
 

 

 
 

GENESIS, 
  

rraazzvvoojj  žžiivvlljjeennjjaa  nnaa  nnaaššeemm  ppllaanneettuu,,  
kkaakkoorr  kkoollii  ssii  ggaa  žžee  rraazzllaaggaammoo,,  jjee  
uussttvvaarriill  eennoo  nnaajjbboolljj  zzaanniimmiivviihh    
žžiivvlljjeennjjsskkiihh  oobblliikk,,  ppoo  mmoojjeemm  sskkrroommnneemm  
mmnneennjjuu,,  ŽŽUUŽŽEELLKKEE..  
  
VVeeččiinnaa  lljjuuddii  gglleeddaa  nnaannjjee  kkoott  nnaa  
»»kkaattaassttrrooffoo««,,  kkii  jjoo  jjee  ttrreebbaa  
nneeuussmmiilljjeennoo  zzaattiirraattii,,  uunniiččeevvaattii  iinn  
iizznniiččiittii,,  nnee  zzaavveeddaajjoo  ppaa  ssee,,  ddaa  jjee  ttoo  eennaa  
nnaajjppoommeemmbbnneejjššiihh  sskkuuppiinn  zzaa  
oohhrraannjjaannjjee  ppoottrreebbnneeggaa  rraavvnnootteežžjjaa  mmeedd  
žžiivvoo  iinn  nneežžiivvoo  nnaarraavvoo,,  kkii  jjee  ppoottrreebbnnoo  
zzaa  oobbssttoojj  ZZeemmlljjee,,  kkaakkrrššnnoo  ppoozznnaammoo..  
  
EEvvoolluucciijjaa  jjee  pprrii  rraazzvvoojjuu  žžuužžeellkk  ddoo  
nneevveerrjjeettnniihh  mmeejj  »»sspprroossttiillaa««  ddoommiiššlljjiijjoo,,  
ssaajj  jjee  ttoo  nnaajjšštteevviillččnneejjššaa  iinn  oobblliikkoovvnnoo  
nnaajjbboolljj  zzaanniimmiivvaa  sskkuuppiinnaa  žžiivvlljjeennjjaa  nnaa    
zzeemmlljjii..    PPoolleegg  tteeggaa  ppaa  ssoo  žžuužžeellkkee  ttuuddii  
ppiioonniirrjjii  pprrii  oossvvaajjaannjjuu  kkooppnneeggaa  iinn  
zzrraakkaa..  

 

 

 

 

 

         

 

        

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
KKlleemmeenn  KKlleemmeenncc  ddiippll..iinngg..mmeett..  FF22  FFZZSS  jjee  rroojjeenn  nnaa  
JJeesseenniiccaahh,,  zzaappoosslleenn  nnaa  OOŠŠ  TToonneettaa  ČČuuffaarrjjaa  nnaa  
JJeesseenniiccaahh  kkoott  rraaččuunnaallnniikkaarr  iinn  vvooddjjaa  ffoottooggrraaffsskkeeggaa  
kkrroožžkkaa..  PPoolleegg  rreeddnneeggaa  ddeellaa  ppoouuččuujjee  ššee  ffiizziikkoo  iinn  
aassttrroonnoommiijjoo  nnaa  lljjuuddsskkii  uunniivveerrzzii  vv  LLjjuubblljjaannii,,  tteerr  ssee  
lljjuubbiitteelljjsskkoo  uukkvvaarrjjaa  zz  aassttrroonnoommiijjoo  iinn  iiggrraannjjeemm  vv  
GGlleeddaalliiššččuu  TToonneettaa  ČČuuffaarrjjaa  nnaa  JJeesseenniiccaahh..  
  
PPrrvviičč  jjee  vv  ssvveett  ffoottooggrraaffiijjee  vvssttooppiill  ppoodd  vvooddssttvvoomm  
pprrooff..  SSuurrjjaannaa  pprrii  ffoottooggrraaffsskkeemm  kkrroožžkkuu  vv  oossnnoovvnnii  
ššoollii,,  nnaakkaarr  jjee  ffoottooggrraaffiijjaa  zzaa  ddoollggoo  ččaassaa  ooddssttooppiillaa  
ččaass  iinn  pprroossttoorr  ddrruuggiimm  ddeejjaavvnnoossttiimm,,  pprreeddvvsseemm  
gglleeddaalliišškkii  iiggrrii..  PPoo  ooddhhoodduu  iizz  ddrruužžbbee  SS..EE..II..KK..OO..,,  
kkjjeerr  jjee  ppeettnnaajjsstt  lleett  ddeellaall  kkoott  tteehhnnoolloogg  zzaa  ttoopplloottnnoo  
tteehhnniiččnnee  mmeerriittvvee  iinn  ppoo  zzaappoosslliittvvii  vv  oossnnoovvnnii  ššoollii  
ppoonnoovvnnoo  ssttooppii  vv  ssvveett  ffoottooggrraaffiijjee..  DDeelloommaa  zzaarraaddii  
ddeellaa,,  kkii  ggaa  oopprraavvlljjaa,,  ddeelloommaa  ppaa  zzaarraaddii  iizzrreeddnneeggaa  
rraazzmmaahhaa  ddiiggiittaallnnee  ffoottooggrraaffiijjee,,  kkii  mmuu  oommooggooččaa  
ddooddaattnnoo  oobbddeellaavvoo  bbaarrvvnniihh  ffoottooggrraaffiijj  nnaa  
rraaččuunnaallnniikkuu,,  kkaarr  jjee  pprrii  kkllaassiiččnnii  ffoottooggrraaffiijjii  
nneemmooggooččee..  
  
NNaajjrraajjee  ffoottooggrraaffiirraa  uummeettnniinnee,,  kkii  jjiihh  uussttvvaarrjjaa  
nnaarraavvaa,,  ppoosseebbeenn  iizzzziivv  ppaa  ssoo  mmuu  žžuužžeellkkee  iinn  zz  nnjjiimmii  
ppoovveezzaannaa  mmaakkrroo  ffoottooggrraaffiijjaa..  
  
OOdd  lleettaa  22000055  jjee  ččllaann  FFoottooggrraaffsskkeeggaa  ddrruuššttvvaa  
JJeesseenniiccee,,  vv  sskkllooppuu  kkaatteerreeggaa  jjee  rraazzssttaavvlljjaall  ssvvoojjee  
ffoottooggrraaffiijjee  nnaa  ddrruuššttvveenniihh  rraazzssttaavvaahh  nnaa  JJeesseenniiccaahh  
iinn  vv  BBeelljjaakkuu..  PPrriiččuujjooččaa  rraazzssttaavvaa  jjee  nnjjeeggoovvaa  ppeettaa  
ssaammoossttoojjnnaa  rraazzssttaavvaa..  
  
RRaazzssttaavvlljjeennee  ffoottooggrraaffiijjee  ssoo  nnaassttaajjaallee  vv  ddaalljjššeemm  
ččaassoovvnneemm  oobbddoobbjjuu,,  ppoossnneettee  ppaa  ssoo  bbiillee  ss    CCaannoonn  
PPSS  AA6600  ((22MM  ppiixxll))  iinn  PPaannaassoonniicc  LLoooommiixx  FFZZ  3300  
((77MM  ppiixxeell))  iinn  oobbrreezzaannee  ss  pprrooggrraammoomm  PPhhoottoo  FFiillttrree..  
  

 

 

MMllaaddiinnsskkii  cceenntteerr  JJeesseenniiccee  
  

iinn  
  

KKlleemmeenn  KKLLEEMMEENNCC  FF22  FFZZSS  

FFoottooggrraaffsskkoo  ddrruuššttvvoo  
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