
Dragi prijatelj!

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

 Če želiš o posamezni temi zvedeti več, svoja znanja lahko razširiš z branjem delov, oz-
načenih s pikapolonico.

Besedilo v zelenem okvirčku te opozarja na pravila in naloge, ki so povezane z varstvom 
okolja in narave, ter 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. Naloge lahko rešiš med šolsko uro, lahko tudi 
kot domačo ali raziskovalno nalogo. Za orientacijo potrebuješ geografski atlas.

V naravi
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Ali se spomniš? V tretjem razredu si se učil(a), s pomočjo katerih virov lahko zadovoljiš svojo ra-
dovednost in potrebe po znanju.

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.

Katerikoli izmed nas je lahko vir informacij tudi s svojimi osebnimi izkušnjami.

Za zbrane slike in časopisne članke lahko z lepljenjem pripraviš kuverte. Razvrsti gradivo in na 
vsako kuverto napiši, kaj vsebuje. Izberi v svoji sobi en predal, v katerem boš hranil(a) svoje zak-
lade (zanimive kamenčke, plodove, ptičja peresa). Ne pozabi: v naravi zbiraj samo odpadle ra-
stlinske dele.

Za shranjevanje različnih podatkov, zanimivih stvari lahko uporabljaš tudi računalnik.

Viri informacij

Uporaba in shranjevanje zbranega gradiva

Neposredni viri informacij: Posredni viri informacij:

Podatki, ki si jih zbral sam
– potovanja
– obiski
– snemanje
– risanje
– fotografi ranje
–  spraševanje ljudi (intervju, anketa, 

osebna poročila)

Podatki, ki so jih zbrali drugi
– knjige
– časopisi
– fi lmi
– revije
– televizijske oddaje
– internet
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Za analizo prostemu očesu težje opaznih predmetov lahko 
uporabiš povečevalno steklo ali mikroskop. Boš odkril veliko 
zanimivih stvari.

Pravi raziskovalec narave vedno ima pri sebi povečevalno stek-
lo. Zaveži ga z barvnim trakom, in če ti bo padel, ga brez skrbi 
najdeš v visoki travi. Najboljše so lupe z 8- ali 10-kratno pove-
čavo. Poskrbi, da bodo predmeti - kot v sobi tako tudi na pros-
tem - dobro osvetljeni.
Lupo drži na razdalji 5 cm od očesa, predmet pa na isti razdalji 
od lupe. Nato izvrši fi no nastavitev. Premikaj analiziran predmet 
in lupo, dokler ne dobiš jasne slike. Večkrat je lažje premakniti 
predmet kot lupo.

Mikroskop poda natančno sliko zelo majhnih 
delov snovi. Analizirano snov lahko opazuješ 
v desetkratni ali petdesetkratni povečavi.

Daj delček snovi, ki jo želiš opazovati, na 
objektivno steklo. Pokrij ga z drugim steklom 
in ga položi na mikroskopsko mizico. Z vijakom za nastavljanje 
nastavi ostrino slike. Seveda preberi navodila za uporabo, ki si 
jih dobil k napravi.

S pomočjo USB mikroskopa lahko opazuješ muho, las 
– ali kar želiš – v dvestokratni povečavi. To je majhna 
enostavno uporabna naprava. Skupaj s stojalom lahko stoji na 
računalniški mizi, pa ne vzame veliko prostora. Lahko ga vza-
meš s stojala in ga držiš v rokah kot pisalo. Z USB priključkom 
ga lahko priklopiš k računalniku. Na monitorju lahko gledaš z 
lečo narejene slike in videoposnetke.

Večanje predmetov

Lupa

enostavno uporabna naprava. Skupaj s stojalom lahko stoji na 
računalniški mizi, pa ne vzame veliko prostora. Lahko ga vza-
meš s stojala in ga držiš v rokah kot pisalo. Z USB priključkom 
ga lahko priklopiš k računalniku. Na monitorju lahko gledaš z 

Mikroskop

USB mikroskop

in lupo, dokler ne dobiš jasne slike. Večkrat je lažje premakniti 

Tu je mikroskop-
ska slika

Povečevalno steklo (lupa)

Mikroskop

USB mikroskop
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V prejšnjih razredih si spoznal življenjske prostore Madžarske. V tem so ti bili v pomoč učbenik, 
delovni zvezek, učni sprehodi in interaktivne učne snovi. Vnovič naredite celodnevni izlet v 
naravo. Oživite stare doživljaje, pridobite nove izkušnje!

Katere življenjske prostore poznamo?

Polje

Življenjska združba gozda

Katere rastline prevladujejo v gozdu? 
Poimenuj nekaj dreves in grmov, 
značilnih za gozd. Primerjaj drevo z 
grmom. Kaj je značilno za podrast v 
gozdu? Primerjaj rastlino z zelnatim in 
rastlino z olesenelim steblom. Kaj je 
značilno za živali madžarskih gozdov? 
Naštej lastnosti ptic, žuželk, sesalcev 
na podlagi ene izbrane živali (živl-
jenjski prostor, telesne značilnosti, 
prehranjevanje, razmnoževanje, 
na čin življenja in vedenja).

Že veš, da je skupno ime za travnik, 
pašnik in njivo polje. Poimenuj nekaj 
rastlin, živečih na polju. Naštej rastline, 
ki jih človek prideluje na njivi. Katere 
živali živijo na polju? Kako se prilaga-
jajo svojemu okolju? Katere domače 
živali se pasejo? Katere zdravilne ra-
stline poznaš?

Življenjska združba polja

Veverica je prebivalka gozdov
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Katera drevesa živijo na obrežjih? Ka-
tere cvetnice v vodi in na obrežju poz-
naš? Kaj pomeni trstičje za vodo in 
živali? O katerih žuželkah, ki živijo v 
vodah in obrežju, si se učil? Opiši te-
lesno zgradbo krapa. Opiši razvoj ža-
be. Kako se prilagajajo ptiči načinu 
življenja v vodi in ob njej? Naštej 
značilnosti bobra, vidre in pižmovke 
na podlagi znanih vidikov.

Življenjska združba voda in obrežij

Jezero

Ali se spomniš? Življenjski pogoji živih bitij 
so: zrak, svetloba, ustrezna temperatura in 
hrana.

Na življenje rastlin in živali vpliva okolje, v 
katerem živijo, in menjavanje letnih časov.

Življenjski pojavi: gibanje, dihanje, rast-
-razvoj, prehranjevanje, razmnoževanje.

Povej primere življenjskih pojavov. 
Kaj se zgodi, če eden izmed življenj-
skih pogojev za živa bitja ni zagotov-
ljen? Navedi en primer za rastlino in 
enega za žival.
Kako vplivajo letni časi na rastline in 
živali?
Kako se živa bitja prilagajajo različnim 
letnim časom?

Simon Tibor – Seregélyes Tibor: Nö vényismeret
D. Aichele – M. Golte-Bechtle: Kaj neki tu cveti? V naravi rastoče srednjeevropske zelnate 
kritosemenke

Življenjski pogoji, življenjski pojavi

Zelene rastline pod vplivom sončne svetlobe (iz 
vode in ogljikovega dioksida) proizvedejo hranilne 
snovi in sproščajo kisik.

sončna
svetloba

ogljikov dioksid

klorofil

sladkor

kisik
voda
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Največ rastlin pritrjujejo v zemljo korenine. Iz prsti korenine srkajo hranilne snovi in vodo. Steblo 
prevaja hranilne snovi dalje. Rastlinsko steblo je lahko zelnato ali olesenelo. Na steblu se razvi-
jejo listi, cvet in plod.

 1. Deli cvetlice 2. Deli cveta 3. Deli pestiča

Vsako živo bitje potrebuje hrano. Na posameznem življenjskem območju lahko opazuješ različ-
ne prehranske razmere, prehranjevalne verige.

Na vrtu

V vodi, na obrežju

Kakšno je razmerje med rastlinami, živalmi in človekom?

Prehranjevalna veriga

Na vrtu

V vodi, na obrežju

 1. Deli cvetlice 2. Deli cveta 3. Deli pestiča 1. Deli cvetlice 2. Deli cveta 3. Deli pestiča 1. Deli cvetlice 2. Deli cveta 3. Deli pestiča 1. Deli cvetlice 2. Deli cveta 3. Deli pestiča 1. Deli cvetlice 2. Deli cveta 3. Deli pestiča

venčni lističašni listi

liststeblo

korenine

pestič

prašniki

čašni list venčni list

brazda

vrat

plodnica

Kaj smo se učili o delih rastlin?
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»Belo seme zbudi češnjo,
češnja spusti seme v svet.
Kaj bi, če bi iz vsakega semena zraslo drevo? –
Rodil bi se češnjev gozd.
Gozd bi rasel, ogromno češnjevih dreves,
morje cvetov, oblak in vihar iz cvetov, – «

(József Erdélyi: Pesem o češnji)

RASTLINE V NAŠEM OKOLJU
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V stanovanju, na balkonu, na vrtu, v parku vse-
povsod nudijo prijeten videz cvetlice. Med iz-
leti nas divje cvetnice presenetijo s svojo ra-
znolikostjo.

Cvetlice s svojo barvo, lepoto, vonjem na-
redijo naše življenje lepše. Vplivajo tudi na na-
še duševno stanje. Med cvetlicami se počuti-
mo bolje.

Cvetlice, ki jih vzgajamo v našem okolju, 
potrebujejo nenehno skrb, vendar to delo op-
ravljamo z veseljem.  

Cvetlica je prijetno in lepo darilo. Jo veli-
kokrat podarimo svojim dragim in znancem.

Poglejmo na primer vrtnico (Rosa). Sprem-
lja človeka skozi celotno zgodovino. Čudovita 
roža je navduševala slikarje, kiparje, gradbeni-
ke, pesnike, muzikante. Večkrat jo omenja tudi 
Biblija. Na starih egipčanskih stenskih slikah se velikokrat pojavi upodobitev vrtnice. V 13. stole-
tju je krasila tudi vrte samostanov. Iz plodov vrtnice so pripravljali rožne vence, s katerimi so 
molili. Od imena Rosa je dobil tudi svoje ime. Pri okrasu cerkva in Marijinih slik je vrtnica nepo-
grešljiva. V mohamedanski veri je celo sveta rastlina. O tem priča tudi zgradba na Rožnem hribu 
v Budi: mavzolej Gül Babaja. 

Tudi ena izmed najlepših madžarskih legend je povezana s to čudovito rožo. V predpasniku 
svete Elizabete dinastije Árpáda se miloščina za revne spremeni v vrtnico.

V glasbenih stvaritvah (Kavalir z rožo Richarda Straussa, Trnuljčica Čajkovskega) in tudi v ljud-
skih pesmih se pogosto srečamo z vrtnico.

Skozi stoletja so poskušali z gojenjem vrtnic različnih oblik, barv, velikosti. Predstavi si, da 
obstaja tudi vrtnica zlatorjave barve. Vsepovsod po svetu so se oblikovala društva ljubiteljev 
vrtnic. Člani društev raziskujejo, zbirajo, menjajo vrste vrtnic; rojevajo se prijateljstva med ljubi-
telji vrtnic in strokovnjake za oplemenitev. Rozarij v Budatétény na Madžarskem se šteje za naj-
bogatejšo zbirko v Evropi.

Kaj veš o zgodovini vrtnice?
Raziskuj, poizvedi. Kaj pripravljajo iz listov vrtnic v Bolgariji in jugu Francije?
Kaj se pripravi iz plodov divje vrtnice, šipka?
So določene vrste vrtnic, ki jih lahko vzgajamo v loncih. Poskusi.
Ali lahko zapoješ ljudsko pesem, ki govori o vrtnici?

Zgodba vrtnice
(berilo)

Vrtnica in rožni venec
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Gotovo si opazil, da različne cvetlice se ne od-
pirajo v istem času. Ena se odpre zgodaj zjut-
raj, druga pa zvečer. Cvetlice morajo varovati 
svoj cvetni prah od jutranje rose. To je zelo 
pomembno zaradi njihovega razmnoževanja. 
Na cvetenje vplivata tudi sončna svetloba in 
temperatura.

Lastnost rastlin, da se odpirajo v različnem 
času, že od zdavnaj uporabljajo za izdelavo ur 
iz cvetlic. Res je, da zahteva veliko dela, vendar 
so prelepi okrasi parkov in vrtov. 

Kako cvetlice kažejo uro?

Cvetlice, ki kažejo uro

Ura iz cvetlic

Okoli 3. ure se odpira travniška kozja brada (slika a)

Okoli 4-5. ure se odpirata potrošnik, krompir (slika b)

Okoli 5-6. ure se odpirajo šipek, brstična lilija, regrat, 
buča

Okoli 6. ure se odpirajo
divji mak, ječmen, pšenica, 
kobulasta škržolica, rumeni 
blatnik

Okoli 6-7. ure se odpirajo gozdna škržolica, solata, beli 
lokvanj, lan (slika c)

Okoli 7-8. ure se odpira lisičji rep

Okoli 8. ure se odpira jetičnik

Okoli 9-10. ure se odpirajo
zajčja deteljica, vrtni ognjič 
(slika d), rožlin, njivski oklast, 
rumena maslenica

Okoli 10-11. ure se odpira tulipan (slika e)

Okoli 11-13. ure se odpira gosja trava

Okoli 12-13. ure se odpira peščena divja rž

Okoli 13-14. ure se odpira navadna šašulica

Okoli 14-15. ure se odpirata strešna stoklasa, medena 
detelja

Okoli 15-16. ure se odpira oves

Okoli 16-17. ure se odpira plazeča pirnica

Okoli 17-18. ure se odpirata rušnata masnica, beli slizek

Okoli 18-19. ure se odpirata dvoletni svetlin, svetlin

Okoli 19-20. ure se odpirajo lepnica, vrtna nočnica, 
kristavec, kimasta lepnica

Okoli 20-21. ure se odpira tobak

Okoli 22. ure se odpirajo kaktusi (slika f)

a b

c d

e f
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Petunija je v več barvah sijajoč okras mnogih vrtov in balkonov. Petunija je rastlina z zelna-
tim steblom. Na njenem steblu zeleni listi rastejo v parih. Dišeči cvetovi se odpirajo na 
steblu. Plod (seme) se razvije znotraj cveta. 

Na koncu stebla petunije lahko opaziš pet majhnih zelenih čašnih listov in barven trobentasti 
cvet petunije. Cvet sestavlja pet spojenih med seboj venčnih listov. V notranjosti cveta so 
prašniki, med njimi se nahaja pestič. Posadimo seme petunije ali vzgojimo sadike. Hvaležna 
bo za dobro prst in redno zalivanje. Njene cvete lahko občudujemo od maja do pozne jeseni.

Petunija in tulipan

Petunija

Ali se spomniš? Ko si bil majhen otrok, je bil tulipan ver-
jetno prva ljubka rožica, ki si jo narisal. Mogoče je bil tu-
lipan tvoj znak v vrtcu.

Domovina tulipana je Azija. K nam je prišel v 17. sto-
letju. Lahko ga pogosto zasledimo na ljudskih tkanih 
tekstilijah in rezljanih skrinjah. Je naša najljubša spomla-
danska cvetnica. Je trajnica s čebulico. Korenine so 
enako dolge. Taki korenini pravimo stranska šopasta 
korenina. Celotno telo cvetlice pokriva sloj voska, zato 
mu dež ne naredi škode. Čudovit je tudi v vihravem 
vremenu. V njenih pritličnih listih žile tečejo vzpo-
redno. Cvet tulipana sestoji iz šestih barvnih listov 
enake oblike. Ne najdemo posebej čašnih in venčnih 
listov. Podobnim listom cveta pravimo perigonove. 

Tulipan

Petunija Trobentasti cvet petunije je lahko različnih barv

Ali se spomniš? Ko si bil majhen otrok, je bil tulipan ver-
jetno prva ljubka rožica, ki si jo narisal. Mogoče je bil tu-
lipan tvoj znak v vrtcu.

letju. Lahko ga pogosto zasledimo na ljudskih tkanih 
tekstilijah in rezljanih skrinjah. Je naša najljubša spomla-
danska cvetnica. 
enako dolge. Taki korenini pravimo 
korenina.
mu dež ne naredi škode. Čudovit je tudi v vihravem 
vremenu. 
redno. Cvet tulipana sestoji iz šestih barvnih listov 
enake oblike.

Tulipan
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V tulipanovi čaši najdemo šest prašnikov in en pestič. V njem ne nastaja nektar, zato 
njegov vonj komaj čutimo. Žuželke radi obiščejo tulipane zaradi njegovih barv in cvetnega 
prahu, hkrati opravijo tudi oprašitev. Iz pestiča odcvetelega tulipana se razvije velik glavičasti 
plod, v njem se nahajajo semena.

Tulipanove čebulice se splača vsako tretje leto pobrati iz tal in posaditi na drug prostor. Sadi-
mo jih od septembra do oktobra v razdalji 15 do 20 cm, 8-10 cm globoko.

•  V 17. stoletju je bila v Evropi tulipanomanija. Ljudje so žrtvovali premoženja za različne 
barve tulipana.

•  Na prostem se pri temperaturi 15 °C tulipanov cvet zapre, nato se postopoma odpira. 
Pri 28 °C se tulipani popolnoma odprejo. Ob oblačnem vremenu, v somraku in ponoči 
se zaprejo. Temperature višje od 34 °C ne prenesejo.

• Druge cvetlice s čebulico so: zvonček, veliki zvonček, žafran, narcis in hijacinta.

Opiši zgradbo petunije.
Kakšno vlogo imajo posamezni deli rastline? Kateri so deli cveta?
Od kod izvira tulipan?
Opiši zgradbo tulipana.
Zbiraj pesmice in pesmi o tulipanu.
Tudi pozimi lahko sadiš tulipan in hijacinto. Septembra posadi čebule v lonec in jih drži 
v zasenčenem, pred zmrzaljo zaščitenem prostoru. Januarja jih daj na okno in pusti pri 
temperaturi 8-17 °C, nato 18-20 °C. Takrat bojo zacvetele.

Čebulica Tulipan z brstičem Brazda tulipana in prašniki
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Rastlinam, ki se gojijo na zelenjavnih vrtovih, na sadnih vrtovih in njivah, pravimo kul-
turne rastline. Vsaka kulturna rastlina izvira iz ene ali več divjih rastlin.

Kulturne rastline se razlikujejo od divjih zaradi izbiranja in plemenitenja. Njihovi posamezni 
deli so velikokrat večji; na primer, korenine (redkev, korenje), gomolj (krompir), čebulica, steblo 
(rabarbara, zelena), liste (vrste zelja), cvet (brokoli) ali plodovi (buča, vrste sadja).

Njihovi užitni deli niso samo večji, ampak tudi okusnejši in bogatejši s hranilnimi snov-
mi, kot pri divjih. Sonce upravičeno imenujemo za najstarejšega, naravnega kuharja. S svojo 
svetlobo in toplimi žarki pomaga razvoju rastlin. Zelenjava in sadje pod blagodejnim vplivom 
Sonca postaneta bolj sočna, vsebovala bosta več hranilnih snovi.

Za kulturne rastline skrbi človek, med njimi ni boja za obstoj, svetlobo in hranilne snovi. 
Za vse to se je rastlinam v divjini treba boriti. Človek sadi kulturne rastline v najprimernejšo 
zemljo, priskrbi hranilne snovi, ščiti jih pred škodljivci, bolezni in zmrzaljo.

Ljudje z izkušnjami, zbranimi skozi stoletja, poskušajo gojiti rastline, pridelava katerih je 
gospodarna in ki zagotovijo bogato letino. Poskušajo izločiti pomanjkljivosti, ki jih povzročita 
vreme ali letni časi. Pogost veter neugodno vpliva na razvoj rastlin. Zniža prizemno otoplitev, 
in ker pospešuje izhlapevanje, odvzame iz zemlje in od rastlin vodo. Večina rastlin potrebuje 
veliko svetlobe. Le-te moramo posaditi v prostore, kjer dobijo čim manj sence.

Rezultat pridelovanja rastlin je odvisen od števila sončnih ur, padavin, od vsebnosti 
hranljivih snovi v zemlji in strokovnega gojenja.

Rodovitnost tal lahko v veliki meri izboljšamo s pomočjo dodajanja komposta ali hlevske-
ga gnoja.

Kulturne rastline

Čebula, paprika, paradižnik Sadje
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•  Bio vrtnarjenje. Rastline, pridelane z bio vrtnarskimi postopki, so bolj okusne, ne 
vsebujejo ostankov kemikalij in pesticidov. Za njihovo pridelavo rabijo gnoj rastlin-
skega in živalskega izvora. Pri uživanju bio zelenjave dobi naše telo več vlaken in vita-
minov. Ti pridelki so na trgu in v trgovinah dražji.

•  Na podlagi sodobnega znanstvenega mnenja, če se pri pridelavi zelenjave držimo 
ustreznih pravil, med bio in tradicionalno pridelanimi kulturnimi rastlinami ni velike 
razlike.

•  Priprava komposta: odpadki niso samo smet, lahko so koristni! V vrtovih ljudje po-
gosto zberejo rastlinske ostanke in jih sežgejo. Iz posameznega dela vrtnih in kuhinj-
skih odpadkov se lahko pripravi kompost. Odpadke nalagamo sloj za slojem: en sloj 
zemlje, en sloj odpadkov. Po treh-štirih mesecih bo iz njih izvrstno gnojilo. Spomladi 
lahko z njim pognojimo tla. Katere snovi lahko pridejo v kompost? Listje dreves, drob-
ne vejice, plevel, kavna usedlina, odcvetele cvetlice, ostanki sadja in zelenjave. Po-
membno je, da ne pridejo noter ostanki hrane, steklene črepinje, plastika, kovina, oku-
žene rastline.

•  Tudi iz koprive lahko pripravimo gnojilo, bogato z mineralnimi snovmi. Zberemo eno 
vedro koprive, zalijemo ga z vodo. Pustimo ga v vedru dva tedna, nato pognojimo 
rastline.

Primerjaj življenje kulturnih rastlin s tistimi, ki rastejo v divjini.
Od katerih dejavnikov je odvisna učinkovita pridelava rastlin?

Dr. Mester Miklósné: Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv

Uporaba različnih umetnih gnojil in pesticidov lahko tlom škoduje, le-te lahko pronicajo 
v vodo v naravi. Lahko naredijo škodo tudi našemu zdravju, saj rastline posrkajo snovi, ki 
so v kemikalijah. Tiste snovi se ne uničijo pri kuhanju, torej lahko pridejo v naše telo.

Rastlinjak Kompostnik

Pridelava zgodnje paprike, paradižnika, solate in mesečne redkve je pri nas možna samo 
v rastlinjakih in toplih gredah. Njihovo gojenje je torej drago, tržna cena pa je visoka. Te vrste 
zelenjave so manj sočne od pridelane na prostem.
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Lahko jim pravimo plevel, slaba trava, drač, haloza. Katero ra-
stlino štejemo za plevel? Katere ne vidimo radi med kulturni-
mi rastlinami. 

Plevel je zelo trdoživ in odporen proti suši. Je spo-
soben preživeti tudi ostrejše razmere. Razvije zelo veliko 
semen. Kulturnim rastlinam jemlje hranilne snovi in vodo. 
Ker se hitreje razvija, jim odvzame sončno svetlobo.

Če nekatere izmed njih prepoznaš, lahko ugotoviš, da se en 
del naših ljubkih cvetlic šteje za plevel.

Regrat je ena izmed najljubših rastlin otrok. Njeni listi, cvet 
in korenine imajo zdravilni učinek. Iz njenih korenin biovrtnarji 
pripravijo gnojnico. Veliko živin jo rado zaužije. Čebele z vese-
ljem obiščejo njene cvetove. Na žalost, niti na travniškem vrtu 
niti med gojenimi rastlinami ni zaželen gost.

O plotnem slaku si se učil v tretjem razredu. Korenine nje-
nega sorodnika, njivskega slaka segajo 2-3 m globo v zemljo. 
Steblo se ovija okoli kulturnih rastlin. Zelo težko uničljiv tra-

jen plevel.
Navadni kokalj, ki je pred časi povzročal 

veliko škode v pšenici, danes komaj vidimo. 
Postal je zavarovana rastlina. Če je njegovo stru-

peno seme nekoč prišlo med pšenična semena, 
je dobil kruh pekoč okus in modro barvo.

Pelinolistno ambrozijo pogosto srečamo na 
zapuščenih območjih, ob parkih in poteh. Njegov 
cvetni prah povzroča alergijo. 

Na domačem zelenjavnem vrtu oplevemo go-
jene rastline, tj. odstranimo iz med njih plevel. Plevel izpulimo 
s korenom, ne pustimo ga rasti. Plevel lahko uničimo tudi z 
okopavanjem. 

Na njivah ob kemičnem zatiranju plevelov lahko poginejo 
tudi druge rastline in živali. Pesticidi pronicajo v tla in jih po-
škodujejo. S pomočjo strojev lahko plevel odstranimo z oko-
pavanjem ne da bi poškodovali okolje.

Nekaj znanih vrst plevelov: loboda, srhkodlakavi ščir, kop-
riva, navadni bodak in navadni plešec.

Zakaj je treba kulturne rastline opleti?
Kako je treba opraviti odstranjevanje plevela?
Katere vrste plevelov poznaš?

Pleveli

Pelinolistna ambrozijaPelinolistna ambrozija

Navadni bodak

jene rastline, tj. odstranimo iz med njih plevel. Plevel izpulimo 

Kopriva

jen plevel.

veliko škode v pšenici, danes komaj vidimo. 
Postal je zavarovana rastlina. Če je njegovo stru-

peno seme nekoč prišlo med pšenična semena, 
je dobil kruh pekoč okus in modro barvo.

Pelinolistno ambrozijo
zapuščenih območjih, ob parkih in poteh. Njegov 
cvetni prah povzroča alergijo. 

Na domačem zelenjavnem vrtu oplevemo go-Navadni kokalj
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Človek je korenje oplemenil iz plevela, divje vrste korenja. Div-
je korenje je tudi zdaj pogost plevel travnikov, pašnikov in njiv. 

Korenje gojijo zaradi njegovega korena, ki se razvija v 
zemlji. Najbolj zgornji zeleni del korenja je stebel, iz nje-
ga rastejo listi. Koren vsebuje veliko karotina in sladkor-
ja. Karotin je predhodnik vitamina A. Krepi vid, naša koža 
postane lepša, ima tudi pomembno vlogo pri rasti otrok. 

Je dvoletnica. Rastline, ki za svoj razvoj potrebujejo 
dve leti, imenujemo dvoletnice.

Semena korenja sadijo spomladi, jeseni pa še pred prvo 
zmrzaljo pospravijo. Ko korenje prerežemo na dva dela, lahko 
ugotovimo, da je osrednji del svetlejši. Le-ta prevaja mineralne 
snovi listom.

Sorodnik korenja je peteršilj. Je dvoletnica. Pridelujemo 
ga zaradi njegovega korena in listov, z njim začinimo jedi. 
Koren in listje imajo poseben vonj. Listi vsebujejo veliko 
vitamina C. Koren in listje peteršilja imajo zdravilni učinek. Po-
spešuje delovanje ledvic, iz njega pripravijo čaj proti vnetju 
mehurja. Iztisnjen sok korena zdravi bolezni želodca in jeter, 
stimulira apetit.

Sorodnik korenja je tudi zelena. Njen gomolj in liste upo-
rabljamo za začimbo jedi.

Korenje in peteršilj

Uganke, pregovori in reki
Ko sem majhna me pojejo surovo, dajem okus juhi.
Moj prijatelj je peteršilj, me zavežejo skupaj z njim. Kaj je to?
Dokler mamica raste, hčerko porabijo. Kaj je to?
Kaj pomeni madžarski pregovor? Prodaja peteršilj.
Ali je res? Če pojemo veliko korenja, bomo dobro žvižgali.

Kaj je bil predhodnik korenja? Opiši zgradbo korenja. 
Kateri del peteršilja zaužijemo? Primerjaj korenje in pe-
teršilj. Za pripravo katerih jedi uporablja tvoja mama 
to zelenjavo?

Cvetje divjega korenja

Zelena

Korenje in peteršilj
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Pradomovina obeh rastlin je Južna Amerika. V Peruju je paradižnik še vedno plevel. Pradomovi-
na paprike je Mehika. Danes sta naša nepogrešljiva hrana. Sta rastlini z zelnatim steblom, ki 
potrebujeta svetlobo in toploto. Korenine obeh rastlin imajo debelejši, daljši glavni koren in 
tanjše stranske korene. Imenuje se glavna korenina. Cvet paradižnika je rumene, cvet pa-
prike pa bele barve. Če pazljivo pogledaš prerez ploda obeh rastlin, ugotoviš, da vsak ima 
veliko semen. Notranjost paprike je votla, notranjost paradižnika je mesnata in sočna. 
Plod paprike je votla jagoda, plod paradižnika je mnogosemenska jagoda.

Paradižnik in paprika

•  Madžarski znanstvenik, Albert Szent-Györgyi je prvi pridobil iz 
paprike vitamin C. Zato je dobil Nobelovo nagrado.

• Paradižnik se splača obrati v jutranjih urah ter dozorelega.
•  Vložena kisla paprika obdrži vitamin C, tako je tudi pozimi dober vir 

vitaminov. 

Primerjaj rastlini: paradižnik in papriko (enake in različne lastnosti). Katere vrste paprike 
poznaš? Kateri del ostre paprike je najbolj oster? Kakšne začimbne paprike se da dobiti 
v trgovinah? Katere jedi pripravljamo z uporabo paradižnika in paprike?

Dr. Mester Miklósné: Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv
Ursula Krüger: Kertészkedjünk, gyerekek!
Matevž Likar: Otroci in vrt

Cvet paradižnika Plod paradižnika

Plod paprike in paradižnika zori do zgo-
dnje jeseni. Jeseni rastlini pogineta. Rastline, 
ki živijo od pomladi do jeseni, imenujemo 
enoletnice. Najbolj zdravo je zaužitje surovega 
paradižnika in paprike. Poleg vitaminov vsebujejo 
veliko rastlinskih vlaken, ki pospešujejo prebavo. Prerez ploda 

paradižnika in 
paprike

Paprika, 
rastlina




