi, 

da se to odraža v disciplini razreda. Poleg tega se zavedava, da je mnenje razredničark 

subjektivno. 
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5  ODGOVORI NA HIPOTEZE 
 

 
H 1: Otroci poznajo svoj zodiakalni znak. 

 

Učenci v najinem vzorcu na splošno poznajo horoskop in so seznanjeni z zodiakalnimi 

znamenji, saj so jih nekaj uspešno našteli. Nekateri udeleženci so pomešali znamenja 

različnih oblik horoskopa, tako da iz rezultatov sklepava, da je poznavanje horoskopa 

med osnovnošolci razširjeno, a nekoliko površno. Čeprav so udeleženci večinoma 

trdili, da poznajo svoje znamenje, so odgovori na naslednja vprašanja v anketi, pokazali 

nasprotno.  

 

Prvo hipotezo, ki trdi, da otroci poznajo svoj zodiakalni znak, zato zavračava. 

 

 

H 2: Večina učencev (vsaj 80 %) se prepozna v opisu zodiakalnega znaka. 

 

Drugo hipotezo zavračava. 
 

Več kot polovica učencev pravi, da opis njihovega zodiakalnega znaka ustreza 

njihovemu vedenju. Vendar domnevava, da na ta rezultat vpliva pristranskost njihove 

samoocene, zato drugo hipotezo, ki pravi, da se učenec prepozna v opisu zodiakalnega 

znaka, ne sprejemava. Za ustreznejšo analizo bi bilo v bodočih raziskavah smiselno 

uporabiti veljavne in preverjene osebnostne vprašalnike, ki znižajo vpliv pristranskosti, 

vedenje učencev pa bi lahko ocenili tudi učitelji. 

 

 

H 3: Dinamika v razredu in razredna klima sta povezani z lastnostmi učencev glede na 

njihov zodiakalni znak. 

 

 

Tretjo hipotezo na podlagi rezultatov zavračava.  

 

Čeprav se razredi, glede na rezultate intervjujev z učitelji, med seboj precej razlikujejo 

v razredni klimi in temperamentu učencev, bistvenih razlik v porazdelitvi zodiakalnih 

znakov ni. 
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6 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
 

 
Kakor se znamenja razlikujejo med seboj, tako se tudi ljudje, rojeni pod njihovim okriljem. 

Nanje vplivajo številni dejavniki, ki oblikujejo različne osebnosti z nekaterimi skupnimi 

predpostavkami. S pomočjo teh predpostavk lahko znamenja povezujemo ali grupiramo. Vsi 

horoskopi in napovedi, ki se navezujejo na astrološka znamenja, so tako po večini preveč 

posplošeni. Nekatere karakteristike so poudarjene preveč, druge spet premalo. Tako se zgodi, 

da so razne napovedi napačne ali pa v njih ustreza le majhen del informacij, saj smo si ljudje 

med seboj različni. 

Časniki, časopisi in revije redno objavljajo horoskopske rubrike. Ljudje jih radi prebirajo, 

nekateri z vso resnostjo, drugi s šaljivim nasmehom na ustih. Tudi z nama ni nič drugače. 

Horoskop naju zanima že od nekdaj. Ali je naše obnašanje res odraz tega, v katerem znamenju 

si rojen? S tem vprašanjem sva se lotila te raziskovalne naloge. 

Na posameznikovo vedenje vpliva veliko različnih dejavnikov. Določene osebnostne lastnosti 

so v neki meri podedovane, predvsem pa je vedenje odraz okolja. Temperamente lastnosti, ki 

so jih v povezavi z učenci večinoma naštevali učitelji v najini raziskavi, se v človekovem 

razvoju kažejo že od zgodnjih let, že v obdobju malčka, in se nato v otroštvu začnejo razvijati 

v osebnostne lastnosti. Večina temeljnih osebnostnih lastnosti je skozi razvoj precej 

konsistentnih. In ker je osebnost kompleksen pojav v človekovi psihologiji, težko z gotovostjo 

trdimo, kaj vpliva na njeno oblikovanje in ali ima pri tem kakšno vlogo tudi horoskop. To je 

pomemben dejavnik, ki vpliva na veljavnost rezultatov v najini raziskavi, saj je bil vzorec 

anketirancev zelo majhen. 

Učenci v najinem vzorcu na splošno poznajo horoskop in so seznanjeni z zodiakalnimi 

znamenji, saj so jih nekaj uspešno našteli. Nekateri udeleženci so pomešali znamenja različnih 

oblik horoskopa, tako da iz rezultatov sklepava, da je poznavanje horoskopa med osnovnošolci 

razširjeno, a nekoliko površno. Čeprav so udeleženci večinoma trdili, da poznajo svoje 

znamenje, so odgovori na naslednja vprašanja v anketi, pokazali nasprotno. Prvo hipotezo, ki 

trdi, da otroci poznajo svoj zodiakalni znak, zato zavračava. 

Več kot polovica učencev pravi, da opis njihovega zodiakalnega znaka ustreza njihovemu 

vedenju. Vendar domnevava, da na ta rezultat vpliva pristranskost njihove samoocene, zato 

drugo hipotezo, ki pravi, da se učenec prepozna v opisu zodiakalnega znaka, ne moreva 

potrditi. Za ustreznejšo analizo, bi bilo v bodočih raziskavah smiselno uporabiti veljavne in 

preverjene osebnostne vprašalnike, ki znižajo vpliv pristranskosti, vedenje učencev pa bi lahko 

ocenili tudi učitelji. 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da sta dinamika razreda in razredna klima povezani z lastnostmi 

učencev glede na njihov zodiakalni znak, na podlagi rezultatov zavračava. Čeprav se razredi, 

glede na rezultate intervjujev z učitelji, med seboj precej razlikujejo v razredni klimi in 

temperamentu učencev, bistvenih razlik v porazdelitvi zodiakalnih znakov ni. Za oceno 

dinamike in klime v razredih sva uporabila intervjuje z učitelji, ki so precej subjektivna 

raziskovalna metoda in v veliki meri odvisna tudi od osebnosti učitelja. Zato ne zavračava 

možnosti obstoja povezave med obema spremenljivkama v raziskavi, temveč na podlagi 

pridobljenih rezultatov zgolj zavračava hipotezo. 

Čeprav pri raziskavi nisva prišla do pričakovanih zaključkov, sva s temo, ki naju je pritegnila, 

odprla nova vprašanja, ki lahko sprožijo nadaljnje raziskovanje. Kot sva ugotovila skozi 

prebiranje literature, sta astrologija in horoskop že od začetkov civilizacij pritegnila človekovo 

radovednost in zanimivo jo je podkrepiti z raziskovalnimi spoznanji. 
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