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Zanimivosti - Razvedrilo

I

OBDOBJE ZANIMIVIH DATUMOV
Ko se je pr va števka letnice na silvestrovo za menjala in smo iz let a 1999
vstopili v let o 2000, smo se po te lefonu pogovarj ali s sorodniki v Ameriki.
Im eli smo obč utek t isoč let nega pr eskoka , ker so pri nas koledarji kazali
že 1.1.2000 , čez lužo pa je bil še 31.12.1999. Ta zanimiv časovn i moment
je traj al le nekaj ur in ponovno smo spozna li milj ivost takšnih dogodkov,
ki jim nismo p riča ravno vsak dan . Nasled nj a primerlji va situacija se bo
po nud ila naš im zanamcem šele čez slab ih tisoč let. Pred t em smo v Sloveniji drli gledat poslednji popolni So nčev m rk tisoč letja . In pr ed kratk im,
natnačneje 29.2.2000 , smo pr eživljali še eneg a od izjemnih datumov. Kot
vemo, so že Rimljani vpeljali pr est opna let a in let o pod aljšali vsake št iri
let a za en dan te r t ako poprav ili zaost ajanje koledarja za dejanskim časom ,
ki je pot reben za en obrat Zemlj e okoli Sonca. Ker ta popr avek ni toče n , se
je nap aka nabirala v drugi smeri. Koledar je prehi teval dejansko leto. Zat o
so za časa pap eža Gregorja koledar še enkra t reformirali . Prest opna so
t ista let a, ki so deljiva s 4. Izjema so tista let a, ki so deljiva s 100. In izjema
izjem so let a , ki so deljiva s 400. To pomeni , da so bila npr. pr estopna let a
1980, 1984, 1988, 1992, 1996 in bod o pr est opna let a 2004, 2008, 2012 itd.
Izjemoma je prest opno let o t udi let o 2000, čeprav let a 1700, 1800, 1900,
2100, 2200 in 2300 niso pr est opila. Prejšnj a izjem a izjem je bil 29.2.1600
in naslednj a bo č ez št iristo let, 29.2 .2400. Smol čki, ki so roj eni 29.2.,
pr aznujejo rojstni dan vsake šti ri let a. Naši sodobniki, s mo lč k i , pa imaj o
malo manj smo le, ker so t udi letos lahko pr azn ovali. Letošnj e let o je res
izjemno. Kar dvatisoč let bo treba počakati na ponovit ev . Kombinacija
pr est opnega let a in sp remembe pr ve števke bo na sporedu šele let a 4000,
sa j 3000 ni deljivo s št iri.
Nekateri datumi so zanimivi tudi z numerol oškega stališč a. Lani je bil
zanimiv npr. datum 31.11.1999. Zapi sati ga je m ogoče le z lihimi števkami.
Tudi neka j dni pr ej, 19.11.1 999, je imel datum to lastnost. Recimo mu
p opolnoma lihi datum . Zanimivo je, da bo pr et eklo kar nekaj časa do
naslednj ega popolnoma lihega datuma . Naslednji popolnoma lihi datum
bo 1.1.3111. Ta pa bo tudi dvoštevski datum. Za zapis potrebujemo le
dve št evki (1 in 3). P ra vkar smo obhajali pod ob en dvošt evski datum ,
in sicer 2.2.2000, pr ed te m pa 11.11.199 9. Ob a primerka odlikuje še ena
posebna lastnost . Medtem ko je prvi padajoč, je drugi naraščajo č. V
letu 2000 bomo pr aznovali še veliko padaj očih datumov, od 2.2.2000 do
9.9.2000. Od 11.11.1999 bo treba p očakati do naslednj ega n ar ašč aj o čeg a
datuma kar nekaj časa - t o bo 1.1.2222. Dvoštevski datumi up orablj ajo
le dve števki. Še bolj asketski so enoš tevski datumi. V pret eklosti je nam
najbližji 11.11.1111 , v prih odnosti pa bo to 2.2.2222. Seveda so enošt evski
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