
Dragi prijatelj!

Prosim, prelistaj do konca svoj novi učbenik. Preglej tudi kazalo. Upam, 
da ti bodo teme, s katerimi se bomo ukvarjali v tem šolskem letu, všeč.

Pikapolonica označuje zanimivosti, neobvezne naloge in besedila za branje.

Besedilo v zelenem okvirčku in jež te opozarjata na pravila in naloge, ki 
so povezane z varstvom okolja in narave, in na zdrav način življenja.

Knjiga pomeni, da če se ti je katera koli tema zdela posebej zanimiva, 
lahko več o njej izveš iz navedenih knjig.

Vprašaj označuje vprašanja, naloge.

Pri delu z učbenikom uporabljaj delovni zvezek, ki spada zraven. Naloge 
lahko rešiš med šolsko uro, lahko tudi kot domačo ali raziskovalno nalogo.

Želim ti uspešno učenje!

„Človek ni dobil razuma zato, da bi vladal nad naravo, ampak zato, da bi 
ji sledil in se jo učil ubogati.”

JÓZSEF EÖTVÖS

Počitek po pohodu

Viri informacij
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Neposredne informacije so pomembne takrat, ko želimo spoznati našo 
neposredno okolico. Posredni podatki so potrebni, ko se želimo ukvarjati s 
stvarmi, ki so od nas (krajevno in časovno) oddaljene.

S pomočjo zbranih slik, uporabe in shranjevanja podatkov (urejanje 
fotografi j, risb, fotokopij, slik in člankov, izrezanih iz revij) si lahko tudi ti vir 
informacij. Naredi iz papirja (ali kupi) večje kuverte. Na vsako kuverto napiši, 
slike katere teme vsebuje (na primer, vrste zelenjave ali sadja, varstvo okolja 
idr.).

Na enak način lahko urejaš zanimive časopisne članke in tudi svoje 
beležke, vezane na določene teme. Gotovo imaš v sobi predal ali škatlo, v 
kateri hraniš svoje zbrane »zaklade« (pisma, plodove, kamne, kamenčke, 
ptičja peresa idr.). Ne pozabi! Pri zbiranju rastlin zbiraj samo odpadle rastlinske 
dele.

S pomočjo računalnika si lahko olajšaš shranjevanje podatkov. Pri zbiranju 
ti lahko več možnosti ponudi tudi internet.

Viri informacij

Neposredni viri informacij Posredni viri informacij

Podatki, ki jih je zbrala avtorica
– potovanja
– obiski
– snemanje
– risanje
– fotografi ranje
–  spraševanje ljudi (intervju, anketa, 

osebna poročila)

Podatki, ki so jih zbrali drugi
– knjige
– časopisi
– fi lmi
– revije
– televizijske oddaje
– internet
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Muzeji in razstave so ti lahko v veliko pomoč. V muzejih lahko najdeš 
splošne zbirke, npr. v Narodnem muzeju v Budimpešti. So tudi tematski 
muzeji, npr. Kmetijski muzej, Muzej prevoznih sredstev, Muzej pošte idr.

Kako obravnavati in uporabiti informacije? Pri obravnavi posamezne 
teme pripravite razstavo iz risb, slik in drugega zbranega gradiva. Pod 
slike pripravite napise. Pokličite svoje starše. Primerjajte svoje zbrane 
podatke in domneve z mnenji in izkušnjami staršev.

Tudi zemljevid je imeniten vir informacij. Na zemljevidu spodaj lahko 
vidiš mokrišča na  Madžarskem, ki so mednarodnega pomena (Ramsarska 
mokrišča).

Ramsarsko konvencijo so podpisali leta 1971. Raziskuj, pozanimaj se! Kaj je 
bil cilj te konvencije?

Obisk Prirodoslovnega muzejaIzlet

Viri informacij
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Ponavljanje na začetku šolskega leta
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Na podlagi navedenih slik in vprašanj na 7. in 8. strani si poskusi oživiti 
svoja znanja o življenjskih prostorih, o katerih si se že učil. V prvem razredu 
si spoznal živi svet parka in vrta, v drugem razredu pa živa bitja gozda, 
polja in obrežja. Lahko si opazoval, kako na živa bitja vpliva spreminjanje 
letnih časov.

V tem šolskem letu bomo bolj temeljito preučevali živi svet voda in 
obrežij. Spoznavanje večjih življenjskih prostorov naše domovine ti bo 
olajšalo odkrivanje tvojega kraja in njegove okolice. V četrtem razredu ti 
bomo pomagali spoznati pokrajine na Madžarskem.

Katere življenjske prostore (habitate) 
poznamo?

Vrt Park

Gozd Polje
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Kaj je značilno za rastlinstvo gozdov?
Katere rastline prevladujejo v gozdu?
Poimenuj nekaj dreves in grmov. Povej vse, kar znaš o njih.
Poimenuj dele drevesa in grma!
Kaj je značilno za podrast v gozdu?
Primerjaj rastlino z olesenelim in rastlino z zelnatim steblom! 
Katere živali živijo v gozdu?
Naštej lastnosti ptic, žuželk, sesalcev!
Kako se na okolju prijazen način obnašaš na izletu v gozdu? 

Življenje v gozdu
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Že veš, da je skupno ime za travnik, pašnik in njivo polje. 
Poišči podobnosti in razlike med rastlinskim in živalskim svetom gozda in 
polja!
Kako se svojemu okolju prilagajajo na polju živeče živali?
Katere domače živali se pasejo?
Naštej rastline, ki jih človek prideluje na njivi!
Razloži rek: „Za vsako bolezen raste rožica”.
Katere zdravilne rastline poznaš?

Življenje na polju
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Osnovna znanja o živi naravi

Življenje voda in obrežij

„Si že spal pod streho iz trstičja?
Si videl, kako tam vzhaja sonce?
Si poslušal, kako v vetru vrši trstika,
Ko se dotakne jutranje zarje?”

ISTVÁN FEKETE: TRSTIČJE



Osnovna znanja o živi naravi
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Drevesa na obrežju

So drevesa, ki imajo rada bolj vlažno zemljo in soparen zrak. Dobro se počutijo v bližini vode.

Veje bele vrbe se sklanjajo do zemlje. Zgo-
daj spomladi se na njej pojavijo mačice, nato 
ozki, svetlo zeleni listi. Je listopadno drevo. Po-
zimi se na rumenih vejah drevesne krošnje le-
sketa ivje. Farmacevtska industrija njeno skorjo 
uporablja kot temeljno snov. Iz nje pripravljajo 
zdravila za zniževanje telesne temperature in 
pomirjanje živcev.

Na vlažnih območjih zelo pogosto raste vr-
ba beka. Na sliki vidiš pletenje košare. To je 
stara obrt.

Na barjih in v logih, na močvirnatih območjih pogosto srečamo 
črno jelšo. Pokazatelj visoke podtalnice lahko zraste do 20 metrov 
visoko. Njene veje se nahajajo daleč druga od druge. Listi črne jelše 
imajo nazobčan rob, so jajčasti, s kratkimi peclji. Cvetovi so rumenka-
ste viseče mačice. Plodovi so temno rjavi storžki, ki so prekriti z luska-
mi. Mladi poganjki so lepljivi. Lubje je rjavkasto sive barve, in je pri 
starih drevesih razpokano. Njena sorodnica je siva jelša, ki ima koni-
časte liste in mačice oranžne barve.

V verovanju evropskih ljudstev je vrba žalujka simbol nesrečne ljubezni in žalovanja.
Vrba beka se v madžarščini imenuje »vrba za palice«, ker njene šibe redno odrezujejo. Iz njih ple-

tejo uporabna orodja, npr. vršo (za lovljenje rib).
Obstaja verovanje, da so tudi Kristusov križ stesali iz topola. 

Od tod je madžarski rek: vitek kot topol.

Navadna breza je drevo, ki ima viseče tan-
ke veje. Lubje mladih dreves je belo. Koničasti 
listi z nazobčanimi robovi so jajčasto trikotne 
oblike. Pogosta je v gozdovih in na barjih.

Breze sadijo v vrtovih in parkih kot okrasna 
drevesa. Nekoč so ljudje pili sladki brezov sok, 
ki je tekel iz poškodovane skorje drevesa. Pili so 
svežega in tudi povretega. To je bila brezova 
voda.

Črna jelša

Bela vrba
Pletenje košare je 
stara obrt

Breza



11

Osnovna znanja o živi naravi

Trepetlika ima svetlo skorjo, je srednje velika, 
lahko zraste do 20 metrov visoko. Pogosta je v 
gozdovih in ob poteh. Lubje je svetle barve. Listi 
so skoraj okrogli, nekoliko širši kot dolgi, topo 
nazobčani. Ko piha veter,  lahko slišiš za trepetliko 
značilno šelestenje listja.

Dogovori se s starši, da se boste večkrat ob koncu tedna 
sprehajali na obrežju. Ugotovil boš, da ima obrežje drugačne 
podobe ne samo ob menjavanju letnih časov. Čarobno je na 
primer zvečer, zelo zanimivo je v deževnem dnevu. Lepota, 
barva in glas vode ter obrežja navdihujejo pisatelje, pesnike, 
skladatelje in slikarje.

Z brezo je povezano veliko vraž in ljudskih verovanj. V preteklosti so 
na Lucijin dan naredili brezovo metlo. Ob božiču so jo blagoslovili. 
Verjeli so, da če z njo pometejo hišo prvi delavnik novega leta, se čez 
leto ne bo iz hiše nič izgubilo. 

Spomladi so v pokrajini Göcsej gnali prvi dan živino na pašo skozi 
vrata, narejena iz brezovega lesa. Verjeli so, da jih bo to varovalo pred 
nesrečo.

Pregovori:
• Drevo lahko upogibaš, dokler je mlado.
•  Ne klesti drevesa, pod senco katerega 

počivaš.
• Senca visokih dreves se daleč razteza.
• Kdor mlad drevje sadi, star sadje dobi.
Reki, povezani z drevesi:
• Fából vaskarika = lehetetlen dolog
•  V visoka drevesa rado treska = pomembni 
ljudje so najbolj izpostavljeni kritiki.

•  Zaradi dreves ne videti gozda = zaradi 
posameznosti ne dojeti celote.

Katera drevesa rastejo blizu vode? Kaj veš o vrbah? 
Simbol katerega praznika so vrbove mačice? Za kateri letni čas so značilne?

Dr. Nádai Magda: Tollas, lombos bűvölet; Határozókönyvek: Fák
Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv (Apáczai Kiadó)
Drevesa in grmi – Vodnik po naravi. Enostavno in zanesljivo določanje
Katero drevo je to? Novi vodnik (Margot in Roland Spohn)
Beaumont, Emilie: Podobe gozdov (Založba Jutro)

Trepetlika

Pregovori:
• Drevo lahko upogibaš, dokler je mlado.
•  Ne klesti drevesa, pod senco katerega 

• Senca visokih dreves se daleč razteza.
• Kdor mlad drevje sadi, star sadje dobi.
Reki, povezani z drevesi:
• Fából vaskarika = lehetetlen dolog

Obrežje jezera
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Jezera in vode z nizkim pretokom pogosto ob-
kroža trstičje. Ob bregu do globine enega me-
tra uspeva šašje, do dveh metrov trstičje, do 
treh metrov ločje, do pet metrov pa vodne 
cvetnice. Trstika in rogoz imata korenine na 
dnu, sta visoki vodni rastlini. Prilagodili sta se 
vodnemu načinu življenja. Njuna razvejana 
korenina se dobro oprijema mulja. Močno 
steblo je znotraj votlo, upira se močnemu ve-
tru in butanju valov.

Rogoz je pogosta rastlina močvirnatih tal. Visok je 1-2 metra. Njegovi listi 
so dolgi in ozki. Ima gobasto steblo. Cvetovi so združeni v betičastem socve-
tju. Iz listov rogoza pletejo preproge, košare, klobuke, copate in predpražnike.

Trstičje

Jezera in vode z nizkim pretokom pogosto ob-
kroža trstičje. Ob bregu do globine enega me-
tra uspeva šašje, do dveh metrov trstičje, do 

Trstičje

Socvetje rogoza

V pravljicah lahko večkrat prebereš o 
štručnici. V njej so kvasili testo za kruh, v 
štručnici so nesli perutnini koruzo, pše-
nico.

LÁSZLÓ NAGY:
Na obrežju Blatnega jezera

Na obrežju Balatona
V trstnem svetu 
Sem se nekoč skril
In videl nekaj čudovitega:
Na čopastem trstu
Gnezdo rakarja,
V šašju
Majhne tukalice.
Račka se ja premaknila,
Zacepetala je po vodi,
Rjave mladiče
Peljala v vodo.
Nihče ni videl,
Samo jaz sem občudoval,
Tam, na bregu sem še dolgo stal.
Trst se je igral z vetrom in z vedrino,
Napotil sem se domov
s trstno piščaljo.
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Tam, kjer je voda plitvejša, rogoz za-
menja trstika. Trstika je naša najvišja tra-
va. Lahko zraste od 1-4 metrov. List in 
steblo sta votla, podobna rogozu. Cvet 
je velik, rjav, imenuje se lat. Na koncu po-
letja lahko na vrhu stebla opaziš socve-
tje. Tudi danes ga predelujeta papirna in 
gradbena industrija.

Pozimi, ko je debelina ledu zadostna, se lahko 
začne žetev trstike. Danes to počnejo s stroji. Naj-
več trstike pri nas požanjejo ob Blatnem jezeru in 
jezeru Velencei. Hiše, pokrite s trstiko, so pozimi 
tople, poleti pa prijetno hladne. Trstiko so za po-
krivanje streh v preteklosti uporabljali pogosteje 
kot danes. S trstiko krita hiša nastopa v več ljudskih pesmih.

Trstičje je vir hrane, skrivališče in kraj za gnezdenje ptic in dru-
gih živali. Ima pomembno vlogo pri precejanju vode in pri varova-
nju obrežja.

Kako se trstika in rogoz prilagajata življenju v vodi?
Opiši zgradbo trstike in rogoza!
Kako ju uporablja človek?
Kako vpliva trstičje na življenje v vodi?
Kaj pomeni slovenski rek  „trepetati, zibati se kot trstika”?

kot danes. S trstiko krita hiša nastopa v več ljudskih pesmih.

Trstikino socvetje

S trstiko krita hiša Žetev trstike
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Cvetnice v vodi, na obrežju

Kalužnica cvete od marca do konca maja

Cvetnice imajo korenine, stebla, liste, cvetove in plodove.

Travniški grahor

Škrlatno cvetje dlakavega vrbovca se odpira od 
junija do septembra

Cvetove navadnega mrzličnika lahko vidimo maja 
in junija

Velika trobelika je ena izmed najbolj strupenih rastlin
Okroglolistno pijavčnico so nekdaj nabirali kot 
zdravilno rastlino
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Navadna mešinka Okroglolistna rosika Navadna pogačica

Navadni plotni slak

Navadna mešinka je rastlina brez korenin. Steblo je lahko dolgo 30-
200 cm. Njen življenjski prostor je stoječa ali počasi tekoča voda, vodni ja-
rek. Cveti od junija do konca septembra. Liste uporablja za lovljenje majh-
nih živali (npr. majhnih rakov). Svoj plen prebavi.

Okroglolistna rosika je 5-15 cm visoka žužkojeda rastlina, raste na 
barjih. Cveti julija in avgusta.

Življenjsko okolje navadne pogačice so vlažne in 
mokre trate in travniki. Cvetovi so dišeči. Pogostost 
rastline se je zmanjšala zaradi paše živine, zaradi zni-
žanja podtalnice in nabiranja. Je zaščitena. Cveti 
maja in junija.

Tudi jeseni cveti v logih in trstičju navadni plo-
tni slak. Njegovo steblo se ovija na trst ali vrbo. Li-
sti so podobni trikotniku. Cvetovi so beli ali rožnati, 
lijakaste oblike. Ob oblačnem ali deževnem vreme-
nu se zaprejo, če pa posije sonce, se spet odprejo.

Cvetovi rastlin, ki rastejo v divjini, so najlepši v svojem življenjskem okolju. 
Tam najdlje krasijo naravo. Občuduj jih v naravi, ne v šopku.

Katere rastline žužkojede poznaš?
Poizvedi! Ali sprejmejo žužkojede kot hrano sir?
Ali si videl na vrtu ali v parku plotni slak? Si ga poskusil izpuliti?
Povej, kaj si doživel. Kaj veš o plotnem slaku?

Kis növényhatározó; Vízinövények (Búvár zsebk., Móra K.); Nagy európai 
természetkalauz (Offi  cina Nova); A vizek világa (Természetkalauz, Magyar 
Kk.); 100 travniških rastlin – Vodnik za mlade raziskovalce in ljubitelje na-
rave; Miloš Anděra: Enciklopedija evropske narave. Veliki vodnik po živih za-
kladih Evrope; Ivan Esenko: Zgodbe iz kanuja: čudoviti svet slovenskih voda
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Cvetovi so dišeči in lepi, različnih oblik. Cvet je razmnoževalni organ rastli-
ne. Iz razmnoževalnega organa, pestiča se po oprašitvi oblikuje plod. 
Zgornji del pestiča je lepljiv, tako da se nanj lahko prilepi cvetni prah.

Cvetovi skrivajo sladko tekočino, nektar. Barva in vonj cvetov privabita 
žuželke. Priletijo nanje, da bi se hranile. Ko iščejo nektar med venčnimi listi, 
pada nanje droben cvetni prah ali pelod. Pelod prenesejo na druge cve-
tove in tako poskrbijo za oprašitev. Žuželke ne oprašijo vseh cvetov. Cvetni 
prah lahko prenašajo tudi voda, veter in živali, npr. ptice in netopirji.

Kako lahko pregledaš cvet?
•  Odtrgaj venčne liste in preštej, koliko jih je. Izvedel boš, da nima vsak 

cvet enakega števila venčnih listov.
•  Če si odtrgal venčne liste, lahko opazuješ del, kjer se razvijejo semena. 

Pazljivo odreži prašnike in jih opazuj z lupo. 
•  Razreži navpično pestič in plodnico, našel boš semensko zasnovo. (Če 

boš našel zrel plod, se bodo semena razsula.)

Kakšne barve cvetov privabljajo žuželke?
Če pazljivo opazuješ žuželke na travnikih, 
ugotoviš, da ne obiščejo vsakega cveta z ena-
kim veseljem. Čebele imajo predvsem rade 
vijoličaste in bele cvetove. Dnevni metulji se-
dejo rajši na rdeče cvetove, nočni metulji pa 
obiskujejo cvetove bele barve. Muhe imajo 
rade cvetove barve mesa.

Katere dele ima cvet? Katere dele ima pestič? Kako nastane plod? Kako 
lahko spoznaš zgradbo cveta? Kakšne barve cvetov privlačijo žuželke?

brazda

vrat

plodnica

Skrivnosti cvetov

prašniki

venčni list
pestič čašni list

Oprašitev

Deli cveta Deli pestiča
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Vodne cvetnice

Vodne cvetnice imajo pomembno vlogo v življenju voda. Zagotovijo 
skrivališča, razmnoževalne prostore in hrano za živali, ki živijo v vodi ali 
na obrežju. Med njimi so take, ki plavajo na vodni gladini, in njihove tan-
ke korenine ne dosegajo dna.

Žabja leča velikokrat pokriva vodno povr-
šino kot preproga. Lebdi na vodi. Majhna ko-
renina se spušča v vodo. Je prava poslastica 
za vodne ptice. Je najmanjša cvetnica.

Vodni orešek je rastlina stoječih voda. 
Njegove trde plodove so nekoč uživali ljudje.

Pogosta rastlina stoječih in počasi tekočih 
voda je klasasti rmanec.

Listi rumenega blatnika plavajo na vodi. 
Močan vonj njegovih cvetov napolni okoli-
co. Pogosto ga srečamo skupaj z belim lo-
kvanjem. Korenine ima na dnu. Cveti od ju-
nija do septembra.

Beli lokvanj ima velike cvetove in koreni-
ne v mulju. Raste v stoječih in počasi tekočih 
vodah. 

Vodni orešek

ke korenine ne dosegajo dna.

Vodni orešekVodni orešekVodni orešek
Žabja leča

Rumeni blatnikRumeni blatnikRumeni blatnikRumeni blatnik
Klasasti rmanec

Kakšno vlogo imajo vodne cvetnice v življenju vode? Katero vodno cve-
tnico si že videl na izletih v naravo?

Beli lokvanj Vodne rastline v vodi
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Črvi, polži, školjke

Izmed črvov si že spoznal deževnike. Telo deževnika je takšno, kot da bi 
bil sestavljen iz več kolobarjev, ki se premikajo kot harmonika. Končni del 
telesa se raztegne in vleče za sabo preostali del. Tak način premikanja 
imenujemo pednanje.

Tudi pijavke so kolobarniki. So črne ali rjavkasto črne 
barve. V močvirjih in na barjih je pogosta medicinska pijav-
ka. Hrani se s krvjo živali, ki se napajajo ob vodi. Prisesa se 
tudi na človeka. S priseski, ki jih ima okrog ust, se prisesa 
na kožo živali. Z ostro nazobčanimi čeljustmi zareže kožo 
in se napolni s krvjo. Pri ugrizu izloča snov, ki prepreči str-
jevanje krvi. Zato ugriz pijavke pogosto opazimo šele ta-
krat, ko le-ta nahranjena odpade. Nasesano kri prebavlja 
več mesecev. V preteklosti so jo v ljudskem zdravilstvu 
uporabljali za puščanje odvečne krvi.

Žive polže in školjke opazuj v njihovem življenjskem okolju. Če jih želiš 
natančneje opazovati, jih imej v akvariju. Zbiraj prazne lupine školjk in 
hišice polžev.

Polži živijo ne samo na kopnem, ampak tudi v vodah. Trda apnenča-
sta hišica jim nudi zaščito. Premikanje jim omogoča mišičasta noga. Ti-
palke na glavi polžu pomagajo pri orientaciji. Na koncu daljših tipalk so 
oči. Polži so po navadi rastlinojedi, najdemo pa tudi plenilce in mrhovi-
narje.

Mehko telo školjke varuje močna, apnenčasta lupina. Če se školj-
kam približaš, s pomočjo močnih mišic zapiralk zaprejo lupino. Pre-
mikanje školjk je zanimivo. Po mulju se premikajo s sekirasto nogo, ki 
gleda iz lupine. Nimajo glave, imajo pa ustno odprtino. Hranijo se z 
majhnimi organizmi, ki plavajo v vodi, odmrlimi deli rastlin in živali. 
Hrana skupaj z vodo prihaja v ustno in telesno votlino. Voda jim pri-
naša tudi kisik za dihanje.

Kaj imenujemo „pednanje”? Kaj veš o medicinski pijavki? Opiši zgradbo 
polža. S čim se prehranjujejo polži? Opiši zgradbo školjke. Kako in s čim se 
hranijo? Katere školjke poznaš?

barve. V močvirjih in na barjih je pogosta medicinska pijav-
ka. Hrani se s krvjo živali, ki se napajajo ob vodi. Prisesa se 
tudi na človeka. S priseski, ki jih ima okrog ust, se prisesa 
na kožo živali. Z ostro nazobčanimi čeljustmi zareže kožo 
in se napolni s krvjo. Pri ugrizu izloča snov, ki prepreči str-
jevanje krvi. Zato ugriz pijavke pogosto opazimo šele ta-

Medicinska pijavka

Školjke

Polž s hišico v obliki stožca




