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Orion Constellation: Facts About the Hunter (en)  

While the Orion constellation is named after the hunter in Greek mythology, it is anything 
but stealthy. Orion, which is located on the celestial equator, is one of the most prominent 
and recognizable constellations in the sky and can be seen throughout the world. 

Orion is the brightest and most beautiful of the winter constellations. Some of its stars, 
including Betelgeuse and Rigel, are among the brightest stars. 

Locating Orion the Hunter 

Orion is clearly visible in the night sky from November to February. Orion is in the 
southwestern sky if you are in the Northern Hemisphere or the northwestern sky if you 
are in the Southern Hemisphere. It is best seen between latitudes 85 and minus 75 
degrees. Its right ascension is 5 hours, and its declination is 5 degrees.

 
Alnilam, Mintaka and Alnitak, which form Orion’s belt, are the most prominent stars in the 
Orion constellation. Betelgeuse, the second brightest star in Orion, establishes the right 
shoulder of the hunter. Bellatrix serves as Orion's left shoulder. 
The Orion Nebula — a formation of dust, hydrogen, helium and other ionized gases rather 
than a star — is the middle "star" in Orion’s sword, which hangs off of Orion's Belt. The 
Horsehead Nebula is also nearby. 
Other stars in the constellation include Hatsya, which establishes the tip of Orion's sword 
that hangs off the belt, and Meissa, which forms Orion's head. Saiph serves as Orion's 
right knee. Rigel, Orion’s brightest star, forms the hunter's left knee. 

https://www.space.com/13924-orion-constellation-nebula-skywatching-tips.html
https://www.space.com/28072-orions-belt.html
https://www.space.com/22009-betelgeuse.html
https://www.space.com/14034-gallery-amazing-orion-nebula-photos.html
https://www.space.com/16528-horsehead-nebula.html
https://www.space.com/22872-rigel.html


With one exception, all of the main stars in Orion are bright young blue giants or 
supergiants, ranging in distance from Bellatrix (243 light-years) to Alnilam (1,359 light-
years). The Orion Nebula is farther away than any of the naked eye stars at a distance of 
about 1,600 light-years. One light-year is the distance light travels in a single year, about 

6 trillion miles (10 trillion kilometers).  

The exception is the star Betelgeuse, which is a red giant and one of the largest stars 
known. It is also the only star in the sky large enough and close enough to have been 
imaged as a disk in the Hubble Space Telescope. Observers with a keen eye should be 
able to see the difference in color between Betelgeuse and all the other stars in Orion. 
Text source: https://www.space.com/16659-constellation-orion.html 
Photos source: Wikepidia 
  
 

Orion, cunoscut și drept Vânătorul (ro) 

 

Este o constelație în emisfera nordică, fiind una dintre cele mai cunoscute [1]. Ea 
este vizibilă și de pe teritoriul României în perioada noiembrie – aprilie. Prin mijlocul 
constelației trece ecuatorul ceresc, ceea ce face ca această alăturare de stele sa fie 
vizibilă din orice punct al Terrei, fapt care a făcut din această constelație una din cele mai 
cunoscute constelații în toate culturile antice. Și în prezent, această constelație continuă 
să fascineze mulți oameni, din diverse civilizații. 
Cea mai strălucitoare stea a constelației este Rigel, urmată de Betelgeuse.În constelația 
Orion se regăsesc șase stele din cele mai strălucitoare cincizeci și una de stele de pe 
bolta cerească, Rigel, Betelgeuse, Bellatrix, Alnilam, Alnitak A și Saiph. 
Constelația Orion mai este cunoscută ca fiind gazdă a celebrei Nebuloasei Orion, unul 
dintre cele mai spectaculoase obiecte cerești, vizibilă cu ochiul liber. 

Descriere și localizare 

Constelația Orion dispune de un asterism (alăturare de stele), cunoscută sub 
denumirea de Centura lui Orion. Aceasta este formată din trei stele strălucitoare, situate 
aparent pe o linie. În jurul celor trei stele, alte patru stele strălucitoare compun „corpul” 
vânătorului. Aparent, privind imediat sub „centură”, observăm o proeminență formată din 

https://www.space.com/16659-constellation-orion.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constela%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orion_(constela%C8%9Bie)#cite_note-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecuator_ceresc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Terra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rigel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bellatrix
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alnilam
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alnitak
https://ro.wikipedia.org/wiki/Saiph
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nebuloasa_Orion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asterism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centura_lui_Orion


mai multe stele micuțe (din care una este de fapt Nebuloasa Orion), cunoscută ca și 

„Sabia lui Orion”.  

În diferite mitologii, ne sunt prezentați „vecinii” constelației Orion. Acesta este 
înconjurat de cei doi câini de vânătoare, Câinele Mare (în latină: Canis Major) respectiv 
Câinele Mic (în latină: Canis Minor) ai vânătorului. Vânătorul „se luptă” cu Taurul (în latină: 
Taurus). Pe lângă aceștia trece Fluviul Eridan. De-asemenea este prezent și Iepurele (în 
latinăLepus). 

Există și alte modalități de a privi această constelație. De exemplu, în emisfera 
sudică, Orion are o cu totul altă poziționare și astfel centura și sabia sunt denumite 
Saucepan, („oala”, în limba română) în Australia. Centura lui Orion este numită și Drie 
Konings („Cei Trei Regi”) sau Drie Susters („Cele Trei Surori”) de vorbitorii dialectului 
Afrikaans[2] din Africa de Sud. 

Francezii o numesc les Trois Rois (în română „Cei Trei Regi”), după cum se poate 
citi în cartea lui Alphonse Daudet, Lettres de Mon Moulin (1866)[3]. Tot în Franța, Centura 
lui Orion este denumită, pe alocuri, „le Râteau” (în română: „Grebla”)[3]. 

În secolele al XVII-lea - al VIII-lea, Centura lui Orion era cunoscută sub denumirea 
de Driekoningen („Cei Trei Regi”) de către navigatorii și cartografii olandezi. 
Peste tot, sintagma Cei Trei Regi face referire la Cei trei crai de la Răsărit evocați în 
Evanghelia după Matei (Matei 2, 1-12)[4]. 

În zona tropicelor, constelația trece pe la zenitul locului, moment care este văzut 
cel mai bine între lunile noiembrie – februarie. În emisfera nordică, această constelație 
este una de iarnă, în timp ce în emisfera sudică este vara. În Antarctica, constelația nu 
este vizibilă în momentul cel mai propice deoarece Soarele nu apune în acel sezon și 
deci stelele nu sunt vizibile multă vreme. 

Stele 

Betelgeuse, cunoscută după Catalogul Bayer drept „Alpha Orionis” este o stea masivă, 
supergigantă roșie ce se află către sfârșitul vieții sale. Este a doua cea mai strălucitoare 
stea din constelația Orion. Este considerată „umărul drept” al lui Orion și este a 
douăsprezecea cea mai strălucitoare stea de pe cerul nocturn.[7] 

Rigel, cunoscută și ca „Beta Orionis” este o supergigantă albastră. Asemenea lui 
Betelgeuse, în interiorul nucleului lui Rigel au reacții de fuziune nucleară, elemente grele 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nebuloasa_Orion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sabia_lui_Orion
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2inele_Mare_(constela%C8%9Bie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2inele_Mic_(constela%C8%9Bie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iepurele_(constela%C8%9Bie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emisfera_sudic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emisfera_sudic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sabia_lui_Orion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Australia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centura_lui_Orion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
https://ro.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
https://ro.wikipedia.org/wiki/Africa_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Francezi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Daudet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orion_(constela%C8%9Bie)#cite_note-LMM-3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orion_(constela%C8%9Bie)#cite_note-LMM-3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVII-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVIII-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Navigator
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cartografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olandez
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sintagm%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cei_trei_crai_de_la_R%C4%83s%C4%83rit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evanghelia_dup%C4%83_Matei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orion_(constela%C8%9Bie)#cite_note-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emisfera_nordic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antarctica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse
https://ro.wikipedia.org/wiki/Denumirea_Bayer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerul_%C3%AEnstelat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orion_(constela%C8%9Bie)#cite_note-7
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rigel


fiind pe cale să se nască.. Ea este cunoscută ca și „piciorul lui Orion”. [8]

 
Bellatrix a fost desemnată „Gamma Orionis” de către Johann Bayer. Colocvial, este 
cunoscută ca și „Steaua Amazoană”. De-asemenea. Bellatrix este considerată o gigantă. 
Luminozitatea stelei Bellatrix provine mai degrabă de la temperatura sa ridicată decât de 
la raza sa. Bellatrix este umărul stâng al lui Orion. 
Mintaka, sau „Delta Orionis” conform denumirii Bayer, este cea mai slabă stea din 
centura lui Orion. Mintaka este cea mai vestică din centura lui Orion. 
Alnilam, cunoscută ca și „Epsilon Orionis” este o supergigantă albastră. Are o vârstă de 
patru milioane de ani, aproximativ egală cu cea a scheletlui de umanoid găsit în Etiopia, 
în 2005. 
Alnitak, denumită și „Zeta Orionis” de către Bayer este cea mai estică stea din Centura 
lui Orion.  
Saiph, sau „Kappa Orionis” este de fapt „piciorul drept” al lui Orion. Are aceleași 
dimensiuni ca și ale lui Rigel, dar este mult mai puțin strălucitoare deoarece temperatura 
superficială la suprafață de 26.000 °C face ca steaua să emită mai mult în regiunea 
ultravioletă a spectrului decât în cea vizibilă. 
Din stelele mai puțin strălucitoare, enumerăm Hatsya („Iota Orionis”) care formează vârful 
spadei lui Orion, precum și Meissa („Lambda Orionis”) ce formează capătul acesteia. Ca 
și alte stele din constelația Orion (Betelgeuse, Rigel, Saiph, Alnitak, Mintaka, Alnilam, 
Hatsya), denumirea provine din limba arabă. 
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Orion_(constela%C8%9Bie) 
 

 

EN_Application RO_Aplicație 

- I show to the students a Padlet 
presentation about ,,Orion, known as 
Hunter (description and localisation); 
- based on the presentation , I will ask the 
students some questions about the 
constellation that we talked about (,,How 
many stars does the constelation have?’’, 
,,Which is the form of ,,South Crucifix?’’, 
,,In which Emisphere is Orion constelation 
situated?’’); 

- expun elevilor o prezentare în Padlet 
despre constelația „Orion, cunoscut drept 
Vânătorul” , (descriere și localizare); 
- pe baza prezantării, voi adresa copiilor 
întrebări referitoare la constelația adusă în 
discuție (,,Din câte stele este alcătuită 
constelația ”?,  „Ce formă are ,,Crucea 
Sudului”?”, „În ce emisferă este situată 
constelația Orion?” etc) ; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Orion_(constela%C8%9Bie)#cite_note-8
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orion_(constela%C8%9Bie)#cite_note-8
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bellatrix
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://ro.wikipedia.org/wiki/2005
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alnitak


- I propose to the students to visualize a 
short movie about this constelation: 
https://www.youtube.com/watch?v=gS6_
PGIt7EE 

(min 3:00-7:00). The movie contains 
information about the shape and it’s 
localization; 
- after watching the movie, using their own 
imagination, the students are asked draw 
such a constellation; 
- the evaluation will be realized using the 
Kahoot application. 

- le propun elevilor să vizioneze un filmuleț 
despre această constelație : 
https://www.youtube.com/watch?v=gS6_
PGIt7EE (min 3:00-7:00). Filmulețul 
cuprinde informații despre forma și 
locarizarea acesteia; 
- după vizionarea filmulețului, folosindu-se 
de propria imaginație, se scolicită 
școlarilor 
realizarea unui desen cu o astfel de 
constelație; 
- evaluarea se va realiza cu ajutorul 
aplicației Kahoot. 

 

 

 

 

LEO 

 
 

           Leo, is the fifth astrological sign of the zodiac, originating from the constellation of 
Leo. It comes after Cancer and before Virgo. The traditional Western zodiac associates 
Leo with the period between July 23 and August 22,[2] and the sign spans the 120th to 
150th degree of celestial longitude.  
Leo is a fixed sign along with Taurus, Scorpio, and Aquarius. Under the tropical zodiac, 
the Sun transits this area on average between July 23 and August 22 each year, and 
under the sidereal zodiac, the Sun currently transits this area from approximately August 
16 to September 15.[3] The symbol of the lion is based on the Nemean lion, a lion with an 
impenetrable hide.[4] It is a northern sign and its opposite southern sign is Aquarius.[2][5]  

 
 

                                                            LEUL 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gS6_PGIt7EE
https://www.youtube.com/watch?v=gS6_PGIt7EE
https://www.youtube.com/watch?v=gS6_PGIt7EE
https://www.youtube.com/watch?v=gS6_PGIt7EE
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_%28astrology%29#cite_note-EBLeo2017-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_longitude
https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_sign
https://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_(astrology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scorpio_(astrology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Aquarius_(astrology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_zodiac
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_(astrology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sidereal_zodiac
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_%28astrology%29#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Nemean_lion
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_%28astrology%29#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_%28astrology%29#cite_note-EBLeo2017-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_%28astrology%29#cite_note-EBLeo2017-2


Constelația Leul văzută cu ochiul liber.  

Pentru identificarea mai ușoară au fost trasate linii între stele.

 

 

Descriere și localizare 

      Leul este o constelație marcantă de pe cerul nordic care poate fi observată în nopțile 
de iarnă-primăvară. Se află chiar sub Ursa Mare și Leul Mic. Cele mai luminoase stele 
ale sale Regulus (α Leo), Denebola (β Leo), Algieba (γ Leo) și Zosma (δ Leo) trasează 
corpul leului. Stelele ζ, μ și ε Leonis formează capul leului - acest arc de stele mai este 
denumit uneori și „secera”. 

Leul conține câteva stele binare ușor de observat. Chiar sub corpul Leului se gasesc 
galaxiile M65 și M66 care împreună cu galaxia spirală NGC 3628 formează grupul de 
galaxii denumit „tripleta din Leul”. 

Cum ecliptica trece prin Leul, Soarele, Luna și planetele - într-un anumit moment al anului 
- trec „prin” constelație. Astfel Leul face parte din cele doisprezece constelații zodiacale. 
Datorită mișcării de precesie a axei de rotație a Pământului față de stelele fixe, momentul 
parcurgerii constelației de către soare s-a deplasat față de cum era în antichitate. 

Regulus (α Leonis) este steaua cea mai strălucitoare din constelația Leul. Are o magnitudine de 1,36 
și se află la o distanță de 77,60 de ani-lumină de Pământ. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ursa_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leul_Mic_(constela%C8%9Bie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regulus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Denebola
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamma_Leonis&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Delta_Leonis&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stea_binar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Galaxie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Galaxie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Messier_65
https://ro.wikipedia.org/wiki/Messier_66
https://ro.wikipedia.org/wiki/NGC_3628
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grup_de_galaxii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grup_de_galaxii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecliptica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soarele
https://ro.wikipedia.org/wiki/Luna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Planet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zodiac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Precesie
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constela%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constela%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/An-lumin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt


 

Text source: https://www.space.com/16659-constellation-orion.html 

Photos source: Wikepidia 
 

SURSA:https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:LeoCC.jpg 
 

 

EN_Application RO_Aplicație 

- activities begin with a discussion of the 
12 zodiac signs. The schoolmates will 
enumerate the signs they know; 
- there are 12 chips on the board that 
contain the sign of each zodiac sign and 
a space where the students will mark their 
names; 
- the chips are placed in the order of the 
year in which they meet, except for the 
Leo sign that will be removed from this 
string; 
- after completing the chips with the right 
names, students will be given a series of 
information about the Lion constellation, 
by presenting a PPT document; 
- when sending the information, the pupils 
will place the token with the lion's sign in 
the row on the board according to the 
place specified. 
(after Cancer and before Virgo) 

- activitatea debutează cu o discuție 
referitoare la cele 12 semne zodiacale. 
Școlarii vor enumera zodiile cunoscute 
de aceștia; 
- sunt fixate pe tablă 12 jetoane ce 
conțin semnul fiecărei zodii și un spațiu 
în care elevii vor nota denumirile 
acestora; 
- zodiile de pe jetoane sunt așezate în 
ordinea perioadei din an în care se 
întâlnesc acestea, cu excepția zodiei 
Leu care va fi scoasă din acest șir; 
- după completarea jetoanelor cu 
denumirile potrivite, se vor comunica 
elevilor informații referitoare la 
constelația Leul, prin prezentarea unui 
document PPT; 
- in urma transmiterii informațiilor, 
școlarii vor așeza jetonul cu semnul 
leului în șirul de pe tablă în funcție de 

https://www.space.com/16659-constellation-orion.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:LeoCC.jpg


- it is proposed to schoolchildren to 
produce a layout for the Leo constellation; 
- -I photograph every final product and 
with PhotoGrid and I create a collage 
with them; 
- I expose the collage using the computer, 
and on the basis of the evaluation criteria 
presented above, the students appreciate 
the work done, making the inter-
evaluation. 

locul precizat (după Rac și înainte de 
Fecioară); 
- se propune școlarilor realizarea unei 
machete pentru constelatia Leu; 
- -fotografiez fiecare produs final, iar cu 
ajutorul aplicației PhotoGrid și creez un 
colaj cu acestea; 
- proiectez cu ajutorul calculatorului 
colajul, iar pe baza unor criterii de 
evaluare anterior prezentate, elevii 
apreciază lucrările realizate, realizandu-
se astfel interevaluarea. 

 

 

 

                                                  The Cross of the South 
 

Description and location 

The South Cross is the smallest of the 88 modern constellations, but it is also one of the 
most remarkable. It is easily visible in the southern hemisphere throughout the year, 
although it is visible in the northern hemisphere near the horizon at tropical latitudes, for 
several hours each night in the spring months. 
The South Cross is bordered by Centaurus constellations, which surround it in 3 parts, as 
well as Musca. 
The South Cross is not opposed to Ursa Mare. In fact, in the tropical regions, both the 
Cross of the South (south) and Ursa Mare (north) can be seen alongside the sky from 
April to June. The Cross of the South is, however, located exactly opposite to Cassiopeia 
in the heavenly sphere, and can not be in the sky beside it at the same time. South of 
latitude 34 ° S, the Cross is circumpolar and thus always visible in the night sky. 
The South Cross is sometimes confused with the False Cross. The South Cross has a 
kite shape, and has a fifth star (with Crucis). The fake cross is diamond-shaped, has only 
four stars and does not have the two prominent stars present at the South Cross. 
Acrux (alpha crucis) is the brightest star in the constellation. With an apparent magnitude 
of 0.77, it is ranked 22 on the list of the brightest stars. 
Acrux is a binary star composed of two blue hot supergiants, α1 Cru (magnitude 1.4) and 
α2 Cru (magnitude 1.9). At a distance of 320 light-years from us, they are 25,000 and 
16,000 times brighter than the Sun and have a revolutionary period of 1,500 years, being 
at a distance of 420 UA from each other. 



 
 

EN_Application  

 

 

 

 

 

                                                    Crucea Sudului 
 

Descriere şi localizare 

Crucea Sudului este cea mai mică din cele 88 constelații moderne, dar este și una dintre 
cele mai ușor de remarcat. Este ușor vizibilă în emisfera sudică tot anul, deși este vizibilă 
în emisfera nordică aproape de orizont la latitudini tropicale, pentru câteva ore în fiecare 
noapte, în lunile de primăvară. 
Crucea Sudului este marginită de constelațiile Centaurus, care o înconjoară în 3 părți, 
precum și Musca. 
  

 
Crucea Sudului 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Centaurus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Musca_(constela%C8%9Bie)


Crucea Sudului nu este situată opus față de Ursa Mare. De fapt, în regiunile tropicale, 
atât Crucea Sudului (sud), cât și Ursa Mare (nord), pot fi văzute alături pe cer din aprilie 
până în iunie. Crucea Sudului este însă situată exact opus față de Cassiopeia pe sfera 
cereasca, și nu poate fi pe cer alaturi de aceasta în același timp. La sud de latitudinea de 
34 ° S, Crucea este circumpolară și, astfel, mereu vizibilă pe cerul de noapte. 
Crucea Sudului este uneori confundată cu Crucea falsă. Crucea Sudului are o formă de 
zmeu, și mai are o a cincea stea (ε Crucis). Crucea falsă este in forma de diamant, are 
doar patru stele și nu are cele două stele proeminente prezente la Crucea Sudului. 
  

Acrux (alfa Crucis) este cea mai strălucitoare stea din constelație. Cu o magnitudine 
aparentă de 0.77, este pe locul 22 pe lista celor mai luminoase stele. 
Acrux este o stea binară, compusă din două supergigante fierbinți albastre, α1 Cru 
(magnitudinea 1.4) și α2 Cru (magnitudine 1.9). La o distanță de 320 ani-lumină de noi, 
ele sunt 25 000 și 16 000 de ori mai luminoase decât Soarele și au o perioadă de revoluție 
de 1 500 de ani, fiind situate la o distanță de 420 UA una față de cealaltă. 

Text source: https://ro.wikipedia.org/wiki/Crucea_Sudului_(constela%C8%9Bie) 

Photossource: 
https://www.google.ro/search?q=crucea+sudului&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwi0n8qowITjAhWBw4sKHc-TDtwQ_AUIECgB&biw=1366&bih=608#img 
 

SURSA:https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:LeoCC.jpg 
 

EN_Application RO_Aplicație 

- I present to students a PPT in which 
details about, "South Cross" are 
presented, (description and location); 
- On the basis of the PPT presented, I will 
ask the children questions about the 
constellation in question ("How many 
stars is the constellation"? "What form 
does the" Cross of the South "mean?); 
- during the discussion we will look at the 
representation of the constellation through 
a model, where we will add the stars that 
make up the "South Cross"; 
- I propose students a practical activity in 
which to achieve each of our own 
constellations; 
- we will use ice cream sticks, names of 
stars and aracet, put the ice cream sticks 
in order to get the shape of the 
constellation (kite), then we will stick the 
stars that make up the constellation; 

- prezint elevilor un PPT în care sunt 
prezentate detalii despre , „Crucea 
Sudului” , (descriere și localizare); 
- pe baza PPT-ului prezentat, voi adresa 
copiilor întrebări referitoare la 
constelația adusă în discuție (,,Din câte 
stele este alcătuită constelația ”?,  „Ce 
formă are ,,Crucea Sudului”?” ); 
- pe parcursul discuției vom privi 
reperezentarea constelației printr-o 
machetă, unde vom avea de adăugat 
stelele ce compun ,,Crucea Sudului”; 
 - propun elevilor o activitate practică în 
cadrul căreia să realizăm fiecare 
constelația proprie; 
- vom utiliza bețe de înghețată, steluțe 
cu nume și aracet, vom așeza bețele de 
înghețată astfel încât să capete forma 
constelației( zmeu), pe urmă vom lipi 
steluțele ce compun constelația; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ursa_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ursa_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cassiopeia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Velele_(constela%C8%9Bie)
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95_Crucis&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Acrux&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
https://www.space.com/16659-constellation-orion.html
https://www.space.com/16659-constellation-orion.html
https://www.google.ro/search?q=crucea+sudului&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0n8qowITjAhWBw4sKHc-TDtwQ_AUIECgB&biw=1366&bih=608#img
https://www.google.ro/search?q=crucea+sudului&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0n8qowITjAhWBw4sKHc-TDtwQ_AUIECgB&biw=1366&bih=608#img
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:LeoCC.jpg


- the evaluation will be done with the 
kahoot application. 

- evaluarea se va realiza cu ajutorul 
aplicației kahoot. 

 

  

                                          Constelatia Cefeu sau Coasa(in romana) 
 

 
      Cefeu este o constelație vizibilă în emisfera nordică. Este una dintre cele 48 de 
constelații listate de Ptolemeu și a rămas una dintre cele 88 de constelații moderne. 
Denumirea populară, în limba română, este Coasa. 
                Având graniță cu Cygnus, Lacerta și Cassiopeia, Cepheus conține o singură 
stea strălucitoare, alte 7 stele majore și 43 de stele cu desemnații Bayer/Flamsteed. 
Cepheus este o constelație circumpolară a emisferei nordice și este vizibilă și ușor de 
identificat la latitudini dintre +90 și -10 grade, culminația intervenind în timpul lunii 
noiembrie. 
    În mitologie, Cepheus reprezintă pe regele mitic al Etiopiei – și soțul vanitoasei 
regine Cassiopeia. Acesta este de asemenea tatăl drăguței Andromeda și membru al 
unui adevărat serial dramatic ceresc care implică gelozia zeilor și orgolii fatale. Probabil 
această parte a întregii drame explică de ce coroana sa pare să fie vizibilă numai prin 
câteva stele foarte vagi și numai când se află cu capul în jos.

 
 

   Pentru observații cu ochiul liber, începeți cu cea mai strălucitoare stea a lui 
Cepheus – Alpha. Numele său este Alderamin și trece prin evoluția stelară –    mișcându-
se dintre secvența principală către o subgigantă, devenind apoi o gigantă roșie, pe 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Emisfera_nordic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ptolemeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83


măsură ce rezervele sale de hidrogen sunt epuizate. Ce este foarte tare la Alderamin, 
este localizarea sa apropiată de calea precesională de-a lungul sferei cerești a polului 
nord al Terrei. Asta înseamnă că periodic această stea se apropie cu 3 grade de polul 
nord ceresc. 
   Rețineți acest lucru și apoi fixați pe Gamma Cephei. Ghiciți! Din cauza precesiei 
echinocțiilor, steaua Errai va deveni stea polară către anul 3000 d.Chr și va realiza cea 
mai mare apropiere către 4000 d.Chr. Errai merită menționată de pe acum, pentru că este 
o binară sub gigantă portocalie care de asemenea a ieșit din secvența sa principală și 
este acompaniată de către o pitică roșie. Ce este atât de special? Păi ar fi faptul că o 
planetă a fost descoperită evoluând pe acolo! 
  Acum să ne distrăm puțin cu o stea variabilă cepheidă care se schimbă destul de 
mult în 5 zile pentru a merita atenția! Veți găsi Delta pe hartă ca fiind figura 8, iar pe cer 
o veți afla cam la 891 de ani lumină. Delta Cephei este un sistem binar și prototipul stelelor 
variabile cepheide – tipul cel mai apropiat de cel al Soarelui nostru. 
 

 

 
 Această stea pulsează, la fel ca inima dumneavoastră și la fiecare 5,366 zile 
magnitudinea sa variază între 3,6 și 4,3. Dar asta nu este tipul! Tipul său spectral variază 
de asemenea, trecând de la F5 la G3. Încercați să o urmăriți câteva nopți la rând. Înălțarea 
sa luminoasă este mult mai rapidă decât declinul său. Și aruncați o privire în telescop și 
veți afla un companion, separat de Delta Cephei de 41 de secunde de arc. 
           Bucur Alexia Cristina, 3S 

  Sunteți gata să examinați două stele super gigante roșii? Dacă locuiți într-o zonă 
fără poluare luminoasă, puteți să le vedeți cu ochiul liber, dar ele sunt mult mai frumușele 
în binocluri. Prima este Mu Cephei, marcată de litera U pe hartă. Este întemeiat numită 
Steaua Granat a lui Herschel, pentru că este o stea frumoasă.  În 1783, Sir William 
Herschel scria: ”un granat cu nuanțe foarte fine de culoare, așa cum este steaua periodică 
Omicron Ceti și numele acesta a fost fixat când Giuseppe Piazzi a inclus descrierea în 
catalogul său. Acum puteți să o comparați cu VV Cephi, din mijlocul hărții. VV este o stea 
absolut super gigantă și este cea mai mare stea cunoscută. De fapt, VV Cephei este 
considerată a treia cea mai mare stea din întreaga galaxie Calea Lactee. VV Cephei este 
de 275.000 – 575.000 mai luminoasă decât soarele și are diametrul de 1900 de ori mai 
mare ca al Soarelui. Dacă ar fi plasată în sistemul nostru solar, acest sistem binar s-ar 
extinde dincolo de orbita lui Jupiter și în apropiere de Saturn. Cam la 3000 de ani lumină 
depărtare de Terra, materia se îndepărtează continuu dintre acest băiat rău către 



companionul său albastru…. Vântul stelar traversează sistemul cu o velocitate de 
aproximativ 25 de km per secundă … 

    Pentru telescoape și binocluri, puteți încerca să găsiți IC1396. Acest câmp de 
nebulozitate de 3 grade poate fi uneori observat și cu ochiul liber. În interior veți găsi un 
cluster deschis și fotografic, întreaga zonă este străbătută de nebuloase întunecate. 
  O provocare pentru telescop ar fi localizarea galaxiei spiralate NGC 6946 și a 
clusterului galactic NGC 6939, cam la 2 grade sud-vest de Eta Cepheus. NGC 6946 este 
uneori numită Galaxia ”Focuri de Artificii” pentru rata supernovelor sale și volumul înalt al 
formării stelelor. Cam la 40 de arc minute nord vest de NGC 6946 – are magnitudine 8, 
este bine comprimată și conține cam 80 de stele. 
   Mai mult? Încercați atunci NGC 7013 – Nebuloasa Iris. NGC a fost pentru prima 
oară descoperită de Sir William Herschel pe 18 octombrie 1794 și cam de atunci istoria 
sa de catalog este una mai degrabă confuză. Ca de obicei, Herschel a asumat corect o 
stea A de magnitudine 7. Nebulozitatea acoperă mai mult decât câmpul și se pare că se 
va extinde cu cel puțin un grad de jur împrejur: multe stele vagi, cu magnitudine de 9 sau 
10, sunt eliberate de această aparență”. Și atunci unde s-a produs confuzia? S-a 
întâmplat în 1931 când Per Collinder s-a decis să oficializeze lista stelelor din jur ca și 
cluster stelar Collinde 429. Apoi s-a alăturat Mr. Van den Berg și mica nebuloasă a 
devenit cunoscută ca den Berg 139. Apoi întregul grup a fost numit Caldwell4.  Deci, ce 
este corect și ce este fals! După Brent Archinal, ”Am fost surprins să găsesc NGC 7023 
listată în catalogul meu ca și cluster stelar. Am presupus imediat o eroare în Catalogul 
Caldwell, dar după alte verificări am observat că eu am greșit. Catalogul Caldwell ar putea 
fi singurul catalog modern care să dea tipul corect!”. Această nebuloasă vagă poate fi 
obținută pe un cer întunecat cu un telescop de 114-150 mm, dar o mai largă deschidere 
vă va ajuta să obțineți mai multe detalii subtile de vreme ce are o strălucire de suprafață 
joasă. 
    Fixați telescopul pentru IC 1470 – dar luați camera CCD . IC1470 este o regiune 
compactă HII animată de o singură stea O7 asociată cu un nor molecular extins în brațul 
lui Perseus. 
Sursele  textului: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cefeu_(constela%C8%9Bie) 
https://planetariubm.ro/2010/10/07/pove%C8%99tile-cerului-constela%C8%9Bia-
cepheus-sau-cefeu/ 
Sursele fotografiilor: 
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=R_weXYXuM
o2d1fAP0MKR0AI&q=cepheus++greek+mithology++&oq=cepheus+ 

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=kPweXeHqMb
u31fAPx4O9iA8&q=cepheus++constelatia&oq=cepheus++con 
 

 Cepheus Constellation 

         Cepheus constellation lies in the northern hemisphere. It is one of the Greek 
constellations. 
         It was named after the mythical King Cepheus of Aethiopia, husband of Cassiopeia 
and father of Andromeda, both represented by neighboring constellations. Like most other 
constellations in the Perseus family, Cepheus was catalogued by the Greek astronomer 
Ptolemy in the 2nd century. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cefeu_(constela%C8%9Bie)
https://planetariubm.ro/2010/10/07/pove%C8%99tile-cerului-constela%C8%9Bia-cepheus-sau-cefeu/
https://planetariubm.ro/2010/10/07/pove%C8%99tile-cerului-constela%C8%9Bia-cepheus-sau-cefeu/
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=R_weXYXuMo2d1fAP0MKR0AI&q=cepheus++greek+mithology++&oq=cepheus+
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=R_weXYXuMo2d1fAP0MKR0AI&q=cepheus++greek+mithology++&oq=cepheus+
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=kPweXeHqMbu31fAPx4O9iA8&q=cepheus++constelatia&oq=cepheus++con
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=kPweXeHqMbu31fAPx4O9iA8&q=cepheus++constelatia&oq=cepheus++con


        The constellation is home to Garnet Star, one of the largest known stars in the Milky 
Way, and to several well-known deep sky objects: the Wizard Nebula, the Iris Nebula, 
and the Fireworks Galaxy. 
 

FACTS, LOCATION & MAP  
 

Cepheus is the 27th largest constellation in the night sky, occupying an area of 588 
square degrees. It is located in the fourth quadrant of the northern hemisphere (NQ4) and 
can be seen at latitudes between +90° and -10°. The neighboring constellations are 
Camelopardalis, Cassiopeia, Cygnus, Draco, Lacerta, and Ursa Minor. 
Cepheus belongs to the Perseus family of constellations, along with Andromeda, Auriga, 
Cassiopeia, Cetus, Lacerta, Pegasus, Perseus, and Triangulum. 
Cepheus has one star with known planets and contains no Messier objects. The brightest 
star in the constellation is Alderamin, Alpha Cephei. There are no meteor showers 
associated with Cepheus 
 

 MYTH 
 

        The constellation represents Cepheus, the king of Ethiopia and Cassiopeia’s 
husband in Greek mythology. Zeus placed him in the sky after his tragic death because 
he was descended from one of Zeus’ loves, the nymph Io. Cepheus ruled not the modern-
day Ethiopia, but the stretch of land between the southeastern Mediterranean and the 
Red Sea, the area that contains parts of the modern-day Egypt, Israel and Jordan. 
       Cepheus’ wife Cassiopeia was a very vain woman. Once, she boasted that she was 
more beautiful than the Nereids (sea nymphs, one of them the wife of the sea god 
Poseidon), which angered the nymphs and Poseidon, who then sent a sea monster, 
represented by the constellation Cetus, to ravage Cepheus’ land. 
Cepheus turned to an oracle for advice on how to prevent utter disaster and the oracle 
told him that the only way to appease Poseidon was to sacrifice his daughter Andromeda 
to the monster. 
       Desperate, Cepheus and Cassiopeia did this, leaving their daughter chained to the 
rock for Cetus to find. Luckily, the hero Perseus found the princess first, rescued her and 
killed the monster. Later, he married Andromeda. 



        Perseus and Andromeda were celebrating their wedding when Phineus, Cepheus’ 
brother, turned up, claiming that she had been promised to him first. Phineus and his 
followers asked that Andromeda be turned over to them, but Cepheus refused them and 
there was a fight. Perseus tried to fight off all his opponents, but he was sorely 
outnumbered and had to use the head of Medusa to turn his enemies into stone. 
Unfortunately, the king and queen did not look away from the Gorgon’s head in time and 
were turned to stone, too. 
 

MAJOR STARS IN CEPHEUS 

Alderamin – α Cephei (Alpha Cephei) 
       Alpha Cephei is the brightest star in the constellation. It is a white class A star, 
currently evolving from a main sequence star into a subgiant. It is approximately 49 light 
years distant. Its traditional name, Alderamin, is derived from the Arabic phrase að-ðirā‘ 
al-yamīn, which means “the right arm.” The star has an apparent magnitude of 2.5141. It 
rotates at a very high speed, at least 246 km/s, and completes one revolution within 12 
hours or less. 
       Alderamin never sets below the horizon when observed from Europe, northern Asia, 
Canada and most North American cities. It can be seen by the naked eye. 
Alfirk – β Cephei (Beta Cephei) 
        Beta Cephei is a triple star with an apparent magnitude that varies from 3.15 to 3.21 
within a period of 0.1904844 days. It is approximately 690 light years distant. 
The star’s traditional name, Alfirk, derives from the Arabic al-firqah, which means “the 
flock.” Alfirk serves as the prototype for a class of stars known as the Beta Cephei variable 
stars. These stars are main sequence stars with masses ranging between 7 and 20 solar 
masses. They show variations in brightness as a result of pulsations of their surfaces. 
The stars typically change in brightness by 0.01 to 0.3 magnitudes with periods of 0.1 to 
0.6 days. 
         The brightest component in the Beta Cephei system, Alfirk A, is a blue giant 
classified as a B2IIIev class star. The –ev suffix stands for “spectral emission that exhibits 
variability.” The star is a slow rotator and takes about 51 days to complete a single 
revolution, at a rotational speed of 28 km/s. 
δ Cephei (Delta Cephei) 
         Delta Cephei is a double star with an apparent magnitude varying between 3.48 
and 4.37. It lies approximately 891 light years from the solar system. 
Delta Cephei serves as the prototype of a class of stars known as the Cepheid variable 
stars, or simply Cepheids. The only star belonging to this class that is closer to the solar 
system is Polaris in the constellation Canis Minor.. 
Cepheids typically form with masses 3-30 times that of the Sun, then pass through the 
main sequence stage as B-class stars and, once they have burnt up the hydrogen in their 
core, their helium core loses stability and begins to contract and expand at regular 
intervals and they undergo stages of nuclear burning. Cepheids are dying high-mass stars 
that are luminous enough to be seen with the naked eye and easily found in the 
neighbouring galaxies. Since their luminosities are directly tied to their pulsation periods, 
astronomers only need to measure the stars’ visual magnitude to determine their distance 
and the distances of the galaxies where the stars are located. The Delta Cephei system 
has a mean apparent magnitude of 4.07. 



Alrai – γ Cephei (Gamma Cephei) 
         Gamma Cephei is another binary star in Cepheus. It has an apparent magnitude of 
3.22 and is approximately 45 light years distant. The star’s traditional names are Alrai, Er 
Rai and Errai, derived from the Arabic ar-rā‘ī, which means “the shepherd.” Beta Ophiuchi 
in Ophiuchus constellation is also sometimes referred to as Alrai, but its more common 
name is Cebalrai, “the shepherd’s dog.” 
         Gamma Cephei is classified as an orange subgiant (spectral type K1III-IV) and is 
believed to be 6.6 billion years old. It can be seen by the naked eye. The companion has 
about 0.409 solar masses and is thought to be an M4 class red dwarf. 
The first confirmed extrasolar planet was discovered in the orbit of the brighter component 
in the system in 1989. Later, the discovery was retracted due to insufficient evidence, but 
measurements in 2002 once again pointed to a likely existence of the planet. 
Due to the precession of the equinoxes, Gamma Cephei will replace Polaris, Alpha Canis 
Minoris, as the northern pole star around the year 3,000 AD 

ζ Cephei (Zeta Cephei) 
          Zeta Cephei is an orange subgiant belonging to the spectral type K1 IV. It has an 
apparent magnitude of 3.39 and is approximately 730 light years distant. The star marks 
the left shoulder of Cepheus. It is eight times more massive than the Sun, about 3,600 
times more luminous, and it has a surface temperature of 4,310 kelvins. It is a suspected 
binary as well as a suspected variable star. 
η Cephei (Eta Cephei) 
Eta Cephei is an orange giant star belonging to the spectral type K0, approximately 45 
light years distant. The star is notable for its high proper motion. It is sometimes known 
by its traditional name Al Kidr. 
Garnet Star – μ Cephei (Mu Cephei) 
         Mu Cephei is a red supergiant, approximately 2,400 light years distant. The star is 
too far away for its distance to be certain, though. It belongs to the spectral class M2Ia. 
VV Cephei (HD 208816) 
         VV Cephei is an eclipsing binary star, almost as large as the Garnet Star. Its radius 
spans between 7.5 and 8.8 Astronomical Units. The star is approximately 2,400 light 
years distant. It has an apparent magnitude of 4.91. 
VV Cephei consists of a red hypergiant and a blue companion star. The hypergiant, VV 
Cephei A, is the third largest star known. It has a solar radius between 1,600 and 1,900. 
V381 Cephei 
         V381 Cephei is a red supergiant with an apparent magnitude of 5.66, approximately 
3,663 light years distant. It is a pulsating variable star. It belongs to the spectral class 
M1lbpe+ and has about 9 or 10 solar masses. 
Kruger 60 

        Kruger 60 is a binary star composed of two red dwarfs that orbit each other with a 
period of 44.6 years. The star system is only 13.15 light years (4.03 parsecs) distant. The 
stars have apparent magnitudes of 9.59 and 11.40. 
In about 88,600 years, Kruger 60 will make its closest approach to the solar system and 
come within 1.95 parsecs. 
 

DEEP SKY OBJECTS IN CEPHEUS 

The Fireworks Galaxy (NGC 6946, Arp 29, Caldwell 12) 



         The Fireworks Galaxy is an intermediate spiral galaxy in Cepheus. It has an 
apparent magnitude of 9.6 and is approximately 22 million light years distant. It lies on 

the border between Cepheus and Cygnus.  

 The galaxy was discovered by William Herschel in September 1798. Nine supernovae 
have been observed in it over the last century: SN 1917A, SN 1939C, SN 1948B, SN 
1968D, SN 1969P, SN 1980K, SN 2002hh, SN 2004et, and SN 2008s. 
 

The Wizard Nebula – NGC 7380 

NGC 7380 is an open star cluster also known as the Wizard Nebula. It was discovered 
by Caroline Herschel in 1787. The cluster is embedded in a nebula which is about 110 
light years in size. 
 

  

The cluster is located with the Milky Way Galaxy and is approximately 7,000 light years 
distant from the solar system. The stars in it are less than five million years old, which 
makes NGC 7380 a young open cluster. 
 

 

 

NGC 7538 

        NGC 7538 is an emission or reflection nebula, approximately 9,100 light years 
distant. 



        The nebula contains the biggest protostar (a large mass formed when gas inside a 
giant molecular cloud contracts) discovered to date. The protostar, located in the Perseus 
Spiral Arm of the Milky Way Galaxy, is 300 times the size of the solar system. 
NGC 188 (Caldwell 1) 
       NGC 188 is an open star cluster, approximately 5,400 light years distant. It was 
discovered by the English astronomer Sir John Frederick William Herschel in 1825. 
It is one of the oldest known open clusters. It lies about five degrees away from the North 
Celestial Pole. 
The Iris Nebula (NGC 7023, Caldwell 4) 
       The Iris Nebula (NGC 7023) is a reflection nebula with an apparent magnitude of 6.8. 
It is approximately 1,300 light years distant. The object is really a star cluster embedded 

inside a nebula.  
 

  
The Iris Nebula is lit by the star SAO 19158 and it lies close to two relatively bright stars, 
T Cephei, which is a Mira type variable, and Beta Cephei, which has an apparent 
magnitude of 3.23. 

NGC 7129  



       NGC 7129 is an open cluster star-forming region located in a reflection nebula that 
has the shape of a rosebud. 
The cluster contains more than 130 young stars, believed to be less than a million years 
old. It is approximately 3,300 light years distant and has an apparent magnitude of 11.5. 
 

  
NGC 7142 

NGC 7142 is another open cluster in Cepheus. It has an apparent magnitude of 9.3 and 
is approximately 6,200 light years distant. The cluster lies in the vicinity of the nebula 
NGC 7129 and is believed to be obscured by an interstellar cloud. 
The cluster is thought to be one of the oldest open clusters known, even if its age is 
difficult to determine because it is unknown just how obscured it is by interstellar 
reddening. Curiously, for an old cluster, NGC 7142 contains an uncommonly high number 
of young blue stars. 
 

Text source: 
https://www.constellation-guide.com/constellation-list/cepheus-constellation/ 
Photossource: 
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=3wAfXeucOsz
0aLz7gdAC&q=cepheus+constellation+&oq=cepheus+constellation+ 
 

 

EN_Application RO_Aplicație 

- I present to the pupils a new 
constellation: Cepheus Constellation, 
which will be their friend throughout the 
school year 
- with the Padlet application, I suggest to 
the students to discover together 
information about this constellation; 
- the Padlet application addresses the 
proposed theme: Cepheus 
Constellation. We will find information, 
images, videos, games (a puzzle that 
pupils can realize individually); 
- I propose to the pupils an interactive 
exercise with Plickers application; 
- as a form of assessment, I propose 
interevaluation to actively involve 
students in their own learning. 

- prezint elevilor o nouă constelație: 
Constelația Coasa/Cepheus, care le va 
fi prietenă pe tot parcursul anului școlar; 
- cu ajutorul aplicației Padlet, propun 
elevilor să descoperim împreună 
informații despre constelație; 
- aplicația Padlet vizează tema propusă: 
Constelația Coasa. Vom regăsi în 
aplicație informații, imagini, videoclipuri, 
dar și jocuri (puzzle, pe care elevii il pot 
realiza individual); 
- propun elevilor un exercițiu interactiv, cu 
ajutorul aplicației Plickers; 
- ca formă de evaluare, propun 
interevaluarea pentru a implica activ 
elevii în propria învățare. 

 

 

 



 

 

                                                    Cassiopeia                            

        Cassiopeia este o constelație nordică. În mitologia greacă, o reprezintă pe orgolioasa 

regină Cassiopeia care era mândră de frumusețea ei neîntrecută. Este una dintre cele 88 de 

constelații moderne și a fost printre cele 48 enumerate de Ptolemeu. 

       Istorie și mitologie 

          Citată de Aratos, apoi de Ptolemeu în Almageste, constelația o reprezintă pe regina 

Casiopeea din Mitologia greacă, soția lui Cefeu și mama Andromedei, alături de care se află. 

          Această constelație face parte din grupul de constelații legat de mitul Andromedei. 

          Se spune, de asemenea, că, pentru a-i pedepsi orgoliul, regina a fost înlănțuită pe tronul său, 

fiind condamnată să se rotească în jurul Stelei Polare și uneori să atârne invers, într-un mod foarte 

nedemn. 

       În mitologia veche Cassiopeea era frumoasa regină etiopiană, locuind în orașul Joppa din 

Fenicia împreună cu soțul ei Cefeu și fiica lor Andromeda. Cassiopea era foarte mândră de 

frumusețea ei, și mult mai mult de frumusețea fiicei ei Andromeda. 

       Într-o zi vanitatea ei o îndrumă să spună că frumusețea lor o depășește pe cea a nimfelor 

mării, declanșând mânia lui Poseidon, zeul mărilor. În cele din urmă Poseidon a trimis un monstru 

teribil CETO (balena) pentru a distruge întreg orașul. Singura modalitate de a potoli setea mâniei 

lui Poseidon era aceea de a o sacrifica pe fiica lor Andromeda, așa că aceasta a fost legată de o 

stâncă pe o insulă din apropiere spre a fi devorată; sfârșitul Andromedei era foarte aproape când, 

în sfârșit, pe un cal înaripat ajunge eroul ei Perseu și o salvează. 

      Observarea stelelor 

       Cassiopeia este una dintre constelațiile cele mai caracteristice și mai ușor de recunoscut 

din emisfera nordică. Având în vedere că este foarte aproape de Steaua Polară (≈Polul Nord 

ceresc), rămâne vizibilă pe cer toată noaptea, în întreaga zonă temperată a emiseferei nordice (o 

astfel de constelație se numește circumpolară); în emisfera sudică este vizibilă doar din zonele 

tropicale. Față de Polul Nord ceresc, Cassiopeia este situată vizavi de Carul Mare: în emisfera 

nordică, atunci când Cassiopeia este sus pe cer, Carul Mare este aproape de orizont. Constelația 

are o suprafață de 598 de grade pătrate. Constelația Cassiopeia se află între constelațiile Cefeu și 

Andromeda, proiectată pe Calea Lactee și, prin urmare, foarte bogată în stele. 

       Constelația Cassiopeia se reperează direct, prin forma sa foarte caracteristică, în forma 

literelor „M” sau „W”, în funcție de anotimp. Aceste stele deosebit de strălucitoare, de magnitudine 

2, rămân mult timp vizibile, ajutând la reperarea altor constelații. 

      Cu ochiul liber, tronul reginei este foarte vizibil în forma generală a constelației, însă regina 

câtuși de puțin. 
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Cassiopeia 

        Cassiopeia is a constellation in the northern sky, named after the vain queen Cassiopeia in 

Greek mythology, who boasted about her unrivaled beauty. Cassiopeia was one of the 48 

constellations listed by the 2nd-century Greek astronomer Ptolemy, and it remains one of the 88 

modern constellations today. 

         It is easily recognizable due to its distinctive 'W' shape, formed by five bright stars. It is 

opposite Ursa Major. In northern locations above latitude 34°N it is visible year-round and in the 

(sub)tropics it can be seen at its clearest from September to early November. Even in low southern 

latitudes below 25°S it can be seen low in the North. 

         The constellation is named after Cassiopeia, the queen of Aethiopia. Cassiopeia was the wife 

of King Cepheus of Aethiopia and mother of Princess Andromeda. Cepheus and Cassiopeia were 

placed next to each other among the stars, along with Andromeda. She was placed in the sky as a 

punishment after enraging Poseidon with the boast that her daughter Andromeda was more 

beautiful than the Nereids or, alternatively, that she herself was more beautiful than the sea 

nymphs. 

         She was forced to wheel around the North Celestial Pole on her throne, spending half of her 

time clinging to it so she does not fall off, and Poseidon decreed that Andromeda should be bound 

to a rock as prey for the monster Cetus. 

         Andromeda was then rescued by the hero Perseus, whom she later married. 

          Covering 598.4 square degrees and hence 1.451% of the sky, Cassiopeia ranks 25th of the 

88 constellations in area. It is bordered by Cepheus to the north and west, Andromeda to the south 

and west, Perseus to the southeast and Camelopardalis to the east, and also shares a short border 

with Lacerta to the west. 

         The three-letter abbreviation for the constellation, as adopted by the International 

Astronomical Union in 1922, is 'Cas'. The official constellation boundaries, as set by Eugène 

Delporte in 1930, are defined by a polygon of 30 segments. In the equatorial coordinate system, 

the right ascension coordinates of these borders lie between  00h 27m 03s and  23h 41m 06s, while the 

declination coordinates are between 77.69° and 46.68°.  Its position in the Northern Celestial 

Hemisphere means that the whole constellation is visible to observers north of 12°S. High in the 

northern sky, it is circumpolar (that is, it never sets in the night sky) to viewers in the British Isles, 

Canada and the northern United States. 
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