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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

4

Viri informacij



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
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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



17

Osnovna znanja o živi naravi

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
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Kačji pastir

Metulji, pikapolonice in kačji pastirji so tudi tvoji dobri znanci.
obstajajo tudi take žuželke, ki jih ne srečuješ rad, na primer muhe ali 

komarji. Žuželke prepoznaš z lahkoto. Se spomniš? o njih si se učil v dru-
gem razredu. Vsaka ima šest, torej po tri pare nog in dva para kril. 
Njihovo telo je sestavljeno iz treh delov: 
glave, oprsja in zadka.

Vode in obrežja dajejo dom pisanemu in 
bogatemu svetu žuželk. Njihov razvoj je veči-
noma vezan na vodo, tu najdejo tudi hrano. o 
komarjih si se že učil.

Na nogah brazdastega plavača so dolge 
plavalne ščetine. Živi v tekočih vodah in gor-
skih potokih. je plenilec.

Vodni drsalci se drsajo ali skačejo po vodni gladini. 
Prehranjujejo se s številnimi majhnimi žuželkami, ki pa-
dejo na vodno gladino.

V jarkih, jezerih in tekočih vodah živi 5-7 mm dolg 
kolovrt. V krogih se vrti na vodni površini.

Kačji pastirji spadajo med najboljše letalce med žu-
želkami. V letenju se ne premikajo samo naprej, ampak 
tudi enako hitro gor, dol in nazaj. Mogoče so oni dali 
ljudem idejo za helikopterje? V sekundi so sposobni 
preleteti več kot 15 metrov. Imajo odličen vid, plen 

opazijo že na razdalji 2 metrov. Samice svoja jajčeca odložijo na vodni gla-
dini ali jih prilepijo na vodne rastline. Ličinke se razvijejo v vodi, so požrešni 
plenilci. Prehranjujejo se z vodnimi bolhami, paglavci, z majhnimi ribicami. 
Razvoj ličink lahko traja od 1 do 4 let. Nekega poletnega jutra se ličinke po 
steblu vodne rastline splazijo iz vode in postanejo lepi kačji pastirji.

•  Na Kitajskem že več kot tri tisoč let gojijo sviloprejke. Preden se go-
senice zabubijo, predejo zapredek iz približno 4 km dolge svilene 
niti. Iz 630 posušenih zapredkov se naredi ena svilena bluza.

•  Pajki, pršice in škorpijoni niso žuželke. Imajo 8 nog, in nimajo tipalk.

S katerimi žuželkami se lahko srečaš ob vodi in blizu obrežja?
Kaj veš o kačjih pastirjih?
Uporabi že znane vire informacij! ali veš, kako na okolju prijazen način 
opravljajo škropljenje proti komarjem?

Žuželke

šest, torej po tri pare nog in dva para kril. 

 se drsajo ali skačejo po vodni gladini. 

Brazdasti plavač
skih potokih. je plenilec.

Prehranjujejo se s številnimi majhnimi žuželkami, ki pa-
dejo na vodno gladino.

KolovrtKolovrtKolovrtKolovrt

Vodni drsalec
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Telesno zgradbo, premikanje in način življenja rib lahko opazuješ tudi v 
akvariju. Telo rib pokriva sluzasta koža, ki je lahko gola ali pokrita z luskami. 
Ribe se premikajo s pomočjo plavuti. Dihajo s škrgami. Razmnožujejo se z 
ikrami. Glavni deli telesa so glava, trup in rep. So vretenčarji. Telo je aero-
dinamične oblike. Hrbet rib je temnejši, trebuh pa svetlejši, da se lažje skriva-
jo pred sovražniki.

Telo krapa je aerodinamične oblike, od strani stisnjeno, 
pokrito z luskami. Krap krmari s plavutmi, ki mu pomagajo 
tudi pri premikanju. Parne plavuti so okončine. Na Kitajskem 
in v Evropi so krape začeli gojiti menihi, z njimi so se prehra-
njevali v postnem času. V naravnem okolju jih srečamo v po-
časno tekočih vodah in jezerih. Razmnožujejo se z ikrami. 
So rastlinojedci, hranijo pa se tudi z ličinkami žuželk. 
Krapi ne dihajo s pljuči, temveč s škrgami. Ribji mehur 
omogoča  ribi dviganje in spuščanje v vodi. V mehurju se 
nahaja plin. Količino plina riba lahko spreminja.

Ribe

SmučSmučSmučSmuč

Ostriž

pokrito z 
tudi pri premikanju.
in v Evropi so krape začeli gojiti menihi, z njimi so se prehra-
njevali v postnem času. V naravnem okolju jih srečamo v po-
časno tekočih vodah in jezerih. 

Krap

GLAVA TRUP REP

škrge

hrbtna plavut

parne prsne plavuti trebušna plavut

podrepna plavut repna plavut

ribji mehur

Ikre

V naših vodah živi 60 – 70 vrst rib. Večina 
jih je rastlinojedih.

Riba velja za zdravo hrano, njeno meso je 
lahko prebavljivo. Če riba ni fi lirana (s košči-
cami in kostmi), jo uživaj previdno in pazljivo.

Roparja, značilna za vode z bogato hra-
no, sta ostriž in smuč.
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Ščuke včasih zrastejo več kot meter v dolžino. Tehtajo lahko več kot 
20 kilogramov. Plenijo ribe, žabe in vodne ptice. Meso samo mladih ščuk 
je okusno.

Soma lahko prepoznaš po njegovih dolgih brkih. je roparska riba.

•  Ribe s posebnim čutilom, s pobočnico (črto na boku) zaznavajo hi-
trost premikanja in zvoke v vodi, torej tipajo v daljavo.

•  Ribe sprejemajo kisik iz vode. Voda teče skozi škržne reže, kisik pride 
v kri, kri pa ga raznese po vsem telesu. 

•  Iz velikosti ribjih ust in ostrine 
zob lahko sklepamo, s čim se ri-
ba prehranjuje.

•  Iz količine rib lahko sklepamo, 
kako čista je voda. V onesnaže-
nih vodah pride tudi do mno-
žičnega pogina rib.

opiši telesno zgradbo rib! Kako se ribe razmnožujejo? Kaj veš o krapu? 
ali veš, kaj je športni ribolov? Zakaj je riba zdrava hrana?

Varázslatos világ: 74. stran
Steve Parker: A hal (Szemtanú sorozat)
Miroslav Zei: Jadranske ribe - zbirka sprehodi v naravo
Steve Parker: Ribe - svet okrog nas
Barbara Bajd: Moje prve drobne živali tal, DZS 1998

v kri, kri pa ga raznese po vsem telesu. 
•  Iz velikosti ribjih ust in ostrine 

•  Iz količine rib lahko sklepamo, 

Ribolov

Ščuka Som
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Do ljudi, ki živijo ob tebi – staršev, starih staršev, bratov 
in sester, prijateljev imaš ljubezniv odnos. Nikoli pa ne 
pomisliš, ali so lepi ali manj lepi. Enostavno zato, ker si 
pomagate in se imate radi. Če misliš, da obstajajo lepše 
živali od žab, imaš gotovo prav. Če pa veš, koliko komar-
jev bi te pičilo ali koliko zelenjave bi pogrizle žuželke, če 
ne bi bilo žab, imaš do njih drugačen odnos. 

V mraku daje obrežju posebno vzdušje žabji koncert. Žabe so 
dvoživke. Dvoživki sta tudi močerad in pupek. Razmnoževanje 
žab je vezano na vodo, tako tudi kot odrasle pogosto ostanejo v 
njeni bližini. Njihova koža je sluzasta, po navadi gladka, pri krasta-
čah bradavičasta. S prihodom mrzlega vremena se zakopljejo v 
mulj in prespijo zimo. Prebudijo se zgodaj spomladi, po parjenju  
odložijo jajčeca v vodo. Čez en teden se izvalijo paglavci. Nimajo 
nog, imajo pa rep in dihajo s škrgami. Hranijo se z algami in drob-
nimi žuželkami.

Žabe

V mraku daje obrežju posebno vzdušje žabji koncert. Žabe so 

Navadna krastača

dvoživke.
žab je vezano na vodo, tako tudi kot odrasle pogosto ostanejo v 
njeni bližini. Njihova koža je sluzasta, po navadi gladka, pri krasta-
čah bradavičasta. S prihodom mrzlega vremena se zakopljejo v 
mulj in prespijo zimo. Prebudijo se zgodaj spomladi, po parjenju  
odložijo jajčeca v vodo. Čez en teden se izvalijo paglavci. Nimajo 

Zvočna mehurja krastače smrdlje

Na sliki lahko vidiš, da je 
razvoj žabe dolg proces. Tra-
ja od zgodnje pomladi do 
septembra. odrasle živali že 
dihajo s pljuči.

Pomembno vlogo pri premi-
kanju ima pri žabah skakanje. 
Zadnje noge (kraki) so daljše od 
sprednjih in so prilagojene za 
skakanje. S skokom tudi upleni-
jo svoj plen.

kanju ima pri žabah skakanje. 
Zadnje noge (kraki) so daljše od 
sprednjih in so prilagojene za 

Žabji kraki
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Žabe so vretenčarji. Hranijo 
se predvsem z letečimi žužel-
kami, pojejo pa tudi polže. 
Z izbuljenimi očmi hitro opazi-
jo plen. S pomočjo zadnjih 
nog, ki jih močno stegnejo, 
skočijo zelo daleč. Z zelo izte-
gnjenim lepljivim jezikom 
spretno zgrabijo svoj plen.

Na Madžarskem živi 11 vrst žab, vse so zašči-
tene. Tudi ti jih varuj. Njihovo število se vse 

bolj zmanjšuje. Veliko nevarnost zanje predstavljajo 
avtomobili. Zračni tokovi, ki jih povzročijo drveči av-
tomobili, pritisnejo žabe k cestišču. Ko hitijo na mre-
stišča, morajo pogosto prečkati ceste. V njihovo za-
ščito so ob cestah postavili opozorilne table.

Kaj bi povedal človeku, ki grdo ravna z žabami?
Kako mu boš razložil, da ne ravna prav?
Povej naslove pravljic, kjer nastopa žaba!
Kako je zgrajeno telo žab? Kako se razmnožujejo?
Kako dobivajo hrano? S čim se prehranjujejo? Kdaj ljudje organizirajo 
akcije reševanja žab? Si že slišal  „žabji koncert”?

Kétéltűek (Szemtanú sorozat)
Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv (apáczai Kiadó)
Paul Veenvliet: Dvoživke Slovenije – priročnik za določanje 
jaromír Zpěvák: Dvoživke in plazilci; Colin McCarthy: Plazilci, PZ 1997

bolj zmanjšuje. Veliko nevarnost zanje predstavljajo 

Zelena žaba
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Telesna temperatura plazilcev se vedno prilagaja okolju. So živali s 
spremenljivo telesno temperaturo. Njihovo telo pokriva koža, ki je 
pokrita z roževinastimi luskami. So vretenčarji in dihajo s pljuči. Raz-
množujejo se z jajci, ki imajo mehko lupino. Plazilci so želve, kuščarji, 
kače in krokodili.

Močvirska sklednica je edina avtohtona vrsta želve pri nas. Dolžina 
njenega telesa skupaj z repom je 30 cm. Najraje biva v stoječih in plitvih, 

kalnih vodah. je plenilka. Nima zob, ima roževinasto če-
ljust. Na koncu nog ima kremplje, med prsti pa plavalno 
kožico. Hrani se s črvi, vodnimi hrošči, polži in ribami. Pod-
nevi se greje na soncu, pred sončnim zahodom se prema-
kne in je vso noč aktivna. Zimske mesece preživi zakopana 
v blato. jajca z mehko lupino izvali na sončni toploti.

Močvirska sklednica odlaga jajca v gnezdo, ki ga izko-
plje sama. Z dvominutnimi presledki odloži 9–11 jajc, 
nato jih zagrebe v zemljo.

Najbolj opazna zunanja lastnost kač je, da nimajo 
nog. Se pa značilno kačje premikajo.

Dolžina belouške je lahko 1-2 metra. Za senci ima 
dva bela ali rumena madeža v obliki polmeseca. Čutilo 
za tipanje je v razcepljenem jeziku. Slabo vidi in sliši. 
Diha s pljuči. Med letom večkrat odvrže staro kožo – 
se levi. Prehranjuje se z žabami, včasih z ribami. je do-
bra plavalka. Razmnožuje se z jajci, ki imajo mehko 
lupino. Zimo prespi. Belouška, kot vse ostale kače, 
več dni zdrži brez hrane. Pogoltne cel in živ plen.

Kaj pokriva telo močvirske sklednice? S čim se prehranjuje?
Kaj veš o belouški? Naštej živali, ki spadajo v skupino plazilcev! Raziskuj! 
ali živijo v naši okolici  strupene kače?
Kako se lahko branimo pred kačjim ugrizom?

Hüllők (Mi micsoda sorozat)
jaromír Zpěvák: Dvoživke in plazilci
amanda o'Neill: Zakaj neki se kače levijo in druga vprašanja o plazilcih
Barbara Taylor: Kače, MK 2002

Plazilci

kalnih vodah. je plenilka. Nima zob, ima roževinasto če-
ljust. Na koncu nog ima kremplje, med prsti pa plavalno 
kožico. Hrani se s črvi, vodnimi hrošči, polži in ribami. Pod-
nevi se greje na soncu, pred sončnim zahodom se prema-
kne in je vso noč aktivna. Zimske mesece preživi zakopana 
v blato. jajca z mehko lupino izvali na sončni toploti.

plje sama. Z dvominutnimi presledki odloži 9–11 jajc, 
nato jih zagrebe v zemljo.

Močvirska sklednica z jajci

nog. Se pa značilno kačje premikajo.

dva bela ali rumena madeža v obliki polmeseca. Čutilo 
za tipanje je v razcepljenem jeziku. Slabo vidi in sliši. 
Diha s pljuči. Med letom večkrat odvrže staro kožo – 
se levi. Prehranjuje se z žabami, včasih z ribami. je do-
bra plavalka. Razmnožuje se z jajci, ki imajo mehko 
lupino. Zimo prespi. Belouška, kot vse ostale kače, 
več dni zdrži brez hrane. Pogoltne cel in živ plen.

Belouška
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Predniki ptičev so bili plazilci. Praptič, archaeopteryx, je živel 
pred 140 milijoni let, imel je perje. Le-to ima v življenju pti-
čev zelo pomembno vlogo. Telesu daje aerodinamično 
obliko. Pri letenju deluje kot »krmilo«. Ščiti telo ptičev pred 
poškodbami, jih skrije ali krasi. Vzdržuje stalno temperaturo 
telesa, 41 stopinj. Ptice redno menjujejo svoje pernato ode-
valo. Stara peresa izpadejo, na njihovem mestu pa zrastejo 
nova - temu rečemo golitev. Danes na svetu živi približno 
8600 vrst ptičev. Najmanjši so kolibriji, ki so veliki kot čmrlji, 
največji pa 2 in pol metra visoki, 150 kg težki afriški noji. 

Telo vsakega ptiča pokriva perje, razmnožujejo se z jajci z 
apnenčasto lupino. jajca večinoma izvalijo s pomočjo toplote 
lastnega telesa. So vretenčarji. Sprednji udi so se spremenili v 
peruti. Pri nekaterih tekačih so se peruti zmanjšale, zato ne more-
jo vzleteti v višino. Pri določenih vodnih pticah so se krila preobra-
zila v veslasta krila. Hranijo se s pomočjo kljuna.

Največji razpon kril (več kot 3 metre) imajo kondorji in albatrosi. Ptičja hrana so 
različne živalske in rastlinske snovi. oblika kljuna se dobro prilagaja njihovemu pre-
hranjevanju. oglašajo se z različnimi pozivnimi, opozorilnimi in prosilnimi glasovi ali 
s čudovitim petjem.

Vodni ptiči imajo veliko sovražnikov. Mo-
rajo pametno zgraditi gnezda, da bi lahko 
varovali svoje mladiče. Labodi, na primer, 
napravijo gnezdo v trstičju, da jih ne bi do-
segli kopenski sovražniki. Mnogo ptic se 
umika v trstičje. Več vrst ptic obiskuje vodo 
in obrežja samo zaradi prehranjevanja. Veli-
kokrat občudujemo njihovo sposobnost ori-
entacije.

Znanstveniki predpostavljajo, da se ptice selivke orientirajo po zvezdah, stanju Lune in Son-
ca s pomočjo instinkta. Nekatere vrste ptic lahko zaznavajo tudi smer sever–jug.

Raziskuj, pozanimaj se! Katere ptice živijo v tvojem kraju in okolici? Katera 
izmed njih je zaščitena?

O pticah

Labod

Taščica

apnenčasto lupino.
lastnega telesa. 
peruti.
jo vzleteti v višino. Pri določenih vodnih pticah so se krila preobra-
zila v veslasta krila. Hranijo se s pomočjo kljuna.

različne živalske in rastlinske snovi. oblika kljuna se dobro prilagaja njihovemu pre-

s čudovitim petjem.
Galeb
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S trstičjem obdana jezera, reke, mrtvice in poto-
ki nudijo dom zanimivemu svetu ptic. Ptice, ži-
veče na obrežju, od jutra do večera urno tekajo 
po bregu in iščejo hrano. Večinoma tukaj tudi 
valijo. Za ptice, ki rijejo po mulju, je značilen dolg 
kljun. Vbadajo ga v obrežni mulj, da bi našle v 
zemlji skrite črve in ličinke žuželk.

V plitvi vodi gnezdijo ptice z dolgimi nogami, dolgim 
vratom in kljunom. Hrano kljuvajo z vodne površine ali 
potopijo glavo v vodo in na dnu iščejo majhne živali in 
ribe. To so močvirniki.

Svet ptičev plovcev je v globljih vodah. Med 
prsti imajo plavalno kožico. Večina jih išče hrano 
na vodni površini. Drugi potopijo dolgi vrat v 
vodo in iz mulja izvlečejo živalsko in rastlinsko 
hrano.

V zimskem času ptice težko najdejo hrano. Prisiljene 
so odleteti v druge kraje. Selitev ptic je za ljudi čudovit 
prizor, za ptice pa je to težka naloga. Del ptic med po-
tjo pogine, in se ne vrne v kraj valjenja.

Čudoviti svet ptic

Kozica

Noga plovcev

so odleteti v druge kraje. Selitev ptic je za ljudi čudovit 
prizor, za ptice pa je to težka naloga. Del ptic med po-
tjo pogine, in se ne vrne v kraj valjenja.

Krmljenje ptic na Blatnem jezeru 

pozimi

vratom in kljunom. Hrano kljuvajo z vodne površine ali 
potopijo glavo v vodo in na dnu iščejo majhne živali in 
ribe. To so 

Siva čaplja je ujela ribo
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Bela štorklja ima dolg kljun, dolge noge, 
belo perje, samo letalna peresa so črna. Sa-
mec in samica sta enakega videza. Štorklja teh-
ta 3–4 kg. Njen življenjski prostor so vasi, prista-
ve, travniki in močvirni pašniki. Leti s počasnim 
mahanjem s krili in pogosto kroži. Njen glas je 
klopotanje s kljunom. Hrana: žuželke, črvi, 
žabe in majhni glodavci. Letno leže jajca. Pri 
nas ne preživlja zime. je močvirnik.

Raca mlakarica (divja raca) je najbolj znana vrsta 
race. Dolžina njenega telesa je 58 cm. Samec, ra-
cak ima barvito perje, pozno jeseni pa se obarva 
v sivorjavo obleko kot samica. V dobro skritem 
gnezdu se mladiči izvalijo v 26 do 28 dneh. Hrano 
išče pod vodo. Je vsejed. Prehranjuje se z rastli-
nami, koreninami, črvi in paglavci. Po žetvi na str-
nišču zbira odpadla semena. Njeno meso je oku-
sno, zato jo lovijo.

Žličarki, lepi ptici z belim perjem, pri hra-
njenju pomaga 25 cm dolg, žličast kljun. Poto-
pi ga v vodo in hrano precedi s pomikanjem 
kljuna v levo in desno. „je z žlico”. Gnezdi v z 
vodo obdanem trstičju. Na enem gnezdišču je 
lahko več sto gnezd. Neverjetno je, kako najde 
svoje mladiče. V gnezdu so ponavadi 4 jajca. 
Mladiči se izvalijo v 21–24 dneh. aktivna je ob 
zori in v mraku. V plitvi vodi lovi majhne školjke, 
paglavce, polže, vodne žuželke in žabe.

Kako se prilagaja zgradba telesa ptičev življenju v vodi in ob njej?
Kaj veš o beli štorklji?
Katerim pticam nudijo dom vode in obrežja?
Kako se te ptice prehranjujejo?
opiši raco mlakarico in žličarko.

Bela štorklja

race. Dolžina njenega telesa je 58 cm. 
cak ima barvito perje,
v sivorjavo obleko kot samica. V dobro skritem 
gnezdu se mladiči izvalijo v 26 do 28 dneh. 

Par rac mlakaric

Žličarka
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Prvi sesalci so bili majhne živali, ki so se hranili predvsem z 
žuželkami. Živeli so na Zemlji v času dinozavrov. Po izumrtju 
dinozavrov so njihovo mesto zasedli sesalci. Danes na svetu 
živi približno šest tisoč vrst sesalcev. Največji je sinji kit. Dolg 
je 34 metrov, tehta 140 ton. Najmanjša je etruščanska rovka, 
ki je dolga 4 cm, in tehta manj kot 4 dkg.

Sesalci so glede na življenjski prostor in 
način življenja zelo različni. Skupne značil-
nosti večine sesalcev so: telo pokriva dla-
ka, imajo štiri okončine (to je dva para 
nog). Telesna temperatura je 36–40ºC. Kotijo žive mladiče. Mladi-
či sesajo materino mleko, zato se imenujejo sesalci. Telesu daje 
oporo skelet, so vretenčarji.

So: 
•  tudi sesalci, ki odlagajo jajca, na primer kljunaši in kljunati ježki,
•  vrečarji, na primer koale, kenguruji,
•  placentalni sesalci (višji sesalci), npr. pes, vidra. V to skupino 

spada tudi človek.

Življenjski prostori bobrov so z drevesi obdane reke 
in bregovi jezer. Dolžina bobrovega telesa je skupaj z re-
pom 100–120 cm. Telesna teža lahko preseže 30 kg. je 
rastlinojedec. Ima močno zobovje. je glodavec. Hrani se 
z vodnimi rastlinami in poganjki. Zime ne prespi. V tem 
času podira drevesa (npr. vrbo, trepetliko, kanadski to-
pol, črni topol) in se prehranjuje z njihovim lubjem.

jez naredi iz vej in zemlje. Mladiči ga ne zapustijo 
do 2 mesecev starosti.

Bobrov rep je pokrit z luskasto kožo in je gol. Na kopnem ga uporablja 
za opiranje. Bolj spretno se premika v vodi. Bober obgloda drevesno de-
blo v obliki peščene ure. Za podrtje vrbe s premerom 20 cm potrebuje 
manj kot eno noč.

V današnjem času nam pri opazovanju živali veliko pomaga tehnika. 
Majhni radarji, vgrajeni v ovratnice, skrite kamere in najrazličnejše napra-
ve za snemanje glasov nam razkrivajo skrivnosti živalskega sveta.

Sesalci

Povodna rovka

in bregovi jezer. Dolžina bobrovega telesa je skupaj z re-
pom 100–120 cm. Telesna teža lahko preseže 30 kg. je 
rastlinojedec. Ima močno zobovje. je glodavec. Hrani se 
z vodnimi rastlinami in poganjki. Zime ne prespi. V tem 

Bobrov rep je pokrit z luskasto kožo in je gol. Na kopnem ga uporablja 

Bobrov jez

oporo skelet, so vretenčarji.

So: 
•  tudi sesalci, ki odlagajo jajca, na primer kljunaši in kljunati ježki,
•  vrečarji, na primer koale, kenguruji,
•  placentalni sesalci (višji sesalci), npr. pes, vidra. V to skupino 

Bober
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Telesna zgradba vidre se je prilagodila načinu ži-
vljenja v vodi. Kožuh je rjave barve, gost. Dolžina tele-
sa je skupaj z repom 100–120 cm.

Njena telesna teža je 7–10 kg. S pomočjo kratkih 
mišičastih nog zelo vztrajno plava. Na tacah ima po 
pet prstov, na zadnjih ima med prsti plavalno kožico. 
Prehranjuje se z ribami in raki. Včasih se lahko na nje-
nem jedilnem listu pojavijo pižmovka, žaba in liska. 
Samica povrže 2–3 mladiče, ki sesajo mleko do 10 
tednov. Vidre lahko živijo od 10–15 let. Zime ne pre-
spijo. So strogo zaščitene!

Dolžina telesa pižmovke je skupaj z repom 40–60 
cm. Tehta 1–2 kg. Na zadnjih nogah med prsti ima 
plavalno kožico. aktivna je podnevi in ponoči, zime 
ne prespi. Gnezda gradi iz trstičja, vodnih in obre-
žnih rastlin. Lahko so visoka od 3-4 metre. Hrani se s 
trstiko, rogozom in dristavcem. Včasih poje tudi ra-
ke in školjke. Večkrat na leto skoti 10-15 mladičev. 
Nekoč so jo lovili zaradi krzna. Ujeli so jo s pastjo.

Vidre ponavadi lovijo svoj plen pod vodo ponoči. Po potrebi lahko zdrži-
jo pod vodo tudi 4-6 minut. Ko se potopijo, zaprejo ušesne in nosne 
odprtine.

opiši življenjski prostor, zgradbo telesa, prehranjevanje, razmnoževanje 
in način življenja bobra, vidre in pižmovke! 
Kaj misliš, zakaj se je njihovo število zmanjšalo?
Kaj meniš, kaj lahko naredimo zanje?

Emlősök (Természetkalauz, Magyar Könyvklub)
Az élő világ (a természet csodái sorozat, Elektra Kiadóház)
Velika enciklopedija: Sesalci. Ljubljana. Mladinska knjiga

vljenja v vodi. Kožuh je rjave barve, gost. Dolžina tele-
sa je skupaj z repom 100–120 cm.

mišičastih nog zelo vztrajno plava. Na tacah ima po 

Vidra

cm. Tehta 1–2 kg. Na zadnjih nogah med prsti ima 
plavalno kožico. aktivna je podnevi in ponoči, zime 
ne prespi. Gnezda gradi iz trstičja, vodnih in obre-
žnih rastlin. Lahko so visoka od 3-4 metre. Hrani se s 

Pižmovka
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Se spomniš? V drugem razredu si se učil o značilnostih živih bitij. 
Samo za živa bitja je značilno: gibanje, rast, razvoj, razmnože-
vanje, dihanje in prehranjevanje.

Značilnost živih bitij, življenjski pogoji

Gibanje. Rastlinska gibanja so npr. brstenje, odpiranje popka, gibanje 
proti soncu. Med izleti si tudi ti lahko pogosto opazoval te značilnosti 
živih bitij.

Ne glede na to, da se tudi rastline gibljejo, tulipan ne more preiti na 
sosednji vrt. Za rastline značilno gibanje je spreminjanje stanja.

Živali in ljudje ne spreminjajo samo svojega stanja, ampak tudi pro-
stor, na primer: plavajo, se igrajo, letijo.

SončniceTulipani

Se spomniš? V drugem razredu si se učil o značilnostih živih bitij. 
Samo za živa bitja je značilno:
vanje, dihanje in prehranjevanje.

Jahanje

Rast, razvoj, razmnoževanje

Rastlina Žival Človek

Prehranjevanje: rastline s pomočjo kore-
nin iz zemlje črpajo za razvoj in rast potrebne 
rudninske snovi in vodo. So rastline, kot je na 
primer okroglolistna rosika, ki manjkajoči del 
hrane dopolni z žuželkami.

nin iz zemlje črpajo za razvoj in rast potrebne 
rudninske snovi in vodo. So rastline, kot je na 
primer okroglolistna rosika, ki manjkajoči del 

Okroglolistna rosikaOkroglolistna rosikaOkroglolistna rosikaOkroglolistna rosika
Korenina sončnice

Veja s 
popkom

ČlovekČlovek
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Človek zaužije hrano 

živalskega in rastlinskega 

izvora

Živali lahko razdelimo v skupine glede prehranjevanja na rastlino-
jede, mesojede in vsejede.

Človek zaužije hrano rastlinskega in živalskega izvora. So pa ljudje – 
vegetarijanci, ki jedo samo živila rastlinskega izvora.

Dihanje: rastline dihajo preko svojih listov. Tega ne moreš zaznati. Di-
hanje živali in svoje dihanje pa lahko zaznaš.

Sesalci – in odrasle žabe, kače, plazilci, ptice kot tudi človek – dihajo s 
pljuči. Ribe dihajo s škrgami, del žuželk pa s pomočjo zračnih cevk, raz-
vejanih v njihovem telesu. 

Za življenje so potrebni življenjski pogoji: zrak, voda, svetloba, 
hrana in ugodna temperatura.

Za živa bitja je zelo pomemben čist, zdrav zrak. Rastline so pri tem 
zelo pomembne.

•  Predstavljaj si, da od milijona želodov samo iz enega zraste hrast.

Če imaš možnost, posadi rastline!
Primerjaj neživo stvar z živim bitjem!
Naštej značilnosti živih bitij!
Primerjaj dve vrsti gibanja: spreminjanje stanja rastlin in gibanje živali.
Izdelaj  „risanko”. Razdeli risalni list na osem delov in nariši v osmih slikah 
odpiranje tulipanovega cveta.
Kaj je potrebno za življenje?
Kaj se zgodi, če en pogoj za življenje ni zagotovljen? Povej primer!

Srna je rastlinojeda Sova je plenilka Divji prašič je vsejed
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Rastline in živali živijo skladno z ritmom narave. Kot da bi v njih delovala 
nevidna ura.

Spomladi se začne novo življenje. Zacveti-
jo prve cvetlice, brstijo popki na drevesih, tra-
va zeleni. Vrnejo se ptice selivke, pojavijo se 
prve žuželke. Žabe odložijo jajčeca, plazilci pa 
jajca. Zaradi ptičjega petja je glasno v gozdo-
vih, na obrežjih in vrtovih. V skrbno narejenih 
gnezdih ptiči odložijo jajca, začne se čas va-
ljenja. Rastline s svojimi listi, cvetovi in plodo-
vi nudijo skrivališča in hrano za živali.

Živali pa, kot da bi se zahvaljevale za po-
moč. Pomagajo pri oprašitvi ali rešijo rastlino pred škodljivci. Z iztrebki 
pognojijo zemljo, da bi rastline dobile več potrebnih hranilnih snovi.

Poleti lahko občudujemo rastline z gostimi 
krošnjami. Drevesa in grmi, pokriti z listjem, prav 
v tem času izkoristijo sončno svetlobo za rast in 
razvoj. 

Za vsako vrsto živali je hrane v izobilju. Skoti-
jo se mladiči. Nekatere živali že zbirajo zaloge 
za zimo.

Jeseni zori sadje in jagodičevje. 
Narava se obleče v čudovite barve. 
Pripravlja se k zimskemu počitku. 
Počasi odpade zadnje listje z dre-
ves. Tudi živali se pripravljajo na zi-
mo. Nekatere pripravljajo zaloge 
hrane, druge dobijo gostejše kožu-
he ali perje. Žabe se zarijejo v mulj 
in otrpnejo do pomladi. 

Vpliv letnih časov na živa bitja

jo prve cvetlice, brstijo popki na drevesih, tra-
va zeleni. Vrnejo se ptice selivke, pojavijo se 
prve žuželke. Žabe odložijo jajčeca, plazilci pa 
jajca. Zaradi ptičjega petja je glasno v gozdo-

moč. Pomagajo pri oprašitvi ali rešijo rastlino pred škodljivci. Z iztrebki 

Barve pomladiBarve pomladiBarve pomladiBarve pomladi
Zvončki 

krošnjami. Drevesa in grmi, pokriti z listjem, prav 
v tem času izkoristijo sončno svetlobo za rast in 
razvoj. 

PolžiPolžiPolžiPolži
Štorklja z mladiči

RőzserakásKup dračja je dobro skrivališče
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Ptice selivke odletijo v toplejše kraje. Ptice 
stalnice pozimi kljuvajo jagode in s tem trosi-
jo semena. Tudi tako se lahko rastline razmno-
žujejo v skladu z modrimi zakoni narave.

Rastline in živali se trudijo preživeti zimo. V tem le-
tnem času je hrana za rastline v koreninah zbrana za-
loga. odpadlo suho listje, votla drevesa, trhla debla, 
jezerski mulj in jame v zemlji nudijo zaščito živalim.

Nekateri plazilci, dvo-
živke in sesalci, se zaščiti-
jo pred lakoto tako, da zi-
mo prespijo. Nekatere 
živali spremenijo svoj na-
čin prehranjevanja.

Živa bitja se prilagajajo okolju ustrezno le-
tnim časom.

Povej primere:
Kako vplivajo letni časi na rastline?
Kako vplivajo na živali?
Kako se spreminja način življenja, oblačenja ljudi v štirih letnih časih?
Kako lahko pomagamo pozimi rastlinam in živalim, živečim v našem okolju?
Napiši spis z naslovom  „Preobrazba hrasta”. V mislih imej letne čase.

Rastline in živali se trudijo preživeti zimo. V tem le-

Lastovka

tnem času je hrana za rastline v koreninah zbrana za-
loga. odpadlo suho listje, votla drevesa, trhla debla, 
jezerski mulj in jame v zemlji nudijo zaščito živalim.

Nekateri plazilci, dvo-

Veverica

Jež 

jo pred lakoto tako, da zi-
mo prespijo. Nekatere 
živali spremenijo svoj na-

Jež Jež 
Kuščar
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Na življenje rastlin, živali in človeka v veliki meri vpliva okolje. Pomanjka-
nje enega od življenjskih pogojev (zrak, voda, svetloba, hrana, ustrezna tem-
peratura) lahko privede do bolezni in do propada živega bitja. Proizvajalci 
hrane na Zemlji so rastline. Brez rastlin ne morejo živeti niti živali niti ljudje.

Rastline dobivajo za hrano potrebne snovi  iz zemlje in iz zraka. S pomo-
čjo sončne svetlobe jih predelajo v sladkor in kisik.

Deli rastline:
Cvet, plod: razmnoževalna organa rastline.
List: organ dihanja rastline („njena tovarna”).
Steblo: po njem se pretakata voda in hra-

na, nosi liste, cvetove in plodove.
Korenine: z njihovo pomočjo rastlina srka iz 

prsti vodo, raztopljene mineralne snovi, 
korenine pritrjujejo rastlino v zemljo.

Med opazovanjem in poskusi lahko ugotoviš, da so vsi življenjski po-
goji za rastline vitalno pomembni.

V mestih, kjer se po cestah vozi veliko avtomobilov, listje ra-
stlin ni tako lepo in zdravo.

Če rastline ne dobijo dovolj vo-
de, se slabo razvijajo, lahko tudi 
odmrejo. So tudi take rastline, ki 
so popolnoma vezane na vodo 
– na primer rastline, ki rastejo v 
rekah, jezerih in akvarijih.

Vpliv okolja na rastline

Deli rastline

de,
odmrejo. So tudi take rastline, ki 

Vodne rastline v akvariju

stlin ni tako lepo in zdravo.

Vodne rastline v akvariju
Vodne rastline v akvariju
Vodne rastline v akvariju

Drevored
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Za rastline je pomembna rodovitna prst, ki 
vsebuje dovolj mineralnih snovi.

Nekatere rastline propadejo zaradi 
prevelikega mraza ali vročine. Nekate-
re uspevajo na sončnih, druge pa pol-
senčnih legah.

V naravi je vsako živo bitje potrebno. Zgodi se, da prekomerno razmnožena posa-
mezna vrsta živali (zaradi hitrega razmnoževanja) – na primer kobilice, gosenice – pov-
zroči uničenje rastlin.

Tudi naravne sile lahko povzročijo uničenje rastlinstva. Močni 
viharji lahko ruvajo drevesa in grme.

Naštej dele rastlin!
Kakšno vlogo ima posamezni del rastline?
Kako na rastline vpliva okolje? Kaj se z rastlinami lahko zgodi?
Povej kakšen primer! Kako jim lahko pomagamo?
Vzgajaj na oknu ali na vrtu rastline. opazuj njihov razvoj.
Kaj misliš? Če se boš redno pogovarjal s svojimi sobnimi rastlinami, se 
bodo lepše razvijale? Poskusi!
Posadi spomladi seme ali sadiko v lonec ali na prosto.
Skrbno vzgajaj svojo rastlino. opazuj njen razvoj, cvet, plod.
Napiši o njej spis. Na primer z naslovom: „Vzgojil sem žametnico”.
(Žametnico v ljudskem jeziku imenujejo tudi „smrdljivka”.)

Ta rastlina se nagiba proti 
soncu

V viharju zlomljena drevesa Listi, ki jih je zgrizla listorezka

prevelikega mraza ali vročine. Nekate-
re uspevajo na sončnih, druge pa pol-
senčnih legah.

Pri teh rastlinah je vidna 

človekova skrb
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Pri preučevanju življenjskih prostorov si lahko spoznal živali, ki živijo v 
različnih življenjskih okoljih. Nekatere živali lahko dihajo na kopnem, 
druge pa v vodi.

Za krta in deževnika ni potrebna neposredna sončna svetloba. Med 
živalmi so rastlinojede, mesojede in vsejede.

Spomladi sesalci izgubijo zimski kožuh, jeseni pa jim zraste nov, da jih 
ne zebe. 

Niti rastline niti živali se ne morejo razmnoževati v neustreznih ži-
vljenjskih pogojih.

Rastlinam in živalim, ki jih goji človek, le-ta poskuša zagotoviti dobre 
življenjske pogoje.

Gnoji zemljo, zaliva rastline, odstranjuje škodljivce.
Skrbi za domače živali, poskrbi za hrano, pozimi jih ima v toplem pro-

storu.
Zagotovitev ustreznih življenjskih pogojev za živali v hiši in 

okrog nje je naša dolžnost. Odgovorni smo zanje. 

Vpliv okolja na živali

Koliko na boljšem so živali, 
ki jih imajo na prostem, mar ne? Tako noče živeti nobena žival

Fazan se prilagaja okolju tudi z 
varovalno barvoPozimi pticam pomaga človek
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V divjini živeče rastline in živali se morajo zaradi preživetja prilagajati 
okolju.

Človekova najpomembnejša naloga je, da jim ne omejuje življenjske-
ga prostora in ne onesnažuje njihovega okolja.

Kakšen vpliv ima okolje na divje in domače živali?
Naštej dobre in slabe primere.
Predstavljaj si sebe v vlogi živali, ki živi v slabih razmerah.
Izmisli si zgodbico o njej. Povej ali zapiši. (Npr. o psu Moržu, ki na koncu 
dobi novega gospodarja, in mu gre na bolje.)
Zakaj se danes znajde toliko psov na cesti?
Zakaj poginejo zajčki, ki so jih ljudje dobili za darilo?
Kaj lahko storimo, da do tega ne pride?
Kaj ti pove naslednji stavek? odgovoren sem za svojega psa.

Črni kos pozimi Poginjen črni kos

Za domače živali skrbi človek Gosi, ki jih gojijo na prostem
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Učil si se že, da smo rastline, živali in mi, ljudje del narave. Potrebu-
jemo drug drugega. Rastline dajejo živalim skrivališča in hrano, za živa-
li in človeka pa zagotavljajo čist zrak. Brez rastlinske hrane ne morejo niti 
ljudje. Prehranjevalna veriga je zaporedje prehranjevalnih spletov 
med živimi bitji.

V različnih življenjskih združbah lahko ugotoviš kroženje snovi. 
Npr.: na hrastu živečo gosenico metulja poje sinica. Sinico uniči plenilka ma-
la uharica. Mala uharica je lahko žrtev divje mačke. Divja mačka pogine, nje-
no truplo razpade v zemljo. V zemlji so mineralne snovi za rastline, in vse se 
lahko začne znova. V vodi živeče rastline pojejo rastlinojede ribe. Te pa pojejo 
ribe plenilke. Ribe plenilke so lahko hrana za bele čaplje. Čaplja je lahko žrtev 
lisice. Lisica pogine,...

Medsebojna povezanost rastlin, 
živali in človeka

Ko je lepo tiho nastal večer,
Je priletela k nam prva lastovka.
Utrujena je bila, uboga. Sedla je. Nato je pogledala,
Ali je še njeno mehko gnezdo.

Stal sem zunaj pod napuščem s solznimi očmi.
Rekel sem lastovki, pridite pogumno (ne bojte se).
Moje besede so, kot kaže, lastovke razumele.
Dno napušča so hitro zasedle. (Prosti prevod)

ELEK BENEDEK: LASTOVKE SO PRILETELE ( ODLOMEK)
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Pogovarjajte se o tem, kaj bi se zgodilo, če bi iz našega okolja izginili na 
primer ptice ali sesalci. Naštejte tudi druge primere!
Nariši slikovne kartice o rastlinah in živalih. Predstavi z njimi različne pre-
hranjevalne verige. Kaj si izvedel iz dveh odlomkov pesmi?

Žuželke naredijo naravo bolj barvito. 
Pomagajo pri oprašitvi, so hrana za 
živali in ljudi.

Srne s svojimi iztrebki izboljšujejo 
kakovost zemlje.

Zelenjava je naša pomembna hrana. Nevsakdanje prijateljstvo.

Človek in konj sta že več stoletij 
prijatelja.

Rad bi postal divja jablana!
Košata divja jablana;
In da bi se iz mojega telesa lahko najedli
Vsi lačni otroci,
Prekriti z mojo senco.
(Prosti prevod)

ATTILA JÓZSEF: Rad bi postal divja jablana (odlomek)

Pes je človekov pomočnik in 
domači ljubljenec.
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Že veš, kako se je treba obnašati v naravi na 
sprehodih in na izletih. Spoznal si, kaj lahko 
storiš za varstvo narave. Na celotni Zemlji je 
zaskrbljujoče, da se zmanjšuje površina goz-
dov. Drevesa čistijo s prahom onesnažen 
zrak.

Iz izpušnih plinov avtomobilov in dimnikov tovarn pride v 
zrak ogromno onesnaževalnih snovi. So škodljive za živali in 
za človekovo zdravje. S skupnimi močmi lahko vsako leto na 
dvoriščih, v parkih ali ob cestah posadite drevesa. Več učen-
cev bo sodelovalo, pomembnejše delo bo opravljeno.

o varčevanju z vodo si se že 
učil in veš, da ne smeš spuščati v 
vodo odpadkov in snovi, ki one-
snažujejo okolje. Če to opaziš, pro-
si odrasle za pomoč.

onesnaženost zemlje je tudi 
velik vir nevarnosti za živa bitja. od-
padke je treba zbirati na določenih 
mestih. Z vodo, ki vsebuje pralni 
prašek in kemikalije, ne smemo 
onesnaževati zemlje (pranje avto-
mobila).

Okolju prijazen način obnašanja

Smrekov gozd

To bi lahko bila prekrasna dolina 
s potokom

Zbrana deževnica

Nevarni odpadki
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Z naraščanjem števila prebivalcev se življenjski prostor rastlin in 
ivali vse bolj oži.i Poskušajo se prilagajati okolju, toda to ne more 
rajati dolgo. V naši domovini so izumrli volkovi. V zadnjih letih – 

če tudi v majhnem številu – pa jih lahko spet zasledimo v naših
gozdovih.

Zgodi se, da človekovi posegi 
v naravo porušijo biološko rav-
novesje.

Na primer: v okolici pristave obilno obrodita koruza in 
ečmen. To pomeni veliko hrane za kokoši in race. V bližnjem 
gozdu je veliko ptic ujed. Zgodi se, da ujamejo in odnesejo 
kakšnega piščanca. Gospodar v jezi s puško ali s fračo stre-
lja ptice ujede. Njegovo početje je slabo, ker bodo voluhari-
ce, hrčki in različne vrste kobilic imeli manj sovražnikov. 
Tako se bodo razmnožili, da bodo uničili del letine, doma-
čim živalim pa bo ostalo manj hrane. Rešitev je enostav-
na: treba bi bilo varovati piščance in ne uničevati ptic ujed.

SSSSS  ssspppppooozzzznnnnaaavvvvaaaannnjjjjjjeeeemmmm ooookkoolljjaa iiinnn dddddeeejjjjjaaaannnsssskkkkkooo lllljjjjjuuuubbbbeeeezzznnnniiiijjjjjooo oooohhhhrrrraaaannnjjjjaamo Zemljo za 
nnaaaššššeeee ooootttttrrrrooookkkkeeee,,, vvnnnnuuukkkkkeeee. VVVVaaaarrruuujjjjjmmmmoooo ooobbsstoojjeeččččoooo iiiinnnn  nnnneeeeddddooottttaaaakkkknnnnjjjjeeennnnoooo nnnnaaaarrraaaavvvvnnnooo dde-
diščino! 

Pripravi  „zemljevid veselja in žalosti”svojega neposrednega okolja. Kaj se 
ti zdi prav in katere napake si našel?
Dogovorite se, kakšno nalogo boste opravili v prid varstva in olepšanja 
vašega okolja.
Tudi ti sestavi kratko zgodbo o posegu človeka v naravo. Predlagaj rešitve!

A víz, Az erdő, A talaj, A levegő (Veszélyben a világunk sorozat)
Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv (Apáczai Kiadó)
Menih, Srebot: Igrajmo se ekologijo, Domus 1996
Plut, Darinko: Zakaj-zato o okolju
Javna, John: 50 preprostih stvari, ki jih otroci lahko naredijo za rešitev Zemlje,
MK 1991

SSSSSrSrSrrSrrrrr dedded ttsttstts vavvvvvavv zz zz za aaa zazzaššščš tito o o rarr tstst   ooooo es aažužžžžž jjjjjjjjjej jjjjjooj  SSSSSS de tttt a a a ččii oooo a iiii ooooo ažžž j jjoSredstva za zaščito rastlin onesnažujejo 
ookkkkokokkkkkkokokkokkkkkkkoooo oooololloloo ejejejeejejeejeejejjjjokolje
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Lep, urejen vrt nam je v veliko veselje
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Slap

Želva v akvariju

Življenje v vodi in na obrežju
Pripoveduj o živalih in rastlinah, o katerih si se učil, z naslednjih vidikov.

Katera na obrežju rastoča drevesa poznaš? Kaj veš o njih?
Naredi odtise drevesnega lubja. Položi jih enega poleg drugega. Kaj si ugotovil? (Se spomniš? 
Učil si se v drugem razredu. odtis lubja lahko vzameš tako, da položiš list papirja na drevesno 
lubje in prebarvaš z mehkim grafi tnim svinčnikom.)
Zakaj so v življenju vode pomembna trstičja? opiši trstiko in rogoz.
Katere vodne in obrežne cvetnice poznaš? Katere si videl tudi v naravi?
Poimenuj dele cveta! Kakšno vlogo imajo cvetovi v življenju rastlin, živali in ljudi?
Katere žuželke živijo v vlažnih prostorih in v vodah?
Kaj veš o komarju in kačjem pastirju? Kakšnega pomena so žuželke v naravi?
Naštej značilnosti rib! Katere ribe poznaš? Kaj veš o krapu? Katere ribje jedi poznaš?
Zakaj so žabe dvoživke? opiši žabe. Kako jih lahko varujemo?
Naštej značilne lastnosti ptičev.
Kako se zgradba telesa ptic prilagaja življenju v vodi in v bližini vode?
Pripoveduj o raci mlakarici, beli štorklji in žličarki z zgoraj navedenih vidikov.
Katere so značilne lastnosti sesalcev?
opiši bobra, vidro in pižmovko z zgoraj navedenih vidikov.
Raziskuj, pozanimaj se! Kako je zgrajen bobrov jez?

Naštej značilnosti živih bitij!
Navedi življenjske pogoje!
Kakšen vpliv na rastline in živali imajo letni časi?
Vpliv okolja na rastline. Naštej pozitivne in negativne primere.
Kako lahko izboljšamo življenjske pogoje domačim živalim?
Kako lahko pomagamo živalim, živečim v divjini? Nariši na kartice rastline in živali. Sestavi iz 
njih več različnih prehranjevalnih verig.
Kako so povezani  rastline, živali in ljudje?
V kolikšni meri živiš na okolju prijazen način? (okolju prijazna učna sredstva, ločeno zbiranje 
odpadkov, okolju prijazen način obnašanja na izletih in na prostem, zbiranje deževnice, 
uporaba sredstev za zaščito rastlin, zavestne nakupovalne navade, uporaba okolju prijaznih 
nakupovalnih vrečk, varčevanje z vodo, energijo, uživanje biohrane, pomoč, spoštovanje in 
ljubezen do svojega okolja.)

O čem smo se učili?

Rastline Živali

– življenjski prostor
– zgradba telesa (deli)
– oblika listov
– barva cveta (socvetja)
– oblika, barva ploda
– še to vem o njej

– življenjski prostor
– zgradba telesa
– prehranjevanje
– razmnoževanje
– način življenja
– zanimivosti, še to vem o njej

Mačice vrbe
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O našem telesu, 
o življenjskih funkcijah

„Spoznaj sebe
in preko sebe ljudi;
brez spoznanja je tvoja znanost
mrtva znanost.”

FERENC K ÖLCSEY: Parainesis
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Se spomniš? V drugem razredu si se učil o pravilnem načinu življenja. 
Zdrav način življenja pomaga preprečiti bolezni, dobro se počutiš v svo-
jem okolju. Zato je zelo pomembna pravilna razporeditev časa, dobra 
dnevna razporeditev.

Spi 8 do 9 ur. Prehranjuj se 
raznovrstno, zmerno in kultur-
no. Vsak dan se sprehajaj, igraj 
se na prostem, po možnosti ne v 
bližini ceste. 

Redno se gibaj, ukvarjaj se s 
športom.

Ne pozabi na stalno, redno umivanje (tuširanje, umivanje zob, rok, ne-
govanje nohtov, čistočo obleke).

Če veliko časa preživiš pred računalnikom, televizorjem, boš 
škodil svojemu zdravju.

K zdravniku je treba iti ne samo takrat, ko si bolan. Dobro je, če 
ti občasno preveri zdravstveno stanje, dobiti moraš tudi zaščitna 
cepiva. Priporočljivo je redno hoditi k zobozdravniku.

ob varovanju zdravja telesa je zelo po-
membno, da razviješ primerne, spoštljive 
stike s sošolci in imaš prijatelje. Do odraslih 
se obnašaj spoštljivo. Do ljudi bodi vljuden, 
pripravljen pomagati. Poskušaj spoznati sebe 
in spremeniti svoje manj dobre lastnosti!

Povej, kaj sam storiš za zdravo življenje!
Kaj manjka v tvojem dnevnem razporedu?
Kaj počneš dobro? Kaj počneš slabo?
Vprašaj mamico! Katera zaščitna cepiva si dobil do sedaj?
Kaj naredi vaša družina za zdrav način življenja?

Zdrav način življenja

Kolesarska tura

govanje nohtov, čistočo obleke).

škodil svojemu zdravju.

Tudi ti se veliko gibaj na 

svežem zraku

Prijateljstvo  
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Zaužita hrana daje energijo, gradi in vzdržuje tvoje telo. Hrana mora vse-
bovati vse snovi, ki jih  tvoje telo potrebuje. Se spomniš ? o tem si se učil 
v drugem razredu.

Vloga notranjih organov
• Možgani: z njihovo pomočjo misliš.
• Pljuča: s pljuči dihaš.
• Srce: požene kri do vseh delov tvojega telesa.
• Jetra: pomagajo pri prebavi.
• Želodec in črevo: prebavita, kar si pojedel.
•  Ledvice: izločajo seč, ki najprej teče v sečnik, nato 

iz telesa.

Prebavila
Če z odprtimi usti pogledaš v ogledalo, vidiš pr-

vo postajo prebavil.
V ustih z zobmi prežvečiš in zdrobiš hrano na 

kose. Pri tem sodeluje tudi jezik. oblikuje in potiska 
hrano proti grlu. Ko imaš hrano v ustih, se ti izloča 
slina. Ta pospeši žvečenje in hrana postane spolz-
ka. Nato skozi požiralnik pride v želodec, potem 
v tanko črevo. Čim bolje prežvečiš hrano, tem 
bolje jo prebaviš. (Hranljive snovi se vsrkajo v tan-
kem črevesu). Iz tankega črevesa potuje dalje v 
debelo črevo, in česar nisi mogel prebaviti, z iz-

trebki zapusti tvoj organizem. 
jezik je gibljiv, mišičast organ. Na površini 

najdemo drobne izboklinice, okušalne brbon-
čice. Na površini jezika čutimo okuse. Pri oku-
šanju hrane ne sodeluje samo jezik. Hrano vidi-
mo z očmi, zaznavamo trdnost, mehkost, njeno 
temperaturo. Pri zaznavanju sodelujejo tudi 
možgani. Naše misli vplivajo na zaznavanje 
okusa.

Zakaj je potrebno uživanje jedi in pijač? opiši pot hrane! S pomočjo majhne-
ga ogledala in lupe preglej površino svojega jezika!

Kako se prehranjujemo?

v drugem razredu.
Vloga notranjih organov
• Možgani:
• Pljuča: 
• Srce: 
• Jetra: 
• Želodec in črevo: 
•  Ledvice: 

iz telesa.

Prebavila

vo postajo prebavil.

kose. Pri tem sodeluje tudi jezik. oblikuje in potiska 
hrano proti grlu. Ko imaš hrano v ustih, se ti izloča 
slina. Ta pospeši žvečenje in hrana postane spolz-

trebki zapusti tvoj organizem. 

požiralnik

jetra želodec

debelo črevo
tanko črevo

Po izgledu površine jezika 
lahko ocenimo naše 
zdravstveno stanje
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Mleko, mlečni izdelki

Vrste mesa, narezki

Kruh in testenine. So pomemben vir energije. Izmed vrst kruha je 
bolj zdravo uživanje črnega (rženega), polnovrednega in polnozrnatega 
kruha. 

Mleko in mlečni izdelki. Bolj zdravo je uživati mleko in kefi r kot jo-
gurt. Sadni jogurti vsebujejo sladkor. V trgovinah lahko kupimo tudi die-
tične jogurte. Sladka smetana, kisla smetana in maslo vsebujejo mlečno 
maščobo. Dragoceni izdelki so skuta in siri. 

Za organizem, ki raste, je meso nepogrešljivo. Ni vseeno, meso katere 
živali kupujemo in kako je pripravljeno. Meso piščanca, purana in ribe je 
bolj zdravo kot rdeče (goveje). Meso lahko nadomestimo z izdelki iz soje.

Maščobe. Bolj zdrava so hladno stisnjena rastlinska olja: olivno in olje 
iz ogrščice, med maščobami živalskega izvora pa maščoba svinje man-
galice.

Zelenjava in sadje - naša prvotna hrana. Ne vsebuje le vitaminov, 
ampak tudi minerale in vlaknine. Vlaknine pomagajo pri prebavi. 

Pomembni vir hrane so jajca in gobe. Vsebujejo mesu podobne 
hranljive snovi. Uživaj samo gojene in strokovno preverjene gobe! Go-
bove jedi je treba pojesti takoj po pripravi, ne smemo jih shranjevati.

Škodljiva prehrana lahko pokvari želodec, povzroči bruhanje, drisko. 
Vzrok za težave je zaužitje neustreznih jedi ali da se preveč naješ (si pož-
rešen) ali dobiš infekcijo. 

Strupene snovi: če pridejo v naš organizem naravne strupene snovi 
ali različne kemikalije, lahko povzročijo poškodbe prebavil; večkrat tudi s 
smrtnim izidom.

Nekatere jedi včasih povzročijo izpuščaje in drisko. Teh jedi ni priporo-
čljivo jesti. Zaradi enoličnega prehranjevanja lahko pride do bolezni. Za-
to ne jej samo najljubših jedi. Poskusi tudi nove. Da boš zdrav, jej razno-
vrstno hrano. Najdražja jed ni vedno najbolj zdrava.

Debelost: Če jemo več, kot potrebuje naše telo, se odvečen sladkor 
spremeni v maščobo in gre v zalogo.

Zajedavci v našem organizmu so npr. gliste. Iz telesa črpajo hranljive 
snovi.

Če imaš težave, se obrni na zdravnika.

Pomembnejše skupine živil

Sadje

Zelenjava

Kruh, testenine
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Prehranska piramida
Prehranska piramida nam prikazuje, katere skupine živil je zdravo uživati 
več in katere manj.

Kakorkoli zdravo se prehranjujemo, žal, to ni dovolj. osnova za naše 
zdravje je redna telesna aktivnost.

       

           

Naštej najpomembnejše skupine živil. Za vsako povej nekaj primerov.
Katere težave lahko organizmu povzroči nezdravo prehranjevanje?
Kako je treba shranjevati kemične in strupene snovi, ki jih uporabljamo v 
gospodinjstvu?
Na osnovi prehranske piramide razloži, kako se je treba zdravo prehra-
njevati. ali je vse zdravo, kar je okusno?
Pozanimaj se, poizvedi! Kaj pomeni beseda vegetarijanec?

       

           

 Hladno stisnjena olja (olivno, olje iz ogrščice)

Sladkarije, 
beli kruh, 

rdeče meso

Mleko, mlečni izdelki 
(maslo, skuta, 
jogurti, siri)

Semena, 
soja

Riba, 
piščanec

Sadje, 
zelenjava 

Kruh iz 
polnovredne 

moke, 
testenine

REDNa TELESNa aKTIVNoST
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Mišice premikajo vse dele našega telesa.

Največje mišice so na nogah. Te so tako močne, 
da nosijo težo celega telesa. Najmanjše pa so tako 
majhne, da jih sploh ne vidiš. Če te zebe, dobiš 
kurjo polt, ker se majhne mišice, ki so prile-
pljene na tvoje dlačice, skrčijo, dlake pa se 
naježijo.

Mišice tvojega telesa ne delujejo enako. Tiste, ki pomagajo 
pri delovanju srca in pri prebavi, opravljajo svojo nalogo neod-
visno od tvoje volje.

Tek, šport in športne igre 
krepijo tvoje mišice. Če si 
trajno bolan in se malo gi-
baš, se počutiš slabotnega. 
Pri starejših ljudeh tudi miši-
ce slabijo in se starajo. Zato 
se težje gibajo.

• od 650 telesnih mišic jih pri hoji uporabljaš 200. 
• Največja mišica tvojega telesa je velika zadnjična mišica.
• Najmanjša se nahaja v očesu, dolga je samo milimeter.
•  Veliko se smej! ali veš, da pri nasmehu uporabimo 17 mišic, pri gubanju 
čela pa 43?

Kako lahko krepiš telesne mišice?
Kaj se lahko zgodi z otrokom, ki se malo giblje in malo ukvarja s špor-
tom?
Kaj meniš o oblikovanju telesa (bodybuildingu)?

Mišice našega telesa

pljene na tvoje dlačice, skrčijo, dlake pa se 
naježijo.

Tek, šport in športne igre 

Mišice premikajo vse dele našega telesa.

Največje mišice so na nogah. Te so tako močne, 
da nosijo težo celega telesa. Najmanjše pa so tako 
majhne, da jih sploh ne vidiš. Če te zebe, dobiš 
kurjo polt, ker se majhne mišice, ki so prile-
pljene na tvoje dlačice, skrčijo, dlake pa se 

Vzpenjanje na 
goro. Počitek

Pot v gozd

Mišice stopala

Mišice roke
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Vsa živa bitja - tudi ljudje potrebujemo za življenje kisik. je sestavni del 
zraka. Naše telo s  pljuči sprejema kisik iz zraka.

Pljuča si predstavljaj kot veliko gobo. Gradijo jo cevčice na koncu ka-
terih so pljučni mešički. Pri vdihu se ti napolnijo z zrakom. Kisik iz zraka 
preide v krvne žile, ki obdajajo pljučne mešičke. Kri kisik prenese do vseh 
delov telesa. 

Dihala:
1. nos
2. nosna votlina
3. žrelo
4. grlo
5. sapnik
6. bronhij
7. pljučni mešički

Če tečeš, se ukvarjaš s športom, opravljaš težko 
fi zično delo in ti srce hitreje bije, tudi dihaš hitreje. 
Bitje srca je popolnoma samodejno, dihanje pa 
ne. Na dihanje lahko vplivaš. Lahko ga za nekaj ča-
sa zadržiš, lahko delaš različne dihalne vaje. Za di-
hanje so potrebni delovanje mišic, prožnost pr-
snega koša in nepoškodovana trebušna prepona.

Pri vdihu se prsni koš dvigne in se razširi. Takrat pride zrak v 
pljuča. Pri izdihu se mišice sprostijo, zrak izdihneš.

Če bi drobne pljučne mešičke položili enega poleg drugega, bi njihova 
površina ustrezala površini trisobnega stanovanja (90m²).

od kod sprejema naše telo kisik, nujen za življenje?
opiši dihala! Naredi dihalne vaje!
ali si imel kakšno nalezljivo bolezen dihal? Povej, kaj si čutil.
ali je v tvoji bližini bolnik, ki ima alergijo ali astmo? Vprašaj ga, kako se 
počuti.
Zapiši, koliko časa preživiš v enem tednu na prostem!

Dihala

fi zično delo in ti srce hitreje bije, tudi dihaš hitreje. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
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Za lepoto narave je potreben čisti zrak

Za živa bitja je pomembno, da 
vdihavajo čist zrak. 

Zrak velikih mest večkrat one-
snažujejo izpušni plini avtomobilov 
in tovarniški dimniki. To škoduje di-
halom, večkrat povzroči bolezen. 
V velikih mestih redno merijo one-
snaženost zraka.

Pogosto nas ogroža smog. V takih primerih je bolje, 
če otroci zapustijo mesto, tudi odraslim se ni priporo-
čljivo zadrževati zunaj na cestah. Lahko se vozijo sa-
mo najnujnejša prevozna sredstva (reševalci, gasilci). 
Poglej, v večini avtomobilov se pogosto prevaža sa-
mo en človek.

Prah, ki pride v dihala, v pljuča, tudi lahko povzro-
či bolezen. Poskrbi, da boš imel vedno čisti nos, da 
boš lahko neovirano dihal. Tvoj nos deluje kot fi lter.

Kajenje je izjemno škodljivo za zdravje. Izogibaj se 
prostorov, kjer je cigaretni dim. Na vse več mestih 
vidimo napise o prepovedi kajenja. Če je v tvoji dru-
žini kadilec, naj kadi vedno v istem prostoru, za ka-
terega se je odločila družina.

Verjetno si velikokrat slišal besedo: nekdo ima 
alergijo. alergija pomeni preobčutljivost na nekaj 

(prah, cvetni prah, dlaka idr.). Lahko jo zdravimo; poiskati je treba zdrav-
niško pomoč.

Za čisti zrak lahko največ storimo ljudje sami. Hodi peš, vozi se s kolesom 
ali z javnimi prevoznimi sredstvi. Sadite drevesa, grme. Hodite na spreho-
de v naravo.

S katerim prevoznim sredstvom se voziš v šolo? Pogovori se s starši, kaj lahko 
storite za čisti zrak.
Naredi plakate, s katerimi boš opozoril na varovanje zraka!

Za čisti zrak

Tovarniški dimniki onesnažujejo zrak

če otroci zapustijo mesto, tudi odraslim se ni priporo-
čljivo zadrževati zunaj na cestah. Lahko se vozijo sa-
mo najnujnejša prevozna sredstva (reševalci, gasilci). 

Dim, ki nastane pri sežiganju 

odpadkov, onesnažuje zrak
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Bolezni

Bolezni so lahko telesne ali duševne. Nepravilno prehranjevanje, slabe živ-
ljenjske razmere in  škodljivi vplivi okolja lahko privedejo do bolezni.

Nalezljive bolezni se širijo z enega človeka na 
drugega. Največ jih povzročajo virusi in bakterije, 
ki jih lahko vidimo samo z mikroskopom.

otroške nalezljive bolezni so: norice, ošpice, 
mumps, rdečke in oslovski kašelj.

Bolezenski znaki so lahko povečanje telesne 
temperature, bolečine, krvavitev, bruhanje, 
driska in slabo počutje.

Če več ljudi istočasno zboli za isto nalezljivo boleznijo, govorimo o 
epidemiji. Škodljivi vplivi  okolja, npr. onesnaženost zraka, lahko povzro-
čijo bolezni dihal in druge bolezni. Pri kopanju v onesnaženi vodi lahko 
dobimo težke okužbe.

Podedovane bolezni so tiste, ki se prenesejo z enega od staršev na 
otroka. Bolezni, ki se jih da razpoznati že ob rojstvu, se imenujejo priro-
jene.

ali se spomniš, kaj si se učil v drugem razredu? Kdo dela v zdravniški, zo-
bozdravniški ordinaciji? Kaj delajo? Kako se obnašaš pri zdravniku? Kako 
hranimo zdravila? Kaj povzroča nalezljive bolezni? Kdaj govorimo o epide-
miji? Kateri škodljivi vplivi okolja povzročijo bolezni? Kateri so bolezenski 
znaki? Zakaj je potrebno zaščitno cepljenje? Zakaj brezdomci pogosteje 
zbolijo? Kako jim lahko pomagamo?

drugega. Največ jih povzročajo 
ki jih lahko vidimo samo z mikroskopom.

mumps, rdečke in oslovski kašelj.

Spoznavanje

Predpišem zdraviloPregled

Pri zobozdravniku
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Prirojenih bolezni na žalost ne moremo preprečiti. Z zdravim načinom življe-
nja lahko dosežemo, da postanejo lažje in znosne. Druge bolezni – tudi na-
lezljive – lahko preprečimo z zdravim načinom življenja. Če je naše telo od-
porno, hitreje in lažje premagamo različne bolezni.
•  Prehranjuj se zdravo.
•  Vsak dan se igraj ali se sprehajaj na zvežem zraku.
•  Redno se umivaj. Ne pozabi na čiščenje zob. Pogosto umivaj roke.
•  Vsak dan spi 8 do 10 ur.
•  Dolgo gledanje televizije in pogosto igranje računalniških iger škoduje 

organizmu.
•  Vzdržuj čistočo v svojem okolju.
•  Pri kašljanju in kihanju uporabljaj papirnati robček.
•  Izogibaj se prostorom, kjer odrasli kadijo.
•  alkohol – posebej za otroški organizem – je zelo škodljiv.
•  Na Madžarskem je nekaj zaščitnih cepljenj obveznih! Če je potrebno, se 

daj cepiti neobvezno (npr. proti okužbi, ki jo povzroča ugriz klopa).
•  Ne obiskuj bolnikov z nalezljivimi boleznimi. Če si dobil nalezljivo bole-

zen, ne hodi med ljudi. V družini naj bo okužen bolnik po možnosti v 
posebni sobi. Njegov krožnik, kozarec, jedilni pribor je potrebno pomi-
vati ločeno. 

•  Spoštuj in imej rad svoje sošolce, družino in druge ljudi. Pomagaj jim, 
kjer lahko. Ne bodi brezbrižen in malomaren do učenja ter drugih ob-
veznosti, ker te bo pekla vest. Postal boš nemiren, živčen, in ne boš 
dobro spal.

Nevarnosti mazaštva
Z bolezenskimi znaki pojdi k zdravniku, saj je najprej potrebno ugotoviti, 
katero bolezen imaš. Mazaštvo ali zdravljenje pri nestrokovnjaku ima lahko 
resne posledice. Nekoč so mazači zdravili z različnimi uroki. 

Bolniku so izrekali uroke, zdravili z različnimi deli živalskih teles, rastlin-
skimi zvarki. Velikokrat so povzročili bolnikovo smrt. Danes je veliko izobra-
ženih naravnih zdravilcev, ki  z različnimi masažami in zdravilnimi čaji zdra-
vijo številne bolezni. Ugotavljanje bolezni pa je tudi v tem primeru naloga 
zdravnika.

Kako lahko preprečiš bolezni? Katera pravila moraš upoštevati, če si do-
bil nalezljivo bolezen? Kaj pomeni beseda mazaštvo? ali si že pil zeliščni 
čaj? Poišči v pravljicah nekaj urokov.

Kako lahko preprečimo bolezni?

Kopriva je že stoletja 

pomembna zdravilna 

rastlina

Video igrice niso zdrave

Vsak dan uživaj 

zelenjavo.



53

O našem telesu, o življenjskih funkcijah

„Tudi dobro vino potrebuje rekla-
mo”, pravi stari rek.

oglasi na televiziji, na radiu, v ča-
sopisih, tudi plakati, ki jih vidimo ob 
cestah, so del našega vsakdana. Be-
sedila, glasba in podobe nekaterih 
oglasov so nam všeč, nekaterih pa 
ne. 

K čemu nas oglasi spodbujajo? K temu, da kupimo predsta-
vljene izdelke. Tudi take, ki jih ne potrebujemo.

oglasi so lahko duhoviti in zabavni. Na primer:  „Kaj je, Fredi, 
te boli hrbet? Tu imaš dobro mazilo, uporabi ga.”  So tudi oglasi, 
ki pretiravajo. Na primer: če bomo uporabljali neko kremo za 
obraz, se nam bo zgubana koža popolnoma zgladila. S pomo-
čjo prehranskega dodatka lahko v enem tednu shujšamo 8 
kilogramov. In še, in še.

otroci največkrat gledajo njim namenjene oglase. Take za 
igrice, mlečne izdelke ali sladkarije slišimo na radiu in televizi-

ji večkrat na dan. Pomembno je, kaj o teh oglasih misliš ti. Res 
verjameš, da moraš imeti skoraj vse oglaševane izdelke? Verjameš, 
da se lahko dobro počutiš samo v kakovostnih oblekah, ki si jih vi-
del v oglasih? Prosiš starše, naj ti jih kupijo?

Družine ponavadi načrtujejo nakupovanje. Če si nepričako-
vano kaj zaželiš, ker si to videl v oglasu, se tvoji starši lahko 
znajdejo v težkem položaju. Ni gotovo, da imajo za to denar. 
Tudi ti sodeluj pri načrtovanju. Pravočasno načrtuj, kar si želiš. 
Ne dopusti, da te usmerjajo oglasi. 

Imaš svoj najljubši oglas? Zakaj ti je všeč prav ta? Navedi oglas, ki ti ni 
všeč. Utemelji, zakaj ne.
Poskusi tudi ti izdelati oglas za zdravo prehranjevanje, igračo ali športni 
rekvizit.
Kaj oglašujejo zgornje risbe?

Kako na nas vplivajo oglasi?

Risba Zoé Zsandár

verjameš, da moraš imeti skoraj vse oglaševane izdelke? Verjameš, 
da se lahko dobro počutiš samo v kakovostnih oblekah, ki si jih vi-
del v oglasih? Prosiš starše, naj ti jih kupijo?

Risba Betti K.

vljene izdelke. Tudi take, ki jih ne potrebujemo.

te boli hrbet? Tu imaš dobro mazilo, uporabi ga.”  So tudi oglasi, 
ki pretiravajo. Na primer: če bomo uporabljali neko kremo za 

ji večkrat na dan. Pomembno je, kaj o teh oglasih misliš ti. 
Risba Bori Balogh
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„Spoznavanje samega sebe je največje potova-
nje, je najbolj poučno srečanje.” (Sándor Márai)

Da bi živel v sozvočju s svojo okolico, je 
pomembno, da se trudiš spoznati samega 
sebe. 

Katere so tvoje dobre lastnosti? Katere so 
tiste, ki jih je po tvojem mnenju ali mnenju 
staršev, prijateljev treba spremeniti?

Moraš verjeti vase!  „Počni tako, kot maj-
hen ptič, ki poje tudi takrat, ko se pod njim lo-
mi veja, ker ve, da ima krila.” (Victor Hugo)

obveznosti in nalog nimajo samo odrasli, ampak tudi otro-
ci: učenje, pomoč v gospodinjstvu, šport idr.

So naloge, ki so zate lahke, so pa tudi take, ki jih – že na 
začetku čutiš – ne boš zmogel.

Ravnaj se po glavnih junakih iz pravljic! Koliko ovir, preizku-
šenj premagajo, da dosežejo cilje. Ne odnehajo, ne obrnejo 
se nazaj. Ne obupajo, verjamejo vase. omenimo še primer 
znanih znanstvenikov ali izumiteljev. Velikokrat desetletja ali 
celo življenje raziskujejo neko skrivnost. Znova in znova po-

navljajo svoje neuspešne poskuse. Pogosto morajo prenašati neuspeh, 
zaničevanje. Pred nekaj desetletji so se posmehovali znanstveniku, ki je 
trdil, da človek lahko poleti v vesolje. Danes živimo v dobi vesoljskih po-
letov.

Zanesi se na tiste, ki živijo okrog tebe. Starše, stare starše, brate in se-
stre, prijatelje. Poskusi vzpostaviti  prijazen, dober odnos z njimi.

Kateri pravljični junak se ti zdi najprijaznejši in najboljši? Zakaj?
Igra  „Vizitka” : Na vizitki so lahko vse tvoje lastnosti, ne sme pa biti imena in 
tega, kako izgledaš. Poskusi opisati, kako vidiš sebe, kakšne dobre in slabe 
lastnosti imaš. Zberite vizitke, in nekdo naj prebere. Koga ste prepoznali? 
Kako mu lahko pomagate premagati slabe lastnosti? Poročaj o dogodku, 
nalogi, ki si ga, jo samostojno in uspešno rešil. Povej tudi o neuspehu. Kaj 
je tisto, kar se ti ni posrečilo? Kaj bi moral narediti drugače, da bi uspelo? 
Na koga se lahko zaneseš, ko potrebuješ pomoč?

Srečanje s samim seboj

ci: učenje, pomoč v gospodinjstvu, šport idr.

začetku čutiš – ne boš zmogel.

navljajo svoje neuspešne poskuse. Pogosto morajo prenašati neuspeh, 

Dolgonog, Debeluh in Nerodnež

(Madžarska pravljica)
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Mali zidar (odlomek)
Danes je k nam prišel mali zidar. Od očeta sposojeni, s trakom okrašen 
plašč je imel bel od apna in mavca. Moj oče si je silno želel, da pride. 
Koliko smo se mu smejali! Ko je vstopil, je snel staro kapico in jo 
snežnato zmečkal v žep, nato je stopil s tako nemarnim korakom kot 
zelo utrujen delavec. Svoj jabolkast obraz in krompirjast nos je obračal 
sem ter tja, in ko je v jedilnici zagledal sliko (prikazovala je Rigoletta, 
grbastega norca), je pokazal svojo znamenito spretnost: naredil je 
imeniten zajčji obraz.

Ni mogoče ostati brez smeha.
Igrali smo se s kockami: neverjetno je, kako strašansko spretno gradi 

stolpe, mostove in zelo resno dela z njimi. Med dvema stolpoma je pripovedoval  o družini. Verjetno ima-
jo zelo radi svojega otroka,  in čeprav je ubožno oblečen, so oblačila topla. In lepo so skrpana vsa njegova 
oblačila, tudi po kravati se vidi, da mu jo je spletla mama. Njegov oče je visok, postaven človek, pravi 
velikan, komaj se stisne skozi vrata.  Zelo dober človek je; svojega sina imenuje zajčji obrazek.

Ob štirih sva malicala, kruh in rozine. Sedela sva na kanapeju, in ko sva vstala, ne vem, zakaj, ampak 
oče ni hotel, da bi obrisal naslonjalo, ki je postalo apnasto od plašča malega zidarja. Ujel je mojo roko, in 
skrivoma pobrisal sam.

Potem sem mu pokazal album karikatur, in mogoče je nevede zaporedoma posnemal vsako spačeno 
podobo, in to tako dobro, da se je tudi dedek smejal. Moj prijatelj pa je bil tako srečen, da je pred odhodom 
pozabil nadeti kapo, in mi je na stopnicah še enkrat pokazal zajčji obraz. Veš, sin, zakaj nisem želel, da bi 
počistil kanape? Ker če bi to videl tvoj prijatelj, bi razumel kot očitek, da je umazal. To pa ni dobro: prvič, 
ni tega naredil namenoma, drugič, ker je bil v obleki svojega očeta, ki je postala apnasta med delom, in 
kdor dela, ta ni umazan – je zaprašen, apnast ali kar koli že je, samo umazan ni. Od dela nihče ne postane 
umazan. Raje povej, da se na obleki vidi, da je delal.

Tega ne pozabi! In, imej rad malega zidarja, ker je tvoj prijatelj in otrok delavcev.  
Edmondo de Amicis

Ptico spoznaš po perju, človeka po 
prijatelju…

Prijateljstvo je zelo pomemben del našega življenja. Tudi ti imaš enega 
ali več prijateljev. Pri prijateljstvu so nepogrešljivi spoštovanje, potrpe-
žljivost, iskrenost, prilagodljivost in pripravljenost pomagati. Ni 
pomembno, ali je tvoj prijatelj bogat ali reven otrok. Niti to ni pomemb-
no, da najbolj spretno igra nogomet ali da je najmočnejši v razredu. Naj-
pomembnejše so  notranje vrednote. Nihče ni popoln. Vsak ima napake. 
Če imamo koga radi, ga sprejmemo skupaj z napakami.

Pojasni pregovore.  „Povej mi, kdo so tvoji prijatelji, in povedal ti bom, kdo si.” 
„Ni vsak prijatelj, kdor se ti nasmehne.”  „Zaradi novega prijatelja ne zapusti 
starega.”  „Voda prijatelja je slajša od medu sovražnika.”  Kdo je tvoj najboljši 
prijatelj? Zakaj si izbral njega? Povej primer prepira in pobotanja med prijate-
lji. Kaj meniš, je res, da med dobrimi prijatelji jeza dolgo traja? 
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Predhodna naloga:
Naredi kratke zapiske o svojem tednu. Na podlagi tega povej svoje mnenje o tem, ali si 
dobro razporedil svoj čas. Česa nisi naredil za svoje zdravje?

Naštej najpomembnejše skupine živil. Iz revij izreži slike različnih 
vrst hrane. Lahko jih narišeš. Slike nalepi na risalni list v obliki pre-
hranske piramide.
• opiši prebavila v svojem telesu.
Predhodna naloga:
Čez teden zapisuj svoj jedilnik. Poglej prehransko piramido. Česa 
si jedel preveč in česa premalo?
• Doma sam pogrni mizo za nedeljsko kosilo.

S pomočjo risbe sestavi petminutno jutranjo telovadbo. (Na-
riši gibe). Meri čas. Premikaj vse dele telesa. 

Opiši dihala. Pokaži, kako se pravilno useknemo. 

Kaj lahko storimo za preprečevanje bolezni? Povej in pokaži, kako pravilno merimo 
telesno temperaturo.

Predhodna naloga:
opazuj, kaj je kupovala tvoja družina v za-
dnjem času pod vplivom reklam.
ali je dobro, da televizijske oddaje pogo-
sto prekinejo zaradi reklam? Pogovorite se 
o tem!

Na katero svojo dobro lastnost si naj-
bolj ponosen?
Povej, katero slabo lastnost ti je v za-
dnjem času uspelo spremeniti.
ali si sklenil nova prijateljstva?

Povej, kaj si na podlagi preučenega spremenil v svojem načinu življenja!

Po skupinah pripravite solate iz sadja ali zelenjave.
od doma prinesite po 1-2 kosa zelenjave in sadja, ki ju lahko pojeste surova.
Umij zelenjavo ali sadje. Prosi mamo, naj ti vse razreže na kolobarje in položi v vrečko. V 
šoli solato samo sestaviš.
Zelenjavno solato lahko začinite z malo količino soli, olja in z drobnjakom.
V sadno solato lahko daste med ali sladkor, limonin sok.
Dober tek!

O čem smo se učili?

Naštej najpomembnejše skupine živil. 
vrst hrane. Lahko jih narišeš. Slike nalepi na risalni list v obliki pre-
hranske piramide.
• opiši prebavila v svojem telesu.
Predhodna naloga:
Čez teden zapisuj svoj jedilnik. Poglej prehransko piramido. Česa 
si jedel preveč in česa premalo?

Zelenjava in sadje sta naša 

nepogrešljiva hrana

Prijatelja
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O vremenu:
„Ta velika igra je neskončna. Nekje vedno vzhaja Sonce, nikoli 
se hkrati ne posuši rosa, nekje vedno dežuje, nekje se vedno 
vzdiguje para.
Večni sončni vzhod, večni sončni zahod, večna zora in mrak, 
nekje, daleč na morjih, na kontinentih in otokih, vedno, vse 
nekje pride na vrsto, kakor se vrti okrogla Zemlja.”

JOHN MUIR, pisatelj in raziskovalec narave



O neživi naravi

58

V našem okolju je vse sestavljeno 
iz snovi. Snovi so lahko različne.

V prejšnjih šolskih letih si spo-
znal lastnosti snovi, ki jih lahko ču-
timo in merimo. Pri čutenju so ti 
pomagala tvoja čutila.

Barva, zvok, vonj, okus so la-
stnosti, ki jih lahko čutimo.

Z otipom čutimo obliko, trdo-
to, temperaturo predmetov. S pomočjo merilnih enot in merilnih naprav 
lahko merimo težo, dolžino, prostornino in temperaturo.

Lastnosti snovi

Glede na agregatno stanje delimo snovi v tri skupine: 
trdne, tekoče in plinaste.

Trdne snovi
Trdne snovi imajo določeno obliko. oblika ste-
klenega kozarca se spremeni šele, če ga razbije-
mo na kose. Tudi jajčna lupina je trdna snov. Nje-
na oblika se spremeni, ko jo zdrobimo v prah.

Tekočine
Tekoče snovi lahko hranimo samo v posodah, drugače se raztečejo. Teko-
čine, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu, so mleko, olje, kis, smetana, med. 
Gotovo si opazil, da smetano in med lahko  preliješ v drugo posodo poča-
sneje.

Kaj misliš, ali lahko pripraviš iz tekočin ”sendvič”?
Nalij v majhno steklenico enake količine vode, olja in medu. Pokrij s po-

krovom in čez nekaj ur poglej, kaj se je zgodilo. Med bo spodaj, olje bo zgo-
raj, voda pa v sredini. Tekočine se razporedijo glede na gostoto.

predmetov. S pomočjo merilnih enot in merilnih naprav 

Tudi čas je izmerljiva lastnost

Agregatno stanje snovi

Trdne snovi
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Sestavi „pevski zbor” iz kozarcev.
Nalij vodo v kozarce različnih oblik. Količina 

vode naj ne bo enaka. Udarjaj s svinčnikom ob  
stene kozarcev. opazuj, kateri kozarec ima višji 
in kateri nižji glas.

Tekoče snovi vedno privzemajo obliko 
posode, v kateri jih hranimo.

Plinaste snovi
Plinaste snovi imenujemo tudi plini. Tudi zrak 
je plin, z očesom ga ne vidimo.

Ali se spomniš balonov različnih oblik, ki si jih 
imel na rojstnem dnevu? Vpihan zrak je vedno 
zapolnil prostor ustrezno obliki balona. Tudi 
zrak, vpihan v zračnico kolesa, privzema obli-
ko kolesa.

Plinaste snovi ni-
majo določene obli-
ke.

Katere so lastnosti snovi, ki jih lahko čutimo?
Katere so lastnosti snovi, ki jih lahko merimo?
Katera agregatna stanja snovi poznaš?
Kakšna je oblika snovi v različnih agregatnih stanjih?

Tekočine privzemajo 
obliko posode

zrak, vpihan v zračnico kolesa, privzema obli-

Tudi v zračnici kolesa je zrak

Baloni različnih oblik
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ali se spomniš? Učil si se že o treh agregatnih stanjih vode: trdno (led), 
tekoče (voda), plinasto (vodna para).

Zmrznjena voda tvori ledeno kapo Severnega in južnega tečaja. Zelo 
visoke gore celo leto pokriva sneg. Iz velikih oblakov na nebu, ki vsebu-
jejo vodno paro, pada dež. Tam, kjer pade ustrezna količina dežja, tečejo 
reke in dobro živijo rastline ter živali. Brez vode na Zemlji ne bi bilo življe-
nja.

Zmrzovanje
Trdo zmrznjeno vodo imenujemo led. Po-
zimi pri 0 oC zmrznejo reke, jezera. Lede-
na skorja na vodni površini varuje rastline 
in živali v vodi.

Taljenje
Če v sobi v krožnik daš ledeno kocko ali snežno kepo, boš čez 1-2 uri 
v krožniku našel samo vodo.

Ledena kocka in snežna kepa sta se stalili. Ta proces se imenuje 
taljenje. Za taljenje je potrebna toplota.

Izhlapevanje
Če v sobi v kozarcu pustiš vodo in čez nekaj dni pogledaš, boš opazil, 
da je del vode izginil. Niso je popili škrati, izhlapela je, spremenila se je 
v paro. Kje je? V zraku. Snovem v plinastem agregatnem stanju rečemo 
plini.

V zraku je vedno nekaj vodne 
pare. Če je količina vodne pare v 
zraku previsoka ali prenizka, to 
za človeka ni najbolj zdravo. Laž-
je se takim okoliščinam prilaga-
jajo nekatere rastline in živali.

Spreminjanje agregatnega stanja snovi

Zmrznjeno jezero

Ledena kocka se stali v 

vodi

Oblak
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Vrenje
Voda pri 100ºC zavre. Moč vre-

le vodne pare ljudje uporabljajo 
na več načinov. Moč pare lahko 
poganja stroje: na primer v parni-
ku, v parni lokomotivi.

opazuj, ko tvoja mama kuha v 
kuhinji! Moč pare pogosto dvigne 
pokrov lonca.

Utekočinjenje
Ko voda vre, se dvigne nastajajoča para. Ko lo-
nec pokrijemo, opazimo na pokrovu vodne ka-
pljice. Deli vroče pare na hladnem pokrovu so 
se spremenili v tekočino, so se utekočinili.

Raztapljanje
Trdne, tekoče in plinaste snovi se v vodi 

raztapljajo.
Poskusi! Med trdnimi snovmi se na primer 

topita sol in sladkor. Pesek se ne topi.
V vodi se raztaplja tekoči pomarančni sok.
V kozarec vode daj tri žlice olja. Kaj se zgo-

di? Se olje raztaplja?
Tudi plinaste snovi se lahko topijo v vodi. 

ali veš, kako pripravijo gazirano vodo? Z do-
dajanjem ogljikovega dioksida – plina, ki se 
topi v vodi.

V katerih agregatnih stanjih se pojavlja voda v naravi?
Pri koliko stopinjah Celzija voda preide v led?
Navedi primere za zmrzovanje, talitev, izhlapevanje, vrenje, utekočinje-
nje in raztapljanje.

Vrenje

Voda vre

Utekočinjenje

raztapljajo.

topita sol in sladkor. Pesek se ne topi.

Gazirana mineralna voda
Gazirana mineralna voda
Gazirana mineralna voda
Gazirana mineralna voda

Sladkor se raztaplja v čaju
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Voda v morjih, rekah in jezerih izhlapeva pod vplivom sončne to-
plote. Izhlapeva tudi iz rastlin in zemlje. S toplim zrakom se dviga 
vodna para. V višinah se ohladi, zgosti v oblake in se s padavinami 
vrača na zemeljsko površino. To je kroženje vode. 

Del padavin pronica v zemljo, kamnine, del pa v površinske vode. Poni-
kajoča voda topi mineralne snovi in soli v kamninah. Kamniti sloji jo prece-
dijo. Zbrana voda kot izvir prihaja na površino ali teče dalje. Velik del vo-
dnih izvirov je mineralna ali pa termalna voda. Topel izvir, vrelec imenujemo 
termalni vrelec. 

Voda nenehno kroži. 

Prikaži kroženje vode! Nalij vodo v plitvo stekleno posodo, pokrij jo s 
prozorno folijo in zapri z gumico. Postavi jo na sonce na okensko polico. 
Poglej čez nekaj ur. Kaj si ugotovil?
Nariši in razloži kroženje vode!
Raziskuj, poizvedi! Kako in s čim zdravi voda?

Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv (apáczai Kiadó)
Vahtar, Marta: Od kod priteče pitna voda?
Larousse: Moja prva enciklopedija Znanost, Učila 1992
Velika ilustrirana otroška enciklopedija, Mladinska knjiga 2003

Kroženje vode
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Katere nasvete so dali oblačku njegovi starši?
Kdo je bil njegov prijatelj?
Komu je oblaček pomagal?
Kako oblaček živi dalje v listu drevesa, steblu rastline, pšenici?

Oblaček
Zgodilo se je davno, zelo davno in tako daleč, da se ne vidi niti z vrha stolpa.
Rodil se je nad goro majhen oblak, tako lepo kodrast, da sta se Sonce in Mesec naenkrat pojavila na nebu, 
da bi ga videla. Tudi vihar je prijel za roko svoje male vnuke, vetriče in šel obiskat novorojenega oblačka.

Mama oblak in oče oblak sta bila zelo ponosna na svojega 
prelepega otroka, in oče oblak je pogosto govoril sosedom:

– Videli boste, ko bo zrasel, bo iz njega nevihta!
– Gotovo bo – so pravili na to sosedi oblaki, – nevihta, 

lahko tudi dež po celi deželi...
Samo mama oblak je bila žalostna, ko je slišala podobne 

reči; želela je, da bi njen otrok ostal zavedno tako majhen, 
tako krotek in kodrast, in nikoli ne bi izgovoril jezne blisko-
ve besede, da se  grme ne bi prepiral z zemljo in ne bi z le-
denimi kamni pobijal cvetov na sadnih drevesih.

Dokler je mama tako skrbela za usodo oblačka, je ta 
rastel, postajal močan in že tekal nad vrhom gore. Nekega 
jutra je stopil pred starše in rekel:

– Zrastel sem že, močan sem, pustite me, da vidim svet.
Oče oblak je ponosno pogledal na oblačka in odgovoril:
– Pojdi, sin, potepaj se po nebu, trosi bliske, jezno grmi, bodi močan, ponosen oblak.
Mama oblak je rekla:
– Pojdi, sinek, prehodi svet, imej rad gozdove in rože travnikov in bodi krotek kot tvoja teta, mavrica.
Oblaček je zjokal eno ali dve kapljici dežja, poslovil se je od staršev in poletel po nebu. Ko je prile-

tel do gozda, je slišal, kako spodaj vzdihujejo veje dreves:
– O, oblaček, zalij nas, ker se bomo izsušile do smrti.
Oblaček se je spomnil maminih besed in zalil veneče listje. Nato je poletel dalje in dospel do travni-

ka. Ko so ga zagledale orumenele bilke trave, so začele rotiti:
– O, dragi oblaček, ne pusti nas umreti od žeje!
Oblaček je tudi njih zalil in srečen poslušal, kako bilke vsrkavajo deževne kapljice.
Zdaj pa je bil že zelo majhen oblak, tako je shujšal po zalivanju gozda in travnika, da ne bi mogel 

leteti, če se ga ne bi usmilil veter. Vzel ga je v naročje.
Mračilo se je, ko je oblaček priletel do polja pšenice, kjer je gospodar prav žalostno gledal v nebo. 

Ko je zagledal majhen oblak, je z veselo zakričal:
– - O, dragi oblaček, razveseli moje klasje, če se izsuši, ne bom mogel speči kruha za svoje otroke!
Majhen oblaček se je takoj spremenil v dež, žejno klasje pa se je srečno upogibalo v dežju. Veter je 

zaman iskal svojega majhnega prijatelja, ta je izginil z neba, da bi dalje živel v listu drevesa, steblu ra-
stline, marjetici, pšenici in kruhu.

Zoltán Zelk

prelepega otroka, in oče oblak je pogosto govoril sosedom:

lahko tudi dež po celi deželi...

reči; želela je, da bi njen otrok ostal zavedno tako majhen, 
tako krotek in kodrast, in nikoli ne bi izgovoril jezne blisko-
ve besede, da se  grme ne bi prepiral z zemljo in ne bi z le-
denimi kamni pobijal cvetov na sadnih drevesih.

Nad goro se je rodil oblaček
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Vreme je v življenju ljudi vedno imelo pomembno vlogo. Ko še ni bilo 
sodobnih merilnih naprav, so ljudje poskušali opazovati naravne pojave, 
po katerih so lahko sklepali, kakšno bo vreme.

opazovanje vremena je postala znanost takrat, ko se je začelo na-
tančno meriti z napravami.

Merimo lahko temperaturo, količino padavin, moč vetra, 
zračni pritisk in temperaturo zraka.

Učil si se že, da na vreme medsebojno vplivajo sončno se-
vanje, temperatura, padavine in smer vetra.

Torej dejavniki vremena so sončno sevanje, temperatu-
ra, padavine in veter.

Kako se pripravi vremenska napoved? 
Vremenska opazovanja opravljajo na 

vseh koncih sveta. Delujejo meteorološke 
postaje na kopnem in meteorološke ladje 
na morjih. Na balon napolnjen z vodikom 
namestijo merilne naprave, ki jih nadgradi-
jo z oddajnikom.

Meteorološki sateliti in zemelj-
ske postaje nam služijo za točna 
vremenska opazovanja.

Poimenovanje meteorologija prihaja od grškega znanstvenika aristote-
la.
aristotel je napisal prvi učbenik o vremenu, v katerem je le-to obravna-
val kot znanost.

Vreme

Meteorološki satelit

Meteorološki balon

zračni pritisk in temperaturo zraka.

vanje, temperatura, padavine in smer vetra.

ra, padavine in veter.

Vetrovna vreča
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Sončno sevanje
Sonce je Zemlji najbližja zvezda. je ključne-
ga pomena za življenje na Zemlji. Sonce skr-
bi za kroženje vode in zraka, oskrbuje Zemljo 
s svetlobo in toploto. Lahko rečemo, da je 
sonce dirigent vremena.

Kako se segreva zrak?
Sončni žarki segrevajo neposredno ze-
meljsko površino. Površje Zemlje vsrka 
sončne žarke, se segreva, nato oddaja toploto nižjemu sloju zra-
ka. Čim več sončnih žarkov doseže Zemljo, tem  močnejše je segre-
vanje zraka. Prvi termometer, ki ga uporabljamo tudi danes, je naredil 
švedski astronom Celsius. Znak za enoto temperature je °C

Veter
Če se zrak nad površjem Zemlje segreje, se dvigne. 
Segreti zrak se širi. Razširjen zrak je lažji, zato se dvi-
ga. Mesto dvignjenega zraka zapolni hladen zrak. 
Tudi ta se segreje in se dvigne. Tako kroženje zraka 
je veter. Veter je vodoravno premikanje zraka. Smer 
vetra je tista stran neba, od koder piha. Velikokrat v 
vremenski napovedi slišiš, da piha severni ali zaho-
dni veter idr. Hitrost vetra prikazuje pot, ki jo naredi 
zrak v sekundi oz. v uri.

Za označevanje moči vetra od lahkega vetriča (2-6 km/h) do or-
kana (104 km/h) uporabljajo vremenoslovci lestvico, ki ima 12 stopenj.

Naštej elemente vremena!
Kaj lahko merimo z merilnimi napravami?
Kako sončni žarki segrevajo površino Zemlje?
Kdo je izdelal prvi termometer, ki ga uporabljamo danes?
Kaj je veter? Kako lahko uporabimo moč vetra?

Berkes Péter: Várható időjárás
Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv (apáczai Kiadó)
Čof čof – knjiga gospoda Krokija o vremenu. (Zabavna knjiga za otroke o 
vremenu.); Grissemann, otmar: Potovanje vodne kapljice

Sončno sevanje, temperatura in veter

Sončno sevanje

Termometer švedski astronom Celsius. Znak za enoto temperature je °C

Vetrne elektrarne 
razvijajo energijo
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oblike padavin so: dež (ploha, pršenje, toča, ledeni dež), sneg, sodra, 
babje pšeno.

Dež
Kako nastajajo oblaki? 

Kroženje vode že poznaš.
Ko se vodna para dvigne v viši-

ne, se ohladi. Iz nje nastajajo vodne 
kapljice in ledena zrna. Te se zgo-
stijo v oblake. Če se dvigne majhna 
količina vodne pare, se oblikuje 
oblak, imenovan kumulus.

•  Za rastline je najbolj koristen po-
časen, rahel dež.

•  Toča velikokrat naredi škodo li-
stom in plodovom rastlin.

•  Nevihta lahko „izpere” zemljo med 
koreninami.

•  Ko se bliska, ne smeš stati pod vi-
sokim drevesom na odprtem pro-
storu.

Poleti sta pogosti, nepričakovani nevihta 
oziroma ploha. Takrat v kratkem času pade 
velika količina padavin.

Nevihto ponavadi spremljata bliskanje in 
grmenje.

Če po dežju hitro posije sonce, se pojavi 
na obzorju čudovito lep, barvni lok, mavri-
ca.

Sneg, sodra, babje pšeno
Če so nižji sloji ozračja hladni, se sneg ne stali. Pokrajino in hišne stre-
he pokriva lepa snežna odeja. Debelost snežnega pokrova merimo v 
centimetrih. En cm debel, svež sneg je enak enemu mm dežja.

Oblike padavin

•  Za rastline je najbolj koristen po-

Kumulus

Nevihta

oziroma ploha. Takrat v kratkem času pade 
velika količina padavin.

Sneg, sodra, babje pšeno

MavricaMavricaMavricaMavrica
Bliskanje
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Oblike padavin, ki nastajajo v bližini zemeljske površine ali na njej.

Megla
Megla je pravzaprav oblak, ki nastaja v bližini zemeljske površine. 
Nad ohlajeno zemljo prihaja toplejši, vlažen zrak. Tudi ta se ohladi, 
vodna para se oblikuje v drobne kapljice. To je megla.

Rosa
Ko je vlažnost ozračja večja, se vodna para ohladi, 
in nastane rosa.  Najpogosteje jo lahko opaziš v 
zgodnjih jutranjih urah. Ko hodiš po travi, 
postanejo tvoji čevlji mokri. Posebej dobro jo 
lahko opazuješ poleti in jeseni. S postopnim 
dnevnim segrevanjem rosne kapljice izhlapijo.

Slana
Pojavlja se na enak način kot rosa, toda tokrat se zrak ohladi pod 0 °C. 
Travo in rastline na zemljini površini pokrije belina iz drobnih ledenih 
kristalčkov.

Ivje
Ko pozimi pogledaš skozi okno, 

ni lepšega prizora, kot so drevesne 
veje, pokrite z ivjem. Kot da bi bilo 
vse iz belih čipk! Ledeni kristalčki 
na vejah dreves zmrznejo. To je 
žled. Izredno močan žled včasih 
povzroča težave. Zaradi obremenitve se lahko 
pretrgajo električni vodi in se polomijo veje.

Katere oblike padavin poznaš?
Katere oblike padavin zaznamujejo različne letne čase?
Raziskuj. Zakaj ne smeš med nevihto stati pod visokim drevesom? Nariši 
ali naslikaj lepo mavrico!

Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv (apáczai Kiadó)
Grissemann, otmar: Potovanje vodne kapljice
Guidoux, Valerie: Voda, Učila 2001
Velika ilustrirana otroška enciklopedija, Mladinska knjiga 2003
Prosen, Marijan: Sonce zgodaj gori gre, Mladinska knjiga 1993

vodna para se oblikuje v drobne kapljice. To je megla.

Rosa

Slana

Ledena sveča

Travo in rastline na zemljini površini pokrije belina iz drobnih ledenih 

Ivje
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Z ognjem je človek malo težje sklenil prijateljstvo kot z vodo. Pri pračlove-
ku sta prizor ognja in vročina vzbujala strah, vendar je zelo potreboval to-
ploto in svetlobo. Kasneje je spoznal skrivnost ognja in kako ga je treba 
prižgati.

Ogenj

Pokrijem s posodo Posipam s peskom Uporabljam gasilni aparat 
s prahom

Zalijem z vodo

Načini gašenja požara

Gorenje

ogenj je lahko naš prijatelj in tudi sovražnik. Moramo biti previdni. 
NIKoLI SE NE IGRaj Z oGNjEM!

Požar v stanovanju ali v gozdu lahko pokonča ljudi in živali. Tudi moč-
no onesnažuje zrak. Gasilci gasijo ogenj z vodo ali s peno. Vlažne stvari 
ne gorijo. ogenj pogasijo s peno, ki ognju preprečuje dostop zraka. Ta 
metoda bolje varuje opremo stanovanj in zgradb.

S kožo čutiš, da kjer gori ogenj,  je toplo. Kako se prižge vžigalica? Če 
z vžigalico podrgnemo po strani škatlice, se pojavi toplota (vročina).  
Poskusi z drgnjenjem dlani. Postanejo tople, ne bodo pa se vžgale 
kot vžigalica. Stran škatlice in glava vžigalice sta narejeni iz snovi,ki se 
vname že pri majhni toploti. Snov ima nizko vnetišče. Več stoletij so 

Lepo zraste zunaj, tudi znotraj
V sobi ali daleč na travniku.
V vetru se upogiba,
Je rumene in rdeče barve.
Treba ga je hraniti, da preživi,
Šepeta, prasketa, preganja mraz,

Uganka:
Če ga napojiš, trdno spi,
Ni nobenega, ki je bolj koristen od njega,
Niti ni nobenega, ki je boj škodljiv od njega,
Noč razjasnim,
Jed pripravim,
Če pa lahko pobegnem, veliko škode napravim.

(Kaj je to?)
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ljudje netili ogenj z drgnjenjem dveh kamnov ali kosov lesa. ogenj 
lahko gori dalje samo, če dodajamo gorljive snovi, npr. papir, les, pre-
mog, olje, usnje. Rudnine in kovine ne gorijo, so pa taljive. Kovinski 
prah lahko gori. Večina tekočin ni vnetljiva.

ogenj je podoben živim bitjem – gori, dokler dobiva zrak.
Pokrij gorečo svečo s steklenim kozarcem. Ko sveča porabi kisik v zra-

ku, čez nekaj časa ugasne.
Pogoji za gorenje so gorljiva snov, temperatura vnetišča in kisik.
Pomembno je spoznati gorljive in negorljive snovi ter nevarnosti po-

žara. Tako se lahko izogneš nesrečam, ki jih povzroči ogenj. Pustošenje 
ognja lahko preprečimo v našem okolju in v naravi.

Svetlobni viri

Da ljudje vidimo, potrebujemo svetlobne vire. Svetlobni viri so predme-
ti, ki oddajajo svetlobo. To so sonce, sveča, žarnica idr.

Svetloba se v zraku širi premočrtno. Če naleti na oviro, predmeta, ki ji je 
na poti, ne obide. Ne more iti skozenj, pojavi se senca. 

Nekoč so ljudje svetili z ognjem, kasneje z oljenko, svečo, petrolejko, 
plinsko svetilko. Danes  elektrike ne uporabljamo samo za razsvetljavo, 
ampak z njeno pomočjo delujejo tudi gospodinjski aparati.

Poškodovana električna napeljava ali naprava lahko povzroči 
ogenj, ki ga ne smemo gasiti z vodo. Če si kje opazil ogenj, takoj 
povej odraslim. Poklicali bodo gasilce (številko 105).

Kaj pomenijo reki? Iti za koga v ogenj. Igrati se z ognjem. Bati se koga kot 
živega ognja.
Če imate možnost, obiščite gasilski dom.
Preučujte gasilsko napravo na šolskem hodniku.
Vadite, kako je treba v čim krajšem času zapustiti šolo skladno s požar-
nim redom (po evakuacijskem načrtu). Kaj je potrebno za gorenje?
Katere načine gašenja požara poznaš? Kako je treba uporabljati električ-
ne gospodinjske aparate?
Kako se širi svetloba? Katere svetlobne vire poznaš?

Senca predmetov

Varčna žarnica

Oljenka
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O neživi naravi
Delajte v skupinah. Uporabite pridobljeno znanje, učbenik, knjigo o spoznavanju narave z 
naslovom Varázslatos világ. Poglejte na svojih knjižnih policah in v knjižnici. Pomagal vam bo 
tudi interaktivni pripomoček, priložen k učbeniku. Podobne teme poiščite tudi v slovenskih 
priročnikih o naravi, ki jih imate v knjižnici.

1. skupina
•  Lastnosti, značilne za snovi v trdnem, teko-

čem in plinastem agregatnem stanju.
•  Spreminjanje agregatnega stanja snovi 

(Sladkor v kockah zdrobite v prah. V vrču 
pripravite limonado. Nalijte jo v štiri posode 
različnih oblik in v njih položite kocke ledu.

•  Napihnite tri balone različnih oblik ali pa pi-
hajte milne mehurčke.)

2. skupina
Na večji papir narišite kroženje vode. S pomočjo slike pripovedujte o kroženju vode. Naredite 
zaporedje slik  o življenju oblačka v pripovedi na str. 63.

3. skupina
Kateri so elementi, ki vplivajo na vreme? Pogovarjajte se o vsakem posebej. Kdo je 
„dirigent” vremena? 
Bodite majhni vremenoslovci. Povejte trenutno vremensko stanje in napoved za na-
slednji dan. Pozanimajte se, kaj pomeni besedna zveza: medicinska meteorologija.

4. skupina
Narišite barvno zaporedje slik o oblikah padavin. Na primer, zasnežena pokrajina idr. 
Povejte, kateri letni čas prikazujejo. Povejte, zakaj potrebujejo živa bitja padavine. 
Kdaj pa jim padavine škodijo ali jih ogrožajo?

5. skupina
Narišite! Kdaj je ogenj naš prijatelj in kdaj sovražnik? Katere načine gašenja požara 
poznate? Kateri so pogoji za gorenje? Kaj morate storiti, če ste opazili požar? Nari-
šite na list papirja svetlobne vire. Kako se širi svetloba? Katere igre s senco in sve-
tlobo poznate?

Če ste dobro delali, lahko proslavite z limonado in s kruhom, namazanim z medom. Z učiteljevo 
pomočjo lahko naredite namizni okras. Potrebujete plitev krožnik, kozarec vode, plavajočo svečo 
in barvne kamenčke ali liste dreves.
Če ste svečo prižgali, ne pozabite, kaj ste se učili o ognju.

O čem smo se učili?

Pripravlja se milni mehurček

3. skupina
Kateri so elementi, ki vplivajo na vreme? Pogovarjajte se o vsakem posebej. Kdo je 
„dirigent” vremena? 
Bodite majhni vremenoslovci. Povejte trenutno vremensko stanje in napoved za na-
slednji dan. Pozanimajte se, kaj pomeni besedna zveza: medicinska meteorologija.

4. skupina
Narišite barvno zaporedje slik o oblikah padavin. Na primer, zasnežena pokrajina idr. 
Povejte, kateri letni čas prikazujejo. Povejte, zakaj potrebujejo živa bitja padavine. 

Velik kos ledu
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Naš svet
Kje živim?

„Madžar sem. Najlepša država je moja domovina
Na velikih prostranstvih petih celin.
Majhen svet sam zase. Ni toliko številk,
Kot je lepot v njenih bogatih nedrjih.”
(PROSTI PREVOD)

SÁNDOR PETŐFI: Madžar sem
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V pravljicah si lahko večkrat pre-
bral naslednje besedne zveze: 
„Ko je sonce vstalo” (bilo je jutro), 
„ko je sonce bilo visoko na nebu” 
(bil je poldan)...

Ko ljudje še niso poznali kom-
pasa, so se orientirali po narav-
nih znamenjih.

Podnevi so sever določili po 
mahu na drevesnem deblu, ponoči pa po položaju zvezd. opazili so, 
da je severni del mravljišča bolj strm, da vhod v bivališče večine živa-
li ne gleda na sever.

Verjetno bi tudi ti rad vedel, kako nekatere žuželke in ptice selivke 
najdejo svoja bivališča. Ptice se orientirajo po soncu, zvezdah in ze-
meljskem magnetnem polju. Tudi znanstvenikom delovanje kompa-
sa povzroča preglavice.

Kako se orientiramo v okolju

Orientacija v naravi

Privlačna sila magneta. Ma-
gnet privlači določene kovi-
ne. Nekatere kovine, kot na 
primer železo, lahko delujejo 
kot magnet. Magnet ima dva 
pola, severni in južni. Različ-
ni poli se privlačijo, enaki pa 
se odbijajo.

Kaj zna magnet?

mahu na drevesnem deblu, ponoči pa po položaju zvezd. opazili so, 

Zvezde

Privlačna sila magneta. Ma-
gnet privlači določene kovi-
ne. Nekatere kovine, kot na 
primer železo, lahko delujejo 
kot magnet. Magnet ima dva 

Magnetna palica

Prvi kompas so naredili Kitajci. Že pred več kot tisoč leti so se kitajski 
pomorščaki orientirali s pomočjo kompasa.

Orientiranje s pomočjo kompasa

Kaj zna magnet?

Magnetna palicaMagnetna palica
Magnetna podkev
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V Evropi so kompas začeli uporabljati v srednjem veku. To je majhna 
naprava, s katero lahko določimo strani neba.

V kompasu je magnetna igla. En konec igle kaže severno, drugi pa 
južno stran neba. Pod magnetno iglo so na plošči kratice za strani neba: 
sever = S, vzhod = V, jug = J, zahod = Z. To so glavne strani neba.

Kako lahko uporabljaš kompas? Položi ga v vodoravni položaj. Počakaj, da 
se magnetna igla preneha premikati. Pazljivo obračaj ohišje kompasa, dokler 
se obarvan konec magnetne igle ne naravna na severno smer.

V viharnem dnevu ne uporabljaj kompasa, ker ne kaže natančno. Pri nje-
govi uporabi se izogibaj električnim vodom z visoko napetostjo, železni 
ograji, železniškim progam. Te lahko motijo delovanje kompasa.

Če se obrneš proti severu, 
ti bo pomagala pesmica:

Na zemljevidu in tudi  na skicah zemljevidov je v zgornjem robu sever, 
v spodnjem pa jug.

Poleg glavnih strani neba so tudi stranske. Pomagajo natančneje do-
ločiti smeri. Za ladje, letala, vojaška vozila in orientacijske tekače je to 
zelo pomembno. Stranske strani neba: severovzhod = SV, jugovzhod 
= JV, jugozahod = JZ, severozahod = SZ.

Podobna kompasu, a bolj zapletena naprava je busola. Tudi pri busoli 
je najpomembnejši del magnetna igla. Uporabljajo jo orientacijski tekači 
in vojaki za orientiranje po zemljevidu.

Raziskuj! Kdo so orientacijski tekači? Katero napravo rabijo za orienti-
ranje? Poglej po vašem stanovanju. Kaj deluje na magnet? Kako se 
lahko orientiramo v naravi brez kompasa?
Povej, kako je sestavljen kompas! Katere so glavne in katere stranske 
strani neba?
Naredi orientacijske vaje s pomočjo kompasa!

Glavne in stranske strani neba

SEVER

JUG

ZAHOD VZHOD

JUGOZAHOD JUGOVZHOD

SEVEROZAHOD SEVEROVZHOD

Pred mano je sever,
za mano pa jug,
desno sonce vzhaja,
levo pa zahaja. 

Busola

južno stran neba. Pod magnetno iglo so na plošči kratice za strani neba:

Kompas
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Med potovanji in izleti si ugotovil, da je površina naše Zemlje raznovrstna. 
So ravnine, tu lahko vidimo zelo daleč. So manjše ali večje vzpetine: griči, 
hribi. Ravnine, gričevje, hribovje in gorovje (tega na Madžarskem ni, 
lahko ga pa vidimo v Sloveniji) imenujemo s skupno besedo relief.

Reliefne oblike
Ravnina je skoraj vodoravno 

območje. od morske gladine do 
200 m visoko raztezajoče se ob-
močje je nižina. Na zemljevidu je 
označena z zeleno barvo.

Glede na višino so lahko vzpeti-
ne griči, hribi in gore. Najnižja 
vzpetina je grič. Visoka je nekaj 

metrov.

od 200 do 500 m visoka vzpetina je grič. Več gričev sestavlja 
gričevje. Na zemljevidu je označeno z rumenkasto rjavo barvo.

Če pa višina vzpetine presega 500 m nadmorske višine, jo 
imenujemo hrib. Zelo visoke hribe imenujemo gore (gora 
Triglav v Sloveniji, najvišja slovenska gora, 2864 m).

Deli hriba (tudi gore) so vznožje, pobočje in vrh. Hribovje 
(tudi gorovje) je skupina več različnih reliefnih oblik. obliku-
jejo ga hribi (gore), doline in kotline. Na zemljevidu so ozna-
čeni z rjavo barvo. Čim višji je hrib (gora), tem bolj temno 
rjave barve je.

Dolina je vzdolžna poglobitev med hribi in gorami. Kotlina 
je z vseh strani zaprto, globoko in široko območje. Po višini 
ločimo sredogorje (500–1500 m) in visokogorje (nad 1500 m).

Kaj je relief? Katere reliefne oblike najdemo na Zemlji?
Kaj so ravnina, gričevje, hribovje in gorovje?
S katerimi barvami so na zemljevidu označene reliefne oblike?

Dala László: Mit mesélnek a hegyek?
Slovenske gore, Cankarjeva založba 1986

Reliefne oblike

Nižina

Kaj je relief? Katere reliefne oblike najdemo na Zemlji?

Hribovje

vzpetina je grič. Visoka je nekaj 
metrov.

gričevje.

Gričevje
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Tekoče vode
od najmanjše do največje so po-
toček, potok, reka in veletok.

Breg je meja med vodo in ko-
pnim (morska obala,  jezerski, reč-
ni breg). otok je kopno, obdano z 
vodo. Polotok je del kopnega, ki je 
s treh strani obdan z vodo.

Stoječe vode
jezera so stoječe vode. Umetna jezera so nastala kot posle-
dica človekovega delovanja (ribnik, gramoznica). Stoječe 
vode so tudi mrtvice morij in rek. 

Stoječe vode so na zemljevidu označene s svetlo mo-
dro, tekoče pa s temno modro barvo.

Kateri je desni in kateri levi breg reke?
To določiš tako, da se obrneš v smeri vodnega toka. ob 
desni roki bo desni breg, ob levi pa levi. Kako lahko določiš 
smer toka? opazuješ, v katero smer teče voda. opazuj, 
kam plavajo veje, listi dreves, ki so padli v vodo. Tako  zlah-
ka določiš smer vodotoka.

Katere površinske vode poznaš?
Naštej tekoče vode od najmanj-
še do največje!
Kaj sta otok in polotok? Kako so 
nastala umetna jezera? Katere 
stoječe vode poznaš?
Napiši spis o izletu na rečni ali na jezerski breg ali o počitnicah.
Katero vodo pijete doma?
Med nakupovanjem poglej, kakšne mineralne vode lahko kupiš v tr-
govinah.

Potok

Tekoče in stoječe vode

Katere površinske vode poznaš?
Naraščajoča Tisa je zaprla predor

Stoječe vode
jezera so stoječe vode. Umetna jezera so nastala kot posle-
dica človekovega delovanja (ribnik, gramoznica). Stoječe 
vode so tudi mrtvice morij in rek. 

dro, tekoče pa s temno modro barvo.

Blatno jezero je največje jezero v naši 

domovini

ka določiš smer vodotoka.

Napiši spis o izletu na rečni ali na jezerski breg ali o počitnicah.

Tudi veja, ki plava po vodi, ti lahko 
pomaga določiti desni in levi breg reke
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Reliefni zemljevid 
Madžarske
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Naš planet, naše bivališče je Ze-
mlja. Na njej so celine in oceani. 
Zemlja nudi dom, življenjski pro-
stor rastlinam, živalim in ljudem. 

Zemlje in živega sveta nismo 
oblikovali mi, ljudje. Če jo uničimo, 
je ne bomo mogli ponovno ustva-
riti. Zato moramo živeti tako, da se 
prilagajamo naravi in naravnemu 
redu.

Na našem planetu je mnogo različnih držav (npr. Nem-
čija, Kitajska) in različnih narodov (npr. Rusi, angleži).

Naša domovina je Madžarska. Naša celina se imenuje 
Evropa. Madžarska je na zemeljski obli samo majhna pi-
ka. Leži v srednjem delu Evrope. Tvoj kraj bivanja je lahko 
mesto, vas ali zaselek. Na zemljevidu Madžarske je majh-
na pika, toda zate pomeni dom, družino in prijatelje.

Madžari živijo tudi v drugih državah sveta. Na Ma-
džarskem je večina ljudi madžarske narodnosti. Tu živijo tudi ljudje z dru-
gim maternim jezikom (narodne manjšine, med njimi Slovenci). Uradni 
jezik je madžarščina. Kjer koli po svetu hodiš in zagledaš rdeče-belo-ze-
leno zastavo, se spomniš na domovino. Zastava je državni simbol.

Naši simboli so zastava, grb, himna in „manifest” (Szózat), vsi pri-
povedujejo o delčku zgodovine madžarskega naroda.

Rdeče-belo-zelena zastava je simbol madžarskega naroda, države. 
Rdeča barva pomeni moč, bela zvestobo, zelena pa upanje. Zakon o nje-
ni uporabi so uvedi leta 1848.

Grb je v obliki ščita. Štiri vodoravne črte na grbu simbolizirajo največje 
reke na Madžarskem. Na desni strani so trije zeleni griči, ki simbolizirajo 
tri naše velike gore. Dvojni križ nad griči pa simbolizira krščansko vero od 
časa kralja Svetega Štefana naprej. Na zgornjem delu lahko izmed  sim-
bolov kronanja vidimo Sveto krono.

Naša Zemlja, naša domovina, naš kraj

Fotogra� ja Zemlje z vesolja

čija, Kitajska) in različnih narodov (npr. Rusi, angleži).

Evropa. Madžarska je na zemeljski obli samo majhna pi-

džarskem je večina ljudi madžarske narodnosti. Tu živijo tudi ljudje z dru-

Madžarska
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Besedilo himne je 
napisal Ferenc Köl-
csey. Uglasbil ga je 
Ferenc Erkel.

„Manifest” (Szózat) je napisal Mihály Vörösmarty. Uglasbil ga je Béni Egres-
sy. Spoštuj zastavo svoje domovine in zastave drugih narodov. Če slišiš 
himno katerega koli naroda, stoj molče, vzravnano. S tem boš izrazil svo-
je spoštovanje.

Na kateri celini leži Madžarska? V katerem kraju živiš? Pripoveduj o naših 
državnih simbolih! Zakaj si ponosen na svojo domovino, svoj kraj?

Ferenc ErkelFerenc Kölcsey
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Na naši Zemlji je veliko držav. Vsaka 
ima svoje glavno mesto. Glavno 
mesto naše domovine je 
Budimpešta. od tod usmerjajo 
življenje države.

Mesto je bilo zgrajeno na obeh 
bregovih reke Donave, z vitkimi 
mostovi in lepimi zgradbami. je 
pravo svetovno mesto in kulturno 
središče.

Na znanih izobraževalnih 
ustanovah se učijo madžarski in tuji 
dijaki.

Gledališča, opera, muzeji, 
koncertne dvorane, živalski vrt, 
športni centri in razstave 
ponujajo obiskovalcem bogata 
doživetja.

Budimpešta, naše glavno mesto

Verižni most

Na naši Zemlji je veliko držav. Vsaka 
ima svoje glavno mesto. Glavno 
mesto naše domovine je 
Budimpešta. od tod usmerjajo 
življenje države.

Parlament

Narodni muzej

Grad Vajdahunyad
(Kmetijski muzej)
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Budimpešta je pomembno prometno vozlišče. Z železniških in 
avtobusnih postaj peljejo vlaki in avtobusi v vse kraje po državi, tudi v 
tujino. Letališče usmerja velik mednarodni potniški promet.

Z mestnim potniškim prometom (metro, tramvaj, avtobus, 
primestna železnica) lahko pridemo do katerekoli točke v mestu.

ali si že bil v Budimpešti? Kje?
Pripoveduj o svojem najlepšem doživetju!
Proučuj v knjižnici knjige o Budimpešti!
Na internetu poišči informacije o znamenitostih Budimpešte.
Zbiraj razglednice o Budimpešti. Iz razglednic naredite stensko sliko.
Nariši svoja doživetja v Budimpešti!

Hétszínvirág olvasókönyv (apáczai Kiadó)
Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv (apáczai Kiadó)

Ribiška trdnjavaGellértov hrib 

Narodno gledališčeTrg herojev
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Na zemljevidu, ki prikazuje županije na Madžarskem, so le-te označene z 
različnimi barvami. V osrčju države leži glavno mesto naše domovine, 
Budimpešta. Središča županij so večja mesta - sedeži županij. Na zemlje-
vidu so podčrtana. Mesta, vasi in zaselke imenujemo s skupnim imenom 
naselja. Naselja se povezujejo s cestnim in železniškim omrežjem. Žele-
zniške proge in javne ceste se križajo v županijskih središčih.

Madžarske županije

Na osnovi barv na zemljevidu preštej županije na Madžarskem!
Poišči tudi županijska središča. Katero mesto je najbližje tvojemu kraju? 
V kateri županiji živiš? Katero mesto je sedež (središče) županije?

GYÔR-MOSON-
SOPRON

VAS VESZPRÉM

KOMÁROM-
ESZTERGOM

ZALA

SOMOGY

BARANYA

TOLNA

FEJÉR

PEST

BÁCS-
KISKUN

CSONGRÁD

BÉKÉS

HAJDÚ-
BIHARJÁSZ-

NAGYKUN-
SZOLNOK

HEVES

NÓGRÁD

BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN

SZABOLCS-
SZATMÁR-BEREG

Gyôr

Szombathely

Veszprém

Zalaegerszeg

Kaposvár

Pécs

Szekszárd

Kecskemét

SzolnokSzékesfehérvár

Tatabánya
Budapest

Salgótarján

Eger

Miskolc 

Nyíregyháza

Debrecen

Békéscsaba

Szeged

EgerSzékesfehérvár
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„Na svetu smo zato, da bi bili v njem nekje doma.”
ÁRON TAMÁSI: Ábel v neizmernem

Na rojstni kraj in neposredno okolico nas vežejo doživetja skozi vse živ-
ljenje. Rojstni kraj je povezan s preteklostjo, z doživetji, ki jih nudijo ma-
terni jezik, družina in prijatelji. Ko odrastemo in živimo ter delamo v dru-
gem kraju, se vedno znova „vračamo domov”. Sedanjost znamo 
spoštovati le, če poznamo svojo preteklost.

Naselja 
Nekoč so na naseljevanje ljudi v veliki meri vplivale zemljepisne okoliščine 
(dolina, hrib, obrežje, plodna zemlja) in varnost preživetja. Gradove so pona-
vadi gradili na vzpetinah, ob rečnih prehodih ali ob križiščih poti. Tako so 
nastala mesta.

Moj kraj

Razmisli, kako bi tujcu predstavil rojstni kraj.
Kam bi ga peljal? Kaj bi mu pripovedoval o kraju?

VasMesto – Nyíregyháza

Grad – SiklósZaselek
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Tudi tvoji starši delajo v eni izmed panog gospodarstva - v kmetijstvu, 
industriji ali storitvah.

Kmetijstvo:
poljedelstvo, živinoreja, gozdarstvo, ribolov.

Industrija:
rudarstvo, proizvodnja električne energije, strojna in-
dustrija, industrija gradbenega materiala, kemična 
industrija, lesna in papirna industrija, tiskarska indu-
strija, tekstilna industrija, obutvena industrija, živilska 
industrija.

Storitve: 
promet, trgovina, oglaševanje, bančništvo, oskrbova-
nje z elektriko, plinom, vodo, servisiranje (popravila), 
vzdrževanje, znanstveno raziskovanje, zdravstvo, kul-
tura, policija, vojska, državna uprava, turizem.

Danes je večina ljudi zaposlena v storitvah. Zgodi se, da vsi ljudje ne 
najdejo v svojem kraju dela, ki ustreza njihovi izobrazbi. Zato delajo v 
manj ali bolj oddaljenih krajih.

S čim se ukvarjajo ljudje v tvojem kraju?
Katere storitve obstajajo?

Družbeno in gospodarsko življenje 
mojega kraja

Storitve: 
promet, trgovina, oglaševanje, bančništvo, oskrbova-

Industrija – Tiskarska industrija

Kmetijstvo:
poljedelstvo, živinoreja, gozdarstvo, ribolov.

Industrija:
rudarstvo, proizvodnja električne energije, strojna in-

Kmetijstvo

Prevoz Turizem
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Kmetijski panogi sta poljedelstvo in živinoreja. Del kmetijskih pridelkov 
gre neposredno na trg, drugi del pa postane surovina za industrijo. Na 
primer, tovarne iz sončničnih semen pridelujejo olje, iz zelenjave in sadja 
konzerve in globoko zamrznjeno hrano. Iz mesa živali tovarna za 
predelavo mesa izdeluje klobase in konzerve. Živalske kože pa predelujejo 
tovarne obutve.

A mezőgazdaság

Zbiraj slike. Kaj iz česa nastane? Na primer rastlinsko olje iz sončnic, ...
V skupinah naredite slike velikega formata (na travniku, na pašniku, na 
njivi, v zelenjavnem vrtu, v sadnem vrtu, živinoreja). Uporabite različne 
tehnike.

Poljedelstvo Živinoreja
  pašnik
   travnik – kosijo rastline, uporabljajo za 
polje   krmljenje živali (različne vrste trav – seno)
   njiva – npr. sončnice, koruza, žitarice (pšenica, 

ječmen, rž)

Sem spada še
•  gozdarstvo (gospodar-

jenje z divjadjo)
• ribolov

gojenje sadja in zelenjave

Svinje Govedo

Sončnice
Plodovi ogrščice. Iz semen ogrščice 
proizvajajo olje.
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Gospodarske panoge so med sabo povezane. Kmetijstvo proizvaja suro-
vine za industrijo. V tovarnah narejeni stroji in orodja olajšajo delo kme-
tom. Del kmetijskih pridelkov prodajajo na trgih, drugi del pa predeluje-
jo tovarne. Različne izdelke, ki jih najdemo na policah trgovin in trgovskih 
centrov, proizvaja industrija v tovarnah. Znanstveniki, izumitelji in tisti, ki 
delajo na drugih področjih industrije, z vztrajnim delom poskušajo olaj-
šati naš vsakdan.

So tudi industrijski izdelki, ki jih izdelujejo ročno in ne na tekočem 
traku v tovarnah. Takšen je svetovno znan Herend porcelan.

Industrija, obrt

Katere industrijske izdelke proizvajajo v tvojem kraju in okolici?
ali starši katerega izmed vas delajo v industriji, obrti? Povabite jih k uri 
spoznavanja okolja. Naredite pogovore z njimi!

Obdelovanje kovine Izdelava pohištva

Gradbeništvo
Svetovno znan Herend porcelan 
barvajo ročno
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Ceste gradijo ljudje že od davnih časov. Pomembno je bilo povezati med 
sabo velika mesta in pomorska pristanišča.

(Na madžarskih cestah je betonska prevleka od leta 1926.)
V srednjem veku so ceste po-

krivali s poteptano zemljo in dro-
bljencem. okrog leta 1700 so že 
vozile konjske kočije. Velikokrat 
so zaradi blata na cesti morali za-
preči tudi po 8 konjev.

Ladje na vesla ali jadrnice so po 
vodnih poteh prevažale les in sol.

Iznajdba parnih strojev je ime-
la ogromen pomen, pospešila je 

razvoj prometa. Vozili so parniki in parne lokomotive.
Po izumu bencinskega motorja so tovarne začele izdelo-

vati vrsto novih prevoznih sredstev. 
Danes živimo v svetu ultrazvočnih letal, vesoljskih ladij in 

avtomobilov, ki vozijo na sončno energijo.
Naši prvi kralji so pošiljali obvestila s poštnimi kurirji. V 

času kralja Matjaža je pošto iz Budima na Dunaj že peljal 
voz. od leta 1500 je na Madžarskem delovala organizirana 
poštna služba. Uvedli so tudi hitre poštne kočije, ki so vozile 
z zamenjavo konjev.

Poštne kočije so imele svoje signale, ki so jih oddajale s 
poštnim rogom. Signal je bil odvisen od tega, ali so opra-
vljale prevoz pisma, paketa ali potnikov. Tudi danes ima 
pošta za svoj simbol rog. Pri telekomunikacijah sta telegraf 
in telefon povzročila ogromne spremembe. Njun izum je 
povezan z imeni Edisona in Tivadarja Puskása. 

od leta 1881 je tudi v Budimpešti delovalo telefonsko 
središče. Predstavljaj si, da je prvi madžarski »telefonski 

imenik« imel dve strani. Danes se nam zdi normalno, da dobivamo in-
formacije takoj po telefonu, radiu, televiziji in internetu.

Naštej stara in sodobna prevozna sredstva! Katero bi rad preizkusil?
Zbirajte poštne znamke! Razvrščajte jih po temah.
Kako so delovale telekomunikacije nekoč in kako delujejo danes?

Promet in zgodovina telekomunikacij

Kočija

imenik« imel dve strani. Danes se nam zdi normalno, da dobivamo in-

Letališče

razvoj prometa. Vozili so parniki in parne lokomotive.

vati vrsto novih prevoznih sredstev. 

avtomobilov, ki vozijo na sončno energijo.

Parna lokomotiva
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Danes se lahko vozimo z avtobusi, vlaki, avto-
mobili, motorji, kolesi, letali in z ladjami, v ve-
čjih mestih tudi s tramvaji in trolejbusi. V Bu-
dimpešti se lahko peljemo z metrojem in s 
primestnim vlakom. Za prevoz blaga se upora-
bljajo tovornjaki, tovorni vagoni vlakov in ladje.

1.  opiši, po kateri poti hodiš v šolo. Povej, na kaj 
moraš paziti med potjo.

2.  Prikaži, kako prečkaš cesto s pomočjo se-
maforja. Kaj storiš, če ni semaforja ali pre-
hoda za pešce?

3.  Preden se greš vozit s kolesom, preveri, ali je kolo 
brezhibno. Naštej predpise za kolesarje! Kako se 
voziš po cesti in kako po kolesarski stezi?

4.  Kje se lahko rolamo? Kakšna mora biti razdalja med 
vami?

5.  ali si že potoval z letalom? Povej, kako je bilo.
6.  odigrajte, kako kupujete vozovnico za vlak ali za 

avtobus. Kako se obnašaš na javnih prevoznih 
sredstvih? Informiraj se! Kaj je vozni red? V pomoč 
ti je lahko tudi internet.

Promet v mojem kraju

Kolesarjenje je dober šport, kolo pa 
okolju prijazno prevozno sredstvo

3.  Preden se greš vozit s kolesom, preveri, ali je kolo 

4.  Kje se lahko rolamo? Kakšna mora biti razdalja med 

Ladje so enako uporabne za prevažanje 

tovora in potnikov

Informacije o voznem redu. Informacije 
ti nudijo pomoč v prometu

V Budimpešti je metro 
najhitrejše javno 
prevozno sredstvo.
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Skupna skrb za živali

Skupni izlet

Ko si se učil o nastanku in širje-
nju pravljic ter narodnih pesmi, 
si slišal, da so se širile pri ličkanju 
koruze, česanju perja ali prede-
nju preje. Na takih srečanjih so 
se ljudje veliko pogovarjali, šalili, 
pripovedovali in peli. Sosedje in 
sorodniki so se zbirali po hišah.

Danes takega življenja ni več niti po vaseh. Zvečer 
ljudje najpogosteje gledajo televizijo, kot v mestih. 
Poleg ohranjanja tradicij tudi danes obstaja veliko 
možnosti za navezovanje stikov z ljudmi.

Nastajajo različne skupnosti stanovalcev, klubi, 
kjer ljudje lahko skupaj preživljajo čas (pevski zbori, 
igranje na glasbilih, plesne, gledališke skupine, krož-
ki, različni športi). ob takih priložnostih se pogosto 
pogovarjajo tudi o težavah ali o urejanju domačega 
kraja. 

Spoznavanje rastlin, živali, ljubezen do njih in skrb 
zanje zate že niso novosti. Zelo pomembno je, da s 
sošolci in z ljudmi, ki te obkrožajo, vzpostaviš dobre 
odnose.

Danes, žal, veliko starejših ljudi živi osamljeno, 
brez pomoči. Samouprave poskušajo olajšati njiho-
ve težave z zdravstveno in s prehransko oskrbo. Ve-
likokrat pa starejšim manjka prijazna beseda in po-
zornost.

Tudi ti lahko kaj storiš. S prijateljem ali s sošol-
cem lahko starejšim pomagate nakupovati, peljati 
psa na sprehod, delati na vrtu in podobno.

S tem jih boste zelo razveselili. Če se stara žen-
ska ali moški slabo počutita in bolehata, povejte 
to odraslim.

Katere interesne skupnosti obiskujejo ljudje v tvojem kraju? Član katere 
skupine si ti? Kaj misliš, katera skupina bi bila še potrebna?

Krajevne skupnosti

Danes takega življenja ni več niti po vaseh. Zvečer 

Plesna skupina

ljudje najpogosteje gledajo televizijo, kot v mestih. 
Poleg ohranjanja tradicij tudi danes obstaja veliko 
možnosti za navezovanje stikov z ljudmi.

Šahovski krožek
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Gradovi, palače, spomeniki in cerkve so dragocene stare zgradbe. Vse 
so del naše zgodovine. Navezujejo se na pomembne zgodovinske do-
godke, znane družine. So kulturni spomeniki. Večina jih je delo znanih 
gradbenikov in umetnikov iz določenega obdobja.

Na Madžarskem se s spomeniki ukvarja Državno varstvo kulturnih 
spomenikov. Pomoč pričakuje tudi od prebivalcev, saj mora vsak po-
znati kulturno dediščino svojega kraja.

Knez Géza je leta 996 zasnoval 
prvi madžarski samostan, Pan-
nonhalmo, ki je v letu 1001 dobil  
ustanovno listino kralja Štefana in 
je postal središče meniškega ži-
vljenja na Madžarskem.

Veszprém je mesto kraljic. 
Zgrajeno je na sedmih hribih, na 
eni izmed vzpetin stoji grad. Gi-
zella, žena kralja Štefana, je tu 
ustanovila najstarejšo škofi jo na 
Madžarskem.

Ohranimo kulturno dediščino

Spomenik pisatelju Györgyu 
Bessenyeiju v mestu Nyíregyháza Zastava kneza Rákóczija v gradu Vajai

Opatija Pannonhalma

               Veszprém, grajska vrata               Veszprém, grajska vrata               Veszprém, grajska vrata

Spomenik kralju Štefanu 

in njegovi ženi, kraljici 

Gizelli, na gradu v 

Veszprému
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Reformatorsko cerkev v Nyírbátoru je zgradil Štefan Báthori s pomo-
čjo plena, ki ga je pridobil v bitki na Kenyérmeze (Batalia).

Kateri kulturni spomeniki so v tvojem kraju? Če lahko, fotografi raj nekaj 
spomenikov ali jih nariši!

Csaba Csorba: Regélő magyar várak

Sopron, centerReformatorska cerkev v Nyírbátoru

Spomenik Sveti Trojici 
v Celldömölku

Na novo zgrajen del 
gradu v Nyírbátoru Izvesek gostilne
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Tradicije so navade, ki se v določeni skupnosti ohranjajo iz roda v rod. 
Take so, na primer, različna povzročanja hrupa na silvestrovo in na dan 
novega leta, ki so namenjena preganjanju zlih duhov. V mestu Hajdú-
szoboszló se na primer k povzročanju hrupa, zvonjenju, igranju na gajdi 
in pokanju z bičem pridružuje tudi tradicija, ki je povezana z legendo. 
običaj iz leta v leto ohranjajo v spomin na zmagovito bitko proti Turkom. 

Pustnih običajev je ogromno. 
Borovo gostüvanje je bila navada, 
ko so zasmehovali staro devico. Že 
več stoletij je kurentovanje v Mo-
hácsu posebej slikovit prizor.

Za velikonočne praznike so se 
dekleta in fantje z zelenimi vejami 
in petjem sprehajali po ulicah. Tako 
so prinašali pomlad. To je bil po-
greb zime. V drugih krajih so fantje 
in dekleta pri poslavljanju zime 
nosili vrbove vejice, okrašene z jaj-
ci. Naredili so slamnato babo. Vrgli 

so jo v vodo in s strani, od koder so priplavali kupčki slame, pričakovali svo-
jega bodočega ženina oz. nevesto.

Škropljenje s kolonjsko vodo na 
veliko noč in zbiranje jajc sta od 
kraja do kraj različna. 

Izbira binkoštnega kralja se je 
nekdaj povezovala s postavlja-
njem mlaja. 

Tradicije in običaji

običaj iz leta v leto ohranjajo v spomin na zmagovito bitko proti Turkom. 

Za velikonočne praznike so se 

Maska kurenta iz Mohácsa

dekleta in fantje z zelenimi vejami 
in petjem sprehajali po ulicah. Tako 

V šoli v naravi se lahko naučiš 
plesti košare

Velikonočni kolač
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Zadnji dan žetve je bil praznik. Ljudje, ki so želi, so 
v prazničnem sprehodu, pojoč, stopili pred gospo-
darja. Gospodar pa jih je pogostil.

Konec septembra se je začelo skupno ličkanje 
koruze, kuhanje marmelade. Pogovarjali so se, ple-
sali in peli. Septembra je bil tudi praznik pastirjev, 
ko so jih izplačali in najeli za naprej.

Sprevodi, navade in zabave ob trgatvi živijo še 
danes.

otroci so težko pričakovali december, saj so dobili številna darila za 
dan svetega Miklavža in za božič. Simboli teh dveh praznikov so Miklavž, 
dedek Mraz in božična jelka.

Katere navade so bile v tvojem 
kraju?
Katere živijo še danes? odigrajte 
katerega izmed običajev.

Člani plesne skupine

V Miklavževi kapi
Trije kralji nesejo darila za 
malega Jezusa

Ohranjanje običajev
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Ljudska umetnost natančno izraža želje, čustva, radost in trpljenje 
ljudi. Tudi danes skoraj v vseh stanovanjih najdemo kakšen predmet 
ljudske umetnosti. Danes služi bolj kot okrasek in ne za uporabo. Spomi-
ne na davne čase ohranjajo muzeji in muzeji na prostem (skansen). Po-
znamo več vrst ljudske umetnosti: ljudske pravljice, ljudske pesmi, 
ljudsko stavbarstvo, tkalstvo, vezenje, rezbarstvo, lončarstvo, ple-
tenje košar, priprava medenjakov, usnjarstvo in slikarstvo.

Ljudska umetnost, stare obrti

Kovaška orodja Ljudska glasba s kontrabasom, violino in cimbalami

S trstiko krita streha hiše v županiji Szatmár
Kovač pri delu
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Zberite ljudske običaje, umetnostne vrednote v okolici vašega kraja!
Napišite spise, naredite fotografi je in slike! obiščite delavnico ljudskega 
umetnika.

Vezen telovnik iz Nógráda Etnografska hiša v Bakonyu

Medenjak Skupinska peka kruha v mestu Nyíregyháza

Tako se izdeluje znana nádudvarska keramika... ... in končni izdelki
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Vodni mlin v naselju Túristvándi

                                               Naš svet
1.  Kaj nam pomaga pri orientaciji v naravi? Kako deluje kompas? Po-

vej pesmico, ki govori o straneh neba.
2.  oblikujte na reliefni mizi ali v peskovniku površinske reliefne obli-

ke. Pripravite tablice z barvo in imeni reliefov. Nalepite jih na palice 
in pritrdite na ustrezna mesta.

3.  Katere tekoče vode poznaš? Kaj pomenijo besede: naraščanje, 
upadanje vode, poplava? Katere stoječe vode poznaš?

4.  Kaj pomeni rdeče-belo-zelena barva madžarske zastave? Povej, 
kaj vidimo na madžarskem grbu! Skupaj zapojte madžarsko hi-
mno.

5.  Na podlagi lastnih izkušenj in zbranega gradiva se pogovarjajte o 
Budimpešti (lega, znane zgradbe, trgi, spomeniki, kulturne usta-
nove, izobraževalne ustanove, zabava, promet).

6.  Predhodna naloga: Pripravite  „zemljevid veselja in žalosti”  vaše-
ga kraja ali njegovega dela! Kaj prinaša radost in kaj povzroča 
žalost? Zapišite na ustrezna mesta (lep park, ulica, polna smeti 
idr.)!

V skupinskem delu povzemite, kaj veste o svojem kraju. Povabite 
starše in predstavnike samouprave. Pokažite zbrano gradivo in  „ze-
mljevid veselja in žalosti”. Prikažite običaj, ki je značilen za vaš kraj 
(narodni ples, ljudska pesem, veselica ob trgatvi, ženitovanje).

O čem smo se učili?

1.  Kaj nam pomaga pri orientaciji v naravi? Kako deluje kompas? Po-

2.  oblikujte na reliefni mizi ali v peskovniku površinske reliefne obli-

3.  Katere tekoče vode poznaš? Kaj pomenijo besede: naraščanje, 

4.  Kaj pomeni rdeče-belo-zelena barva madžarske zastave? Povej, 

Naši simboli

Npr.: v parku so posadili lepe rože. Npr.: Nekdo je v parku prevrnil smetnjak.
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730 zelena žolna

700 sinica

630 črni kos

Dolgo časa je naše prednike o tem, kako je potrebno živeti, poučevala 
samo narava. očetje so predajali svoje znanje sinovom. Danes vsi otroci 
hodijo v šolo, iz dneva v dan se širi njihovo znanje.

Šola narave

600 slavec

od narave se lahko veliko naučiš tudi danes. 
Nekaj primerov:
•  Kako brez ure ugotoviš, koliko je ura?
•  Po senci, ker je opoldne najkrajša.
•  Po položaju sonca.
•  Po tem, kako se odpirajo cvetovi. Lahko opaziš, da 

se posamezni cvetovi odpirajo in zapirajo ob 
različnem času.

•  V zgodnjih jutranjih urah vam lahko pomaga petje 
ptic. Zjutraj različne ptice začnejo peti ob enaki uri.

•  Kako ugotoviš, da bo deževalo?
•  Ne samo po oblakih.
•  Žuželke in ptiči letajo nizko.
•  Živali, živeče v zemlji (tekunice, mravlje), nemirno 

mrgolijo.
•  Po čem se lahko zgleduješ, kaj se lahko naučiš od 

živali?
•  Priden si kot mravlja, čebela.
•  Med živalmi so tudi pravi mojstri gradnje, jazbec, 

bober in številni ptiči.
•  Največ živali vzgaja svoje mladiče z veliko ljubeznijo 

in skrbjo. Medtem ko opazuješ skrivnosti narave, 
lahko občuduješ njeno lepoto. Tudi to šolo se ti 
splača končati. Veliko hodi na izlete in na pohode. 
Počivaj pol ure v tišini na enem kraju in opazuj. 
Videl boš, splača se. Ptičja ura poleti:

600 slavec
630 črni kos
700 velika sinica
800 zelena žolna



Naš svet

98

V prvem razredu si spoznal svojo neposredno okolico, v drugem razredu 
pa živi svet gozda, vode in travnika. Dobil si ideje za urejanje svojega 
okolja, za oblikovanje zdravega okolja.

Prav je, da spoznaš naravno dediščino, zanimivosti, posebnosti okoli-
ce tvojega kraja (rastlinske in živalske vrste, redka drevesa, skupine dre-
ves, izvire, skale in druge naravne zanimivosti). Varuješ jih lahko samo 
tako, če jih poznaš. Zavarovana območja so:

– narodni parki
– regijski parki
– krajinski parki

Spoznati, vzljubiti, varovati

Kaj je ekologija?
Ekologija je veda, ki preučuje odnose med živimi bitji in okoljem. Če bo-
mo razumeli, kako so rastline in živali povezane med sabo in z okoljem, 
jim pri ohranjanju lahko pomagamo. Besedo ekologija je sestavil nemški 
biolog Ernst Haeckel (1834–1919). Izhaja iz grške besede oikos (dom). 
Znani znanstvenik je z besedo dom želel izraziti, da ekologija preučuje 
„naravni dom” živih bitij, njihovo povezanost z okoljem. Živi svet v celoti 
imenujemo biosfera.

Stanovanja menihov, Tihany Tátorjános, območje Blatnega jezera

Bazaltna skala Hegyestű („Ostra igla”) Jama Aggteleki
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Na Zemlji obstaja več kot milijon rastlinskih vrst. Njihovi življenjski po-
goji so različni. Vsak življenjski prostor ima svoje značilne rastlinske vrste. 
Rastline, živeče na skupnem življenjskem prostoru, oblikujejo združbe. 
Podobno kot živali tudi rastline tekmujejo za obstoj.

Kaj vsebujejo rdeče knjige?
V zgodovini Zemlje sta bila rastlinski in živalski svet izposta-
vljena spremembam. Poznamo veliko izumrlih vrst in na ža-
lost tudi take, ki so iz živega sveta s časom izginile.

ali veš, da v vsakih 24-ih urah  izgine toliko vrst, kolikor jih 
je narava ustvarila povprečno v 30 letih?

Izumrtje vrst je veliko hitrejše kot nastajanje novih. Brez 
rastlin in živali ljudje ne bi mogli živeti. Naredijo naše okolje 
bolj raznoliko in so lahko naša hrana.

Predstavljaj si, kakšni bi bili parki, gozdovi brez ptic, metu-
ljev, veveric. In kaj, če ne bi bilo cvetic?

Na pobudo Mednarodne zveze za ohranjanje narave in na-
ravnih virov je v 60. letih prejšnjega stoletja začel nastajati med-
narodni in narodni rdeči seznam. Zakaj prav „rdeči seznam”?

Tudi v prometu pomeni rdeča barva nevarnost. Ko sveti 
rdeča luč, se je treba ustaviti. Na žalost smo prispeli do toč-

ke, da tudi v primeru rastlin in živali v našem okolju moramo ukazati 
„stoj”. Ljudje, živali in rastline ne morejo obstajati drug brez drugega.

Če ne bomo varovali okolja, bo-
mo ogrozili svoj obstoj. Rdeči se-
znam vsebuje popis ogroženih ra-
stlinskih in živalskih vrst. Varujmo 
in ščitimo obstoječo naravno de-
diščino!

Družina ježev
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Kaj lahko storiš ti?

Za spoznavanje, varovanje in urejanje naravnega in urbanega okolja so se ustanovile različne or-
ganizacije. Na praznikih, povezanih z naravo (dan ptic in dreves, dan zemlje, svetovni dan varstva 
živali, svetovni dan varstva voda idr.) poskušajo ljudje narediti nekaj dobrega za okolje. To je prav, 
toda predstavljaj si, kaj bi bilo, če bi tvoji starši zate skrbeli samo ob tvojem rojstnem dnevu ali ob 
praznikih. Samo takrat bi dobival okusne jedi in čista oblačila. Zdelo bi se ti nenavadno, kajne?

Tudi rastline in živali so živa bitja. Skrbeti 
moramo ne samo za zaščitene, ampak tudi 
za vse ostale. Pogosto prav človekova ne-
marnost in brezbrižnost povzročata, da se 
čez nekaj let tudi tiste znajdejo na seznamu 
zaščitenih. Veš, da je tudi bolezni lažje pre-
prečevati kot zdraviti!

Poglej, kako si pomemben in koliko vsega 
lahko narediš. Tudi ti boš verjetno imel nekaj 
dobrih idej.

•  Po igri in učenju vedno uredi svojo okolico.
•  Skrbi za rastline v svoji sobi, na balkonu ali na vrtu.
•  Dobro si oglej svoje učne pripomočke. ali so bili narejeni 

iz okolju prijaznih materialov?
•  Ločeno zbiraj odpadke.
•  Malico v šolo nesi v tekstilni vrečki, ki jo lahko opereš, in 

ne v plastični.
•  Če za dalj časa greš iz sobe, ugasni luč in izklopi televizor.
•  S sošolci ali z družino vsako leto organizirajte sajenje dre-

ves.
•  Posvojite majhen kos zemlje, za katerega boste redno 

skrbeli.
•  Dajaj prednost embalažam, ki so iz naravnega materiala, 

in ga lahko ponovno uporabijo.
•  Pomagaj svojim staršem pri nakupovanju okolju prija-

znih izdelkov.
•  Letno pripravljaj „zemljevid veselja in žalosti” o svojem 

neposrednem okolju, kakor si se učil.

Če imaš možnost, naredi v kotu vrta življenjsko okolje za živali. Posadi drevesa, grme, cvetlice, 
namesti ptičjo valilnico in krmilnico.
Videl boš, z veseljem se bodo k tebi priselili jež, veverica, ptice, metulji, polži in pikapolonice. 
„Kdor želi premakniti gore, začne z majhnimi kamenčki”. (Kitajski pregovor)

Napajalnik za ptice

•  Po igri in učenju vedno uredi svojo okolico.
•  Skrbi za rastline v svoji sobi, na balkonu ali na vrtu.
•  Dobro si oglej svoje učne pripomočke. ali so bili narejeni 

iz okolju prijaznih materialov?
•  Ločeno zbiraj odpadke.
•  Malico v šolo nesi v tekstilni vrečki, ki jo lahko opereš, in 

•  Če za dalj časa greš iz sobe, ugasni luč in izklopi televizor.
•  S sošolci ali z družino vsako leto organizirajte sajenje dre-

Maki
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LEPO, TOPLO VREME BO, ČE:
•  ovce veselo poskakujejo ali se pasejo v 

smeri proti vrhu gore,
•  so netopirji prejšnji večer veliko letali,
•  se ptice kopajo v vodi in v lužah,
•  sove veliko skovikajo,
•  kopenske žabe sedijo visoko,
•  kresnica močno sveti.

DEŽEVALO BO, ČE:
•  je pes nemiren, se veliko praska,
•  je mačka zaspana in lena,
•  osel začne rigati,
•  slišimo cviljenje miši, 
•  se ptice kopajo v prahu,
•  race opazujejo nebo,
•  divji golob pogosto in veliko gruli,
•  žabe veliko regljajo ali pa skačejo v vodo in 

ostanejo tam,
•  hišna muha močno nadleguje človeka.

PLOHA ALI NEVIHTA BO, ČE:
•  se sliši bevskanje lisice,
•  se ptice skrijejo,
•  štorklja v gnezdu pokrije svoje mladiče,
•  kosi nemirno žvižgajo,
•  ribe visoko skačejo nad vodo ali se globoko 

zakopljejo v mulj,
•  pajek sedi na pajčevini z glavo navzdol.

HLADNO BO, ČE:
•  lisica počasno bevska,
•  race same gredo v račjak,
•  vrane februarja letajo v skupinah,
•  divje gosi letijo proti jugu,
•  prašič vleče slamo na svoje ležišče.

TOPLA ZIMA BO, ČE:
• je jeseni veliko miši, poljskih voluharic,
• so ščinkavci še decembra pri nas.

SNEŽILO BO, ČE:
•  se ovce nočejo premakniti iz staje,
•  je pes slabe volje, nemiren, in si ne najde 

prostora,
•  vrabci veliko čivkajo,
•  ptiči krožijo nad neko točko,
•  vrane glasno krakajo.

TRDA ZIMA BO, ČE:
•  miši, poljske voluharice, pripravljajo 

globoka gnezda,
•  veverice zbirajo veliko smrekovih storžev,
•  ptice selivke odletijo zgodaj,
•  so ose še oktobra v skupinah,
•  mravlje gradijo visoka mravljišča.

VROČE POLETJE BO, ČE:
• se ptice selivke zgodaj vrnejo.

DEŽEVNO POLETJE BO, ČE:
•  breguljke kopljejo dupla v višjih delih brega, 
•  žabe maja veliko regljajo.

SPREMEMBA VREMENA BO, ČE:
•  se vrane usedajo na najvišje vrhove topolov 

ali smrek,
•  pajka križavca ni na sredini pajčevine, je 

počasen, len, ne prede in se umakne v 
kotiček.

Zoometeorologija
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bakterije: najdemo jih v vseh življenjskih 
prostorih. Večina jih je koristnih ali 
neškodljivih. So pa tudi take, ki povzročajo 
nalezljive bolezni. Npr.: tuberkulozo, kolero, 
kugo.

biosfera: območje življenja na zemlji 
cvet: razmnoževalni organ rastline
dno: najnižji muljast, peščen, prodnat del vode
dolina: je vzdolžna poglobitev med gorami, 

hribi
duševno zdravje: smo v harmoniji z okolico, z 

ljudmi, ki nas obkrožajo. Poznamo in ljubimo 
sebe. Duševno zdravje vpliva na telesno 
zdravje.

dvoživke: vretenčarji, razmnoževanje katerih je 
vezano na vodo. Na začetku svojega razvoja 
živijo v vodi, kasneje na kopnem (žabe, 
močerad, pupek).

glodavci: sesalci, ki imajo velike dletaste sekalce. 
Večina se hitro razmnožuje (miši, veverice, 
bobri).

gora: zelo visok hrib, po navadi s skalnim vrhom 
(npr. Triglav, najvišja slovenska gora, 2864 m) 

gorovje: zemeljska površina, ki sestoji iz več 
visokih gora, členjena z dolinami in soteskami

grič: vzpetina s položnim bokom, visoka od 200 
do 500 m. Na zemljevidu je označena s svetlo 
rjavo (rumenorjavo) barvo.

gričevje: več gričev
hrib: vzpetina, višja od 500 m. Na zemljevidu je 

označena z rjavo barvo.
hribovje: več v celoto povezanih hribov, nad 

500 m visokih, členjenih s slemeni in dolinami
ikra: jajčeca rib. Ikra nekaterih rib je kaviar.
imunost: odpornost organizma na povzročitelje 

bolezni. Lahko je naravna ali umetna 
(cepljenje).

izvir: to je kraj, kjer izvira tekoča voda. Nastaja 
tam, kjer voda iz zemlje prihaja na površje.

kompas: magnetna stalna igla, pritrjena na 

navpično os, ki se pod vplivom magnetnega 
polja Zemlje postavi v smeri S-j.

koreninski sistem: podzemeljski del rastline, ki 
le-to pritrdi v zemljo, srka iz prsti vodo in 
mineralne snovi in jih posreduje naprej

korenina: del koreninskega sistema 
krempelj: na koncih prstov plazilcev, ptičev in 

sesalcev oster in ukrivljen izrastek. Živali ga 
uporabljajo za obrambo, napad, pridobivanje 
hrane in prostora.

meteorologija: je znanost, naloga katere je 
opazovanje vremena, zapisovanje sprememb 
in napovedovanje vremena. Znanih je več 
vrst: npr. medicinska, kmetijska, prometna.

močvirje: plitva stoječa voda, večji del katere je 
porasel z rastlinami. Značilne rastline so 
vodni orešek, lokvanj, rumeni blatnik, žabja 
leča in trstika.

mrtvica: ob rekah nastala stoječa voda. 
oblikovala jo je narava ali je delo človeka. 
Ljudje so zaradi strahu pred poplavami 
usmerjali vijugaste reke v bolj ravne struge. 
Mrtvice dobivajo vodo iz rek, podtalnice in 
padavin. Pogosto se oblikujejo v jezera. Imajo 
bogat živi svet.

nižina: od 200 m nižje ravno območje. Na 
zemljevidu je označena z zeleno barvo.

padavine: oblikujejo se iz vodne pare v zraku. 
je ena izmed sestavin vremena.

paglavci: ličinke žab
plavalna noga: plavalna kožica med prsti 

vodnih ptičev. Imajo jo tudi nekateri sesalci 
– npr. bober in pižmovka – na zadnjih nogah 
med prsti.

plazilci: dihajo s pljuči, imajo nestalno telesno 
temperaturo, so vretenčarji. Razmnožujejo se 
z jajci z mehko lupino.

stranske smeri neba: severovzhod (SZ), 
severozahod (SZ), jugovzhod (jV), jugozahod 
(jZ)

102



poplava: ob močnih padavinah raven vode v 
rekah narašča, nato pa prestopi rečne 
bregove (razlije se)

poplavno območje: območje, ki se v času  
poplave nahaja pod vodo

ravnina: večji raven svet zemeljske površine
razmnoževanje: življenjski pojav, ko živa bitja 

ustvarjajo sebi podobne potomce
razpon kril: dolžina med skrajnima točkama 

razprtih peruti ptic
relief: skupina različnih površinskih oblik
seno: na travnikih pokošene in posušene 

rastline z zelnatim steblom (trave). 
Uporabljajo ga za krmljenje živali. 

sončno obsevanje: sončno obsevanje prinaša 
na Zemljo svetlobo in toploto. Segreva 
zemeljsko površino. je ena izmed sestavin 
vremena.

smog: megla iz dima. Vzrok je onesnaževanje 
narave, ki ga povzroča človek.

strani neba: smeri, s pomočjo katerih se 
orientiramo. So glavne in stranske smeri 
neba. Glavne smeri: S (sever), j (jug), V 
(vzhod), Z (zahod).

škrge: organ za dihanje pri vodnih živalih (npr. 
ribe). Kisik vzamejo iz vode. Imajo isto vlogo 
kot pljuča pri kopenskih živalih.

temperatura: temperatura zraka, ki se spreminja 
v delih dneva in letnih časih. je ena izmed 
sestavin vremena.

tloris: obris predmetov. Tloris je lahko narejen v 
isti, v manjši ali večji velikosti.

trstičje: združba živih bitij, ki omejuje stoječe in 
tekoče vode. Najbolj značilni rastlini sta 
trstika in rogoz.

upadanje: v primeru dolgotrajnega suhega 
vremena raven vode v rekah in jezerih postaja 
nižja, torej upada

varovanje narave: je eno izmed področij 
varovanja okolja. Cilj je zaščita, ohranjanje 

naravne dediščine (rastline, živali, geološke 
tvorbe), ki je z znanstvenega in kulturnega 
vidika prevladujočega pomena.

vegetarijanec: človek, ki uživa samo hrano 
rastlinskega izvora

veter: premikanje zraka (vzporedno zemeljski 
površini). je ena izmed sestavin vremena.

virusi: najmanjši snovne delci, ki jih ne vidimo s 
prostim očesom. odgovorni so za številne 
bolezni. Npr. nahod, steklina, nalezljiva 
otroška paraliza, norice.

vitamini: snovi, ki so potrebne za zdravo 
delovanje našega organizma in ki jih za nas 
zagotovi hrana (predvsem sadje in zelenjava)

zaselek: prostorsko odmaknjen del vasi 
(hribovski zaselek)

zdravje: pomeni, da smo zdravi telesno in 
duševno

življenjska združba: sožitje določenih rastlin in 
živali na nekem življenjskem prostoru, npr. 
smrekov gozd, obrežno trstičje

življenjski pogoji: zrak, voda, svetloba, hrana in 
ustrezna temperatura. Za potek življenjskih 
pojavov so potrebni življenjski pogoji.

življenjski pojavi: gibanje, dihanje, rast, razvoj, 
razmnoževanje. Življenjski pojavi so značilni 
samo za živa bitja.
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