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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.
Če želiš o posamezni temi zvedeti več, svoja znanja lahko razširiš z branjem delov, označenih 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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Ponavljanje na začetku šolskega leta

Viri informacij
Ali se spomniš? V tretjem razredu si se učil(a), s pomočjo katerih virov lahko zadovoljiš svojo radovednost in potrebe po znanju.
Neposredni viri informacij:
Podatki, ki si jih zbral sam
– potovanja
– obiski
– snemanje
– risanje
– fotografiranje
– spraševanje ljudi (intervju, anketa,
osebna poročila)

Posredni viri informacij:
Podatki, ki so jih zbrali drugi
– knjige
– časopisi
– filmi
– revije
– televizijske oddaje
– internet

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.

Uporaba in shranjevanje zbranega gradiva
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 zaklade (zanimive kamenčke, plodove, ptičja peresa). Ne pozabi: v naravi zbiraj samo odpadle rastlinske dele.
Za shranjevanje različnih podatkov, zanimivih stvari lahko uporabljaš tudi računalnik.
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Ponavljanje na začetku šolskega leta

Večanje predmetov
Za analizo prostemu očesu težje opaznih predmetov lahko
uporabiš povečevalno steklo ali mikroskop. Boš odkril veliko
zanimivih stvari.

Povečevalno steklo (lupa)
Pravi raziskovalec narave vedno ima pri sebi povečevalno steklo. 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 povečavo. Poskrbi, da bodo predmeti - kot v sobi tako tudi na prostem - dobro osvetljeni.
Lupo drži na razdalji 5 cm od očesa, predmet pa na isti razdalji
od lupe. Nato izvrši fino nastavitev. Premikaj analiziran predmet
in lupo, dokler ne dobiš jasne slike. Večkrat je lažje premakniti
predmet kot lupo.

Lupa

Mikroskop
Mikroskop poda natančno sliko zelo majhnih
delov snovi. Analizirano snov lahko opazuješ
v desetkratni ali petdesetkratni povečavi.
Tu je mikroskopDaj delček snovi, ki jo želiš opazovati, na ska slika
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 Mikroskop
jih dobil k napravi.

USB mikroskop
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 vzameš 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.
USB mikroskop
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Katere življenjske prostore poznamo?
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!

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 (življenjski prostor, telesne značilnosti,
prehranjevanje, razmnoževanje,
način življenja in vedenja).

Veverica je prebivalka gozdov

Življenjska združba polja
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 prilagajajo svojemu okolju? Katere domače
živali se pasejo? Katere zdravilne rastline poznaš?

Polje
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Ponavljanje na začetku šolskega leta
Življenjska združba voda in obrežij
Katera drevesa živijo na obrežjih? Katere cvetnice v vodi in na obrežju poznaš? Kaj pomeni trstičje za vodo in
živali? O katerih žuželkah, ki živijo v
vodah in obrežju, si se učil? Opiši telesno zgradbo krapa. Opiši razvoj žabe. Kako se prilagajajo ptiči načinu
življenja v vodi in ob njej? Naštej
značilnosti bobra, vidre in pižmovke
na podlagi znanih vidikov.
Jezero

Življenjski pogoji, življenjski pojavi
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.

sončna
svetloba
ogljikov dioksid
sladkor
klorofil

Povej primere življenjskih pojavov.
Kaj se zgodi, če eden izmed življenjskih pogojev za živa bitja ni zagotovljen? 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?

kisik

voda

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

Simon Tibor – Seregélyes Tibor: Növényismeret
D. Aichele – M. Golte-Bechtle: Kaj neki tu cveti? V naravi rastoče srednjeevropske zelnate
kritosemenke
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Prehranjevalna veriga
Vsako živo bitje potrebuje hrano. Na posameznem življenjskem območju lahko opazuješ različne prehranske razmere, prehranjevalne verige.
Na vrtu

V vodi, na obrežju

Kakšno je razmerje med rastlinami, živalmi in človekom?

Kaj smo se učili o delih rastlin?
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 razvijejo listi, cvet in plod.
1. Deli cvetlice

2. Deli cveta

3. Deli pestiča

pestič
prašniki
čašni listi
steblo

brazda

venčni listi
list

vrat

korenine
čašni list
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venčni list

plodnica

Rastline v našem okolju

RASTLINE V NAŠEM OKOLJU

»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)
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Rastline v našem okolju

Zgodba vrtnice
(berilo)

V stanovanju, na balkonu, na vrtu, v parku vsepovsod nudijo prijeten videz cvetlice. Med izleti nas divje cvetnice presenetijo s svojo raznolikostjo.
Cvetlice s svojo barvo, lepoto, vonjem naredijo naše življenje lepše. Vplivajo tudi na naše duševno stanje. Med cvetlicami se počutimo bolje.
Cvetlice, ki jih vzgajamo v našem okolju,
potrebujejo nenehno skrb, vendar to delo opravljamo z veseljem.
Cvetlica je prijetno in lepo darilo. Jo velikokrat podarimo svojim dragim in znancem.
Poglejmo na primer vrtnico (Rosa). Spremlja človeka skozi celotno zgodovino. Čudovita
roža je navduševala slikarje, kiparje, gradbeni- Vrtnica in rožni venec
ke, pesnike, muzikante. Večkrat jo omenja tudi
Biblija. Na starih egipčanskih stenskih slikah se velikokrat pojavi upodobitev vrtnice. V 13. stoletju 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 nepogrešljiva. 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 ljudskih 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 ljubitelji vrtnic in strokovnjake za oplemenitev. Rozarij v Budatétény na Madžarskem se šteje za najbogatejšo 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?
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Kako cvetlice kažejo uro?
Gotovo si opazil, da različne cvetlice se ne odpirajo v istem času. Ena se odpre zgodaj zjutraj, 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.
Okoli 3. ure se odpira

travniška kozja brada (slika a)

Okoli 4-5. ure se odpirata

potrošnik, krompir (slika b)
šipek, brstična lilija, regrat,
buča
divji mak, ječmen, pšenica,
kobulasta škržolica, rumeni
blatnik
gozdna škržolica, solata, beli
lokvanj, lan (slika c)
lisičji rep

Okoli 5-6. ure se odpirajo
Okoli 6. ure se odpirajo
Okoli 6-7. ure se odpirajo
Okoli 7-8. ure se odpira
Okoli 8. ure se odpira

Okoli 10-11. ure se odpira

jetičnik
zajčja deteljica, vrtni ognjič
(slika d), rožlin, njivski oklast,
rumena maslenica
tulipan (slika e)

Okoli 11-13. ure se odpira

gosja trava

Okoli 12-13. ure se odpira

peščena divja rž

Okoli 9-10. ure se odpirajo

a

b

c

d

e

f

Cvetlice, ki kažejo uro

Okoli 13-14. ure se odpira

navadna šašulica
strešna stoklasa, medena
Okoli 14-15. ure se odpirata
detelja
Okoli 15-16. ure se odpira oves
Okoli 16-17. ure se odpira

plazeča pirnica

Ura iz cvetlic

Okoli 17-18. ure se odpirata rušnata masnica, beli slizek
Okoli 18-19. ure se odpirata

Okoli 20-21. ure se odpira

dvoletni svetlin, svetlin
lepnica, vrtna nočnica,
kristavec, kimasta lepnica
tobak

Okoli 22. ure se odpirajo

kaktusi (slika f)

Okoli 19-20. ure se odpirajo
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Petunija in tulipan
Petunija
Petunija je v več barvah sijajoč okras mnogih vrtov in balkonov. Petunija je rastlina z zelnatim 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

Trobentasti cvet petunije je lahko različnih barv

Tulipan
Ali se spomniš? Ko si bil majhen otrok, je bil tulipan verjetno prva ljubka rožica, ki si jo narisal. Mogoče je bil tulipan tvoj znak v vrtcu.
Domovina tulipana je Azija. K nam je prišel v 17. stoletju. Lahko ga pogosto zasledimo na ljudskih tkanih
tekstilijah in rezljanih skrinjah. Je naša najljubša spomladanska 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 vzporedno. Cvet tulipana sestoji iz šestih barvnih listov
enake oblike. Ne najdemo posebej čašnih in venčnih
listov. Podobnim listom cveta pravimo perigonove.
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. Sadimo jih od septembra do oktobra v razdalji 15 do 20 cm, 8-10 cm globoko.

Čebulica

Tulipan z brstičem

Brazda tulipana in prašniki

• 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.
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Kulturne rastline
Rastlinam, ki se gojijo na zelenjavnih vrtovih, na sadnih vrtovih in njivah, pravimo kulturne 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 snovmi, 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.

Čebula, paprika, paradižnik

Sadje

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 hlevskega gnoja.
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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.
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.

Rastlinjak

Kompostnik

• Bio vrtnarjenje. Rastline, pridelane z bio vrtnarskimi postopki, so bolj okusne, ne
vsebujejo ostankov kemikalij in pesticidov. Za njihovo pridelavo rabijo gnoj rastlinskega in živalskega izvora. Pri uživanju bio zelenjave dobi naše telo več vlaken in vitaminov. 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 pogosto zberejo rastlinske ostanke in jih sežgejo. Iz posameznega dela vrtnih in kuhinjskih 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, drobne vejice, plevel, kavna usedlina, odcvetele cvetlice, ostanki sadja in zelenjave. Pomembno je, da ne pridejo noter ostanki hrane, steklene črepinje, plastika, kovina, okužene 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
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Pleveli

Pelinolistna ambrozija

Navadni bodak

Kopriva
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Lahko jim pravimo plevel, slaba trava, drač, haloza. Katero rastlino štejemo za plevel? Katere ne vidimo radi med kulturnimi rastlinami.
Plevel je zelo trdoživ in odporen proti suši. Je sposoben 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 veseljem 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 njenega sorodnika, njivskega slaka segajo 2-3 m globo v zemljo.
Steblo se ovija okoli kulturnih rastlin. Zelo težko uničljiv trajen plevel.
Navadni kokalj, ki je pred časi povzročal
veliko škode v pšenici, danes komaj vidimo.
Postal je zavarovana rastlina. Če je njegovo strupeno 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.
Navadni kokalj
Na domačem zelenjavnem vrtu oplevemo gojene 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 poškodujejo. S pomočjo strojev lahko plevel odstranimo z okopavanjem ne da bi poškodovali okolje.
Nekaj znanih vrst plevelov: loboda, srhkodlakavi ščir, kopriva, navadni bodak in navadni plešec.
Zakaj je treba kulturne rastline opleti?
Kako je treba opraviti odstranjevanje plevela?
Katere vrste plevelov poznaš?

Rastline v našem okolju

Korenje in peteršilj
Človek je korenje oplemenil iz plevela, divje vrste korenja. Divje 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 njega rastejo listi. Koren vsebuje veliko karotina in sladkorja. 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. Pospešuje 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 uporabljamo za začimbo jedi.
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.

Cvetje divjega korenja

Korenje in peteršilj

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

Zelena

17

Rastline v našem okolju

Paradižnik in paprika
Pradomovina obeh rastlin je Južna Amerika. V Peruju je paradižnik še vedno plevel. Pradomovina 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 paprike 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.

Cvet paradižnika

Plod paradižnika

Plod paprike in paradižnika zori do zgodnje 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

• 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.

Paprika,
rastlina

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
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Kapusnice
Kapusnice, bogate z vitamini in vlakni imajo pomembno vlogo v prehranjevanju človeka. Vsebujejo veliko vrst vitaminov in mineralnih snovi, so bogate z vlakni. V družino kapusnic uvrščamo: zelje, ohrovt, brstični ohrovt, kolerabo, cvetačo in brokoli.
Zelje in ohrovt sta osnovni sestavini več značilnih madžarskih jedi. Vloženo kislo zelje je pozimi zanesljivi vir vitaminov.
Večino kapusnic se da enostavno shranjevati in vlagati. Brstični ohrovt, cvetačo in brokoli
zaužije malo ljudi. Splača se jih vključiti v naš jedilnik, ker vsebujejo veliko dragocenih snovi.
Veliko načinov priprave le-teh naredi našo prehrano bolj raznoliko.

Brokoli je lahko prebavljiva
kapusnica. Zaužijemo njene
zelene cvetne popke

Brstiči brstičnega ohrovta se
razvijejo po steblu. So podobni
majhnemu zelju. Zaužijemo te
brstiče

Glava zelja in ohrovta je pravzaprav en ogromen brst. Sestoji iz tesno
objetih mesnatih listov. Zaužijemo prav le-te

Gomolj kolerabe (odebeljeni
nadzemni stebel) lahko zaužijemo surovega in kuhanega

Pri cvetači zaužijemo beli cvet.

Katere vrste kapusnic poznaš? Katere njihove dele zaužijemo? Kako jih lahko shranjujemo,
konzerviramo? Poglej v kuharskih knjigah. Kakšne jedi lahko pripravimo iz kapusnic?
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Poznaj tudi te rastline
Izmed zelenjave si spoznal peteršilj, korenje, zeleno, paradižnik, papriko in kapusnice. Med naslednjimi vrstami zelenjave lahko odkriješ dobre znance.
Za pridelavo zelenjave je potrebno veliko dela, toda uživanje zelenjave je za naš organizem
nepogrešljivo.

Kumara
Njeno uživanje je zelo zdravo tudi za ljudi s
prekomerno telesno težo in sladkorno boleznijo. Ima nizko vsebnost kalorij. Ima pozitiven
vpliv na delovanje želodca, ledvic in pljuč. Njen
olepševalni učinek so poznali že stari Egipčani.

Čebula, česen

Kumara

Čebula je pomembno zelišče. Svoj značilen vonj
ima zaradi visoke vsebnosti eteričnega olja.
Po ljudskem verovanju so zauživanju čebule
pripisovali moč podaljševanja življenja. Ima Česen
baktericidni učinek. Okusen je kot v surovem
tako tudi v kuhanem stanju.
Njen sorodnik je česen. Ne uporabljamo ga
samo za začimbo jedi, ampak tudi kot zelišče. Priporočajo ga tudi za znižanje visokega krvnega
tlaka in preprečevanje ateroskleroze.
Čebula

Zelena čebula

Buča
Je ponovno odkrit predstavnik sodobne prehrane. Ima visoko
vsebnost karotina in vitamina C. Njeno seme lahko uživamo
kot zdravilo in kot hrano, iz njega iztisnejo tudi olje. Je okusna
v kuhanem, pečenem stanju, je dobra kot sestavina sadne solate in kot marmelada. V hladni kleti se lahko obdrži več mesecev.

Buča
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Fižol
Zaužijemo ga v obliki posušenega in stročjega fižola.
Vsebnost beljakovin posušenega fižola je desetkrat večja
od krompirjeve. Zeleni fižol je
bogat z mineralnimi snovmi.
Uporabljamo ga za pripravo
prikuh in solat.
Stročji fižol

Grah

Zeleni grah

Je zelo široko uporabljena zelenjava v madžarski kuhinji. Ima enako vsebnost kalorij kot krompir, je tudi dokaj bogat vir beljakovin.

Špinača
Zaužijemo dobro prebavljive liste, ki so bogati
z vitamini in pospešijo delovanje želodca.

Špinača

Na jedilniku naj vsak dan bo neka vrsta zelenjave. Lahko jo poješ surovo ali v obliki prikuhe.
Mineralne soli, vitamini, ki jih vsebuje zelenjava, so nepogrešljivi za tvojo rast. Vlakna, ki jih
najdemo v zelenjavi, pospešujejo prebavo.

Solata

Jajčevec

Soja

Na Madžarskem najbolj okusno čebulo pridelujejo v okolici Makó. V Makó najdemo
tudi velik spomenik čebuli.
Ali si opravljal kakšno delo na vrtu: kopánje, odstranjevanje plevela, grabljenje, sejanje,
sajenje sadik, pobiranje pridelkov? Katere vrste zelenjave so na Madžarskem najpogostejše? Katero zelenjavo poješ bolj redko? Kakšno vlogo ima zelenjava v naši prehrani?
Haszonnövények ABC-je, Dr. Mester Miklósné: Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv, Jože Bavcon: Naše rastline
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Krompir
Pradomovina krompirja je Južna Amerika. K nam so ga prinesli
v 17.-18. stoletju. V tem času je bila letina žita slaba, zato je bila
velika lakota. To je prispevalo k širitvi krompirja. Danes je ena
izmed najpomembnejših kulturnih rastlin, pridelujejo ga tudi
na vrtu.
Krompir je zelnata rastlina. Njegovi listi so žametni na
otip. Zelena jagoda krompirja je strupena. Znan krompir
je gomolj, ki se razvije iz podzemnih poganjkov. Le-tega
zaužijemo.
Krompirjev gomolj vsebuje škrob in vitamin C. Vsebnost
beljakovin je enaka vsebnosti beljakovin jajca.

Legenda krompirja

Cvet krompirja je bele in rožnate
barve

V Evropo so krompir najprej prinesli španski mornarji. Pokazali
so njegove zelene jagode in rjavi gomolj predstavnikom višje
oblasti. Poskusili so jagode, vendar so dobili krč v želodcu.
Čezmorska delikatesa jim ni bila okusna. Takrat je eden izmed
njih vrgel celotno rastlino v žerjavico kamina. Kmalu je v dvorani čudovito zadišalo: to je bil vonj po pečenem krompirju v
oblicah. Niso se mogli upreti, hlastno so jedli okusen pečen
krompir. Od takrat je dobil krompir čast v palačah in v domovih revnih ljudi.
• Krompir ima po pokrajinah različna imena.
Na primer: repica, repa, čompe, krampir.
• Pridelujejo različne vrste krompirja: Riviera, Adora,
Kresnik, Jana, Sane, Bistra, Cvetnik.

Krompir

Od kod izvira krompir?
Kako poimenujejo krompir v vašem kraju?
Kateri del krompirja pojemo?
Katere jedi iz krompirja pripravimo?
Katero jed iz krompirja imaš rad ti?

Zelena jagoda krompirja je
strupena!
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Kako bo iz semena zraslo drevo?
Ko si na izletu v gozd našel sadje divje hruške ali jablane, si lahko ugotovil, da je zelo majhno in
niti ni tako sočno. Potrebno je bilo veliko časa, da bi človek z velikim trudom razmnoževal rastline z boljšimi lastnostmi.
Sadna drevesa po navadi razmnožujejo iz semen v drevesnicah. Iz semena vzklilo majhno
drevo je podobno tanki veji: imenujemo ga sejanec. V drugem letu postane močnejši, vendar
se še ne veji. To je poganjek. V naslednjem letu pridobi veje in postane iz njega mladika (madžarsko csemete). Poganjek ali mladiko cepijo s poganjkom ali brstom žlahtne sorte. Verjetno
zdaj razumeš, zakaj odrasli ljubkovalno, s humorjem rečejo v madžarščini otrokom csemete?
Korenine drevesa pod zemljo se razvijajo in rastejo tako kot njegova krošnja. Deblo
je najdebelejši del drevesa. Prevaja hranilne snovi, nosi krošnjo. Iz leta v leto postaja
debelejše. Listi, cvetovi in plodovi se nahajajo na vejah in vejicah.

krošnja

Veja je stara najmanj tri leta
vejica je stara dve leti
šiba je stara eno leto

deblo

je najdebelejši del drevesa
prevaja hranilne snovi
nosi krošnjo

korenina

pritrja drevo v tla
iz tal srka hranljive snovi

»Neki starec je sadil jablane. Ljudje so ga vprašali: - Kaj boš s temi jablanami? Veliko časa bo minilo,
dokler obrodijo, saj ne boš jedel teh jabolk!
Starec pa je odgovoril: – Če jaz ne bom jedel, bodo pa drugi, pomislili bodo name in se mi zahvalili.«
(Lev Tolstoj: Jablane)
Kaj je to drevesnica? Poimenuj dele drevesa. Kakšno vlogo imajo posamezni rastlinski deli?
Skupaj z razredom ali s starši vsako leto posadite eno drevo. Opazujte njegov razvoj. Če
je potrebno, mu pomagajte.
Kako lahko ugotoviš, da drevo ni zdravo? Kako mu lahko pomagaš? Prijatelj okolja ne
gre mimo drevesa, ne da bi mu pomagal.
Kaj pomenijo besede: cepljenje, okulacija? Pomagali ti bodo obravnavani viri informacije.
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Sadje
Sadna drevesa nas spomladi veselijo s cvetovi, v drugih letnih časih pa z dišečim sadjem. Podnebje Madžarske je zelo ugodno za sadjarstvo.
Največ pridelamo različne vrste jabolk in koščičasto sadje (breskev, sliva, češnja, višnja). Na
bolj vlažnih, hladnejših območjih je pogosto jagodičevje, malina, ribez in kosmulja. Na toplejših
območjih obrodi oreh, mandelj, kostanj. Madžarski osvajalci domovine so že tu našli grozdje.
Jabolko je najbolj zdravo zaužiti v surovem stanju. Vsebuje
veliko vitamina C. Tudi pozimi ga lahko dobro shranjujemo.
Poznamo številne načine njegove uporabe. Lahko iz njega
pripravimo sadni sok, marmelado, kompot.
Kutino že stoletja poimenujejo jabolko lepote. Zaradi
nekoliko trpkega in kislega okusa je pogosto ne jemo surove. Iz nje lahko pripravimo kompot, vložene kutine ali
kutinov sir. Narodna medicina iz kutinovih listov pripravljen
čaj uporablja proti nespečnosti in živčnosti. Kutina ima visoko
Sliva, grozdje, jabolko
vsebnost vitamina C.
Hruško poimenujejo tudi kraljica sadja. Obstaja veliko vrst hrušk. Zimska hruška se celo zimo
ohrani v hladni shrambi, kleti. Tako kot jabolko lahko hruško uporabimo na najrazličnejše načine.
Sliva je sadje z visoko vsebnostjo sladkorja, zato redi. Ima visoko kalorijsko vrednost. Je primerna za pripravo marmelade in kompota, sušenje in zamrzovanje. Zjutraj na prazen želodec
zaužita suha sliva ali slivova marmelada prepreči zaprtje.
Kakovost madžarske marelice je izvrstna, zelo je sočna. Uporabimo jo lahko na različne načine. Lahko iz nje pripravimo marmelado, kompot, džem, sadni sok. Lahko jo shranimo zamrznjeno ali posušeno. Njeno sorodnico, breskev lahko zbiramo že junija, vendar okusnejše vrste
dozorijo konec poletja. Po navadi jih zaužijemo v surovem stanju, drugače se iz njih pripravi
sadni sok in džem.
Višnja je zelo cenjeno sadje, ki jo zaužijemo v različnih oblikah. Priporočljiva je tudi za bolnike,
ker ne povzroča napihnjenosti. Lahko iz nje pripravimo kompot, marmelado, višnjevo vino. Shranjujemo jo lahko v globoko zamrznjenem stanju. Listje in peclji višnje so farmacevtska surovina.

Marelice
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Višnja
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Zaužitje namiznega grozdja je posebej priporočljivo za športnike in srčne bolnike. Jagode
vsebujejo veliko grozdnega sladkorja. Če grozdje shranimo v hladnem, suhem prostoru, lahko
ga imamo na mizi tudi v času božiča. Lahko iz njega iztisnemo grozdni sok. Različna vina se
pripravljajo iz vinskega grozdja.
Malina, jagoda, ribez in kosmulja so najbolj okusni v surovem stanju. Shranimo jih lahko
globoko zamrznjene in kot marmelado. Kosmulja je najzgodnejši sadež madžarskih vrtov.

Ribez

Malina

Kosmulja

Oreh, lešnik in mandelj vsebujejo veliko količino beljakovin, maščob, mineralnih snovi in vitaminov. Uporabljamo jih
ne samo za pripravo peciv, ampak jih z veseljem hrustamo
tudi pražene. Iz mandeljnov pripravijo marcipan.

Oreh

Sadje naj bo na tvojem jedilniku večkrat. Preden poješ sveže sadje, ga dobro operi.

• Na Madžarskem je veliko znanih vinorodnih območij. Madžarska vina so svetovno
znana.
• Zaradi pridnega dela žlahtniteljev pridelujejo vse bolj okusnejše, lepše in odporne
sorte. Znana madžarska žlahtnitelja rastlin sta bila Magyar Gyula in Mathiász János.
Katere vrste sadja pridelujejo na Madžarskem? Kako lahko sadje shranjujemo in konzerviramo? Katere jedi pripravi tvoja mama iz sadja? Pozanimaj se. V katerih madžarskih
krajih se nahajajo znana vinska območja?
David Burnie: Velika enciklopedija narave
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Kaj raste na njivi?
So rastline, ki jih je treba pridelovati na velikanskih površinah. Uporabljajo jih za človeško in živalsko prehrano. Veliko rastlin, gojenih na njivah, je industrijska surovina, predelujejo jih v
tovarnah. Nekatere rastline gojimo kot na njivi tako tudi na vrtu. Na primer, krompir in bučo.
Žita: pšenica, ječmen, rž, oves, proso, koruza, riž.
Pšenica je pomembna krušna rastlina. Njeno seme vsebuje beljakovine, mineralne snovi,
vitamine. Ržena moka vsebuje manj maščob in več mineralnih snovi kot pšenična moka, ki je
svetlejše barve. Ječmen se danes v glavnem uporablja kot krma za živali. Iz ječmenove moke
se da speči kruh. V pravljicah si se pogosto srečal z revnimi ljudmi, ki so kuhali ječmenovo kašo.
Oves po luščenju in mletju predelujejo v ovsene kosmiče. Je odlična za krmo konjev in perutnine.

Pšenica

Rž

Ječmen

Proso danes porabijo za krmo živali. V pravljicah si bral o proseni kaši in kruhu, ki sta bila
živež revnih ljudi. Koruza je človeška in živalska prehrana. Iz oluščenih semen pripravijo škrob,
olje iz koruznih kalčkov, zdrob, moko. Sladko koruzo zaužijemo v kuhanem stanju. Ljudje, ki so
alergični na pšenično moko, jejo kruh iz koruzne moke. Koruzo pridelujejo predvsem za krmo
živali.

Proso
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Industrijske rastline so sončnica, ogrščica, sladkorna pesa, soja, krompir, lan, konoplja.
Iz semen sončnice stiskajo jedilno olje. Jedilno olje nadomešča v zdravem prehranjevanju svinjsko mast. Stranski produkt proizvodnje olja je oljna pogača (stisnjena iz semen
sončnice), ki je odlična krma za živali. Sončnična
semena radi pojejo tudi ptice. Pražena sončnična semena je tudi priljubljen oblizek ljudi.
Iz sivega semena ogrščice stisnejo olje in ogrščično pogačo, ki je krma za živali.

Sončnica

Sladkorna repa

Cvetoča ogrščica

Soja

Sladkorna pesa je temeljna surovina za proizvodnjo sladkorja. Sladkor se proizvaja iz srednjega dela pese. Liste pese in od nje odrezane odpadke porabijo za krmo živali. Soja je ena
izmed najstarejših gojenih rastlin človeštva. Omenjajo jo že kitajske zdravniške knjige, ki so stare
pet tisoč let. Kitajski carji so gojenje soje svojim podložnikom naredili za obvezno. Ni naključje,
da poimenujejo sojo »rastlinska domača žival«, saj nadomešča meso. Njena nedozorela semena
so podobna grahu. Iz nje lahko pripravimo različne jedi. V trgovinah se lahko dobi: sojina moka,
sojine kocke, sojin granulat, sojine kalčki, sojino olje.
Lan in konopljo predeluje tekstilna industrija.
Zauživanje rastlinskih olj (posebej hladno stisnjenih) je bolj zdravo kot zauživanje svinjske
masti. Preprečimo lahko več bolezni, če naše jedi bomo pripravljali z rastlinskimi olji.
Katere vrste žit pridelujejo na madžarskih njivah? Koliko vrst kruha poznaš? Zauživanje
katere vrste kruha je bolj zdravo? Iz katerih rastlin se pripravi olje? Na kakšne načine
porabijo koruzo? Zakaj poimenujejo sojo »rastlinska domača žival«?
Dr. Mester Miklósné: Varázslatos világ – Egy növényi háziállat, Mindennapi kenyerünk
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Strupene rastline
(berilo)

Daleč nazaj ljudje še niso pridelovali rastlin. Njihova hrana je bila to, kar so zbrali v naravi ali
ulovili. Naši predniki so živeli v bližini narave, zato so z veliko skrbjo izbirali užitne rastline.
V današnjem času, če želiš zbirati hrano v naravi, moraš pridobiti za to ustrezna znanja.
Ali veš, da divjad in ptice z veliko pozornostjo izbirajo v divjini rastoče, užitne rastline, ki so
lahko za njih nevarne? Ni gotovo, da ljudje lahko pojejo tiste rastline, ki so užitne za živali. Se
zgodi, da povzročijo bolezen. Po tem, ko preučiš zate neznano rastlino, vedno umij roke. Z rastlino, ki uspeva v divjini, lahko popestrimo naš jedilnik. Preden poskusiš katero koli iz med njih,
moraš zagotovo vedeti, katera rastlina je to. Moraš prepoznati, določiti vsak njen del. Najbolje
bo, če vse to počneš ob nadzorstvu strokovnjaka.

Rdeči naprstec

Plod šmarnice

Božična zvezda

Zaščiten rdeči naprstec je zdravilna rastlina. Že dotik do nje lahko povzroči simptome zastrupitve. Vsak del šmarnice, tudi je njen rdeči plod zelo strupen. Nadzemeljski zeleni plod in cvet
krompirja lahko povzroča zastrupitev. Nikotin, ki ga najdemo v cvetočem tobaku, je zelo strupen. Navadna monstera, difenbahija, božična zvezda, oleander so strupene rastline.
Ali se spomniš? Učil si se, da tudi zdravilne rastline lahko
povzročijo zastrupitev, če jih zauživamo v neustrezni količini
in dalj časa, kot je potrebno.
Navada otrok je, da utrgajo in žvečijo sobne rastline. Liste
in cvetovi nekaterih sobnih rastlin so strupeni. V primeru zastrupitve je naša naloga pomiti roke, izprati si usta in izprati
želodec. Seveda se je takoj treba obrniti na zdravnika.
Katere strupene rastline poznaš? Kateri njihovi deli so
strupeni? Kako lahko preprečimo zastrupitev? Kako
se moramo ravnati v primeru zastrupitve?
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Načini shranjevanja in konzerviranja
zelenjave in sadja
Naše telo stalno potrebuje vitamine. Zelenjavo in sadje lahko
shranjujemo, konzerviramo na različne načine. Naš cilj, da bi
pri tem ohranili čim več dragocenih snovi in vitaminov.
Lahko jih shranimo v pesku, zloženo v več plasti; obešeno v zračnem, hladnem prostoru ali zloženo v zabojih; v hladilnicah.
Način konzerviranja je lahko globoko zmrzovanje, sušenje, kisanje. Kislo zelje in paprika dobro ohranita vsebnost
vitaminov.
Pri nakupovanju preberi, s kakšnimi snovmi so različna
živila konzervirali.
Vložena zelenjava

in sadje

Glave ohrovta, obešene na grede hiše

Hladilnica

Kako lahko za zimo shranimo in konzerviramo vrste zelenjave in sadja?
Katero vrsto shranjevanja ali konzerviranja izbere tvoja babica ali mama?
Kako lahko pomagaš pri tem delu
(npr. zelenjavo, sadje izbrati, oprati,
olupiti, narezati na koščke idr.)?
V eni izmed prinesenih kuharskih knjig
preberi eden izmed načinov konzerviranja.
Suha sliva in marelica
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O čem smo se učili?
Delajte v skupinah po štiri. Uporabljajte učbenik in druge vire informacij.
Dodajte še svoje izkušnje, znanja.
1. skupina
a) Narišite cvetnico. Poimenujte njene dele.
Predhodna naloga: Naj dva otroka iz skupine napišeta na besedne kartice
značilnosti petunije in tulipana.
b) Premešajte kartice in jih razvrstite. Nato naj nekdo s pomočjo zloženih
kartic pove značilnosti dveh rastlin.
c) Na ovijalnem papirju načrtujte cvetlični vrt. Nalepite že vnaprej zbrane
slike cvetlic. Napišite njihova imena. Lahko jih tudi narišite.
d) Pripravite namizni okrasek s pomočjo posušenih cvetlic, polžjih hišic,
kamenčkov.
e) Zaigrajte, kako se spodobi podariti šopek cvetja.
2. skupina
Predhodna naloga: Na učno uro prinesite od doma vrsto zelenjave (potrebovali boste malo olja in soli).
a) Povejte o njih vse, kar veste.
Izberite tiste, ki jih lahko pojeste surove, in iz njih pripravite zelenjavno
solato. Dober tek! Namesto solate lahko skupaj pripravite spomenik iz
zelenjave.
b) Pripravite se, predstavite eno vrsto zelenjave in poskusite doseči, da jo
bodo imeli radi vsi vaši sošolci. Izberite tisto, ki ni široko znana.

Lopata, grablje, železne vile,
motike

3. skupina
Predhodna naloga: Na učno uro prinesite nekaj sadja, ki uspeva na Madžarskem, malo marmelade, kompot, suho sadje. Dogovorite se, kdo kaj lahko
prinese, kaj najde doma.
a) Vsakemu članu skupine, ki naj zapre oči, dajte poskusiti sadje, suho sadje ali marmelado. Naj ugotovi, kaj je poskusil. Nato naj pove, kaj vse ve o
tem sadju.
b) Povejte načine shranjevanja in konzerviranja sadja.
c) Kako se pripravi suho sadje?
4. skupina
Obrezovalne škarje, obrezovalPredhodna naloga: Prinesite na učno uro nekaj izmed naštetih snovi, ki jih nik vej, žaga za veje
najdete doma. (Dogovorite se, kdo kaj lahko prinese.) Moka, ovseni kosmiči,
pšenični zdrob, sladkor, koruza (lahko je konzerva), sončnično ali ogrščično olje, soja. Zbirajte slike rastlin, ki se
pridelujejo na njivah.
a) Povejte, kaj veste o rastlinah, ki se pridelujejo na njivah in iz katerih so pripravljene prinesene snovi.
b) Pripravite tablo iz zbranih slik. Pod slike napišite katero rastlino prikazujejo.
c) Pogovarjajte se, zberite, kakšna dela morajo opraviti ljudi pri pridelavi rastlin. Kaj mislite o tem delu? Povejte
vsemu razredu.
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»Moj konj ima svileno dlako,
Če imam željo, jaham.
Na mojem dragem konju s svileno dlako
Jaham sem pa tja po puščavi.
Moj konj je hiter, kot blisk.
Leti kot majhen otrok na gugalnici.«
(Ákos Gara)
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Veliki vrtni polž
Ali se spomniš? Si spoznal(a) polže, ko si hodil(a) v vrtec. Polže z veseljem najdeš kot v vodah tako tudi na kopnem.
Med vrsti polžev, ki živijo na Madžarskem, je
največji veliki vrtni polž. Najdemo ga v vrtovih,
parkih in tudi na poljih.
Deli polževega telesa so glava, noga in
drobovnjak. V drobovnjaku najdemo notranje organe polža: drobovje.
Na polževi glavi se nahajata dva para vpotegljivih rožičkov, tj. tipalki. Tipalki so polževi Veliki vrtni polž
organi za zaznavanje svetlobe, tipanje in
vohanje. Na največjih tipalkah se nahajajo oči.
V ustih polža se nahaja strgača, na kateri so številne drobne zobčke. S pomočjo nje se prehranjuje. Hrano po navadi išče v vlažnem, deževnem vremenu. Dobro se naje mlade trave in
poganjkov. Poje tudi jajčeca nevarnih vrst polžev.
Noga je zelo mišičasta. Pri počasnem plezanju kožne žleze polžev proizvajajo sluz, s pomočjo nje se premika.
Jeseni se veliki vrtni polži za 20-30 cm globoko zarinejo v odpadlo suho listje. Svojo hišico
zaprejo z močnim apnenim pokrovčkom. Skoraj šest mesecev preživijo v takem stanju, medtem
ne nehajo dihati in jim deluje srce. V tem času se ne prehranjujejo. Spomladi odstranijo pokrovček in jejo cele dneve in tedne. V soparnih junijskih in julijskih mesecih se parijo. Dvorjenje se
začne s krožnim plesom. Svoja jajčeca zlagajo v 3-4 cm globoke luknje, v enem ali dveh dneh
60-80 jajčec. Nato jih pokrijejo z zemljo in jih zaupajo naravi. Približno po 26 dneh se pojavijo
majhni polži, ki še imajo mehko hišico. Postopoma rastejo, njihova hiša se sčasoma strdi. Polži
živijo do 6-8 let.
Na Madžarskem so zaščiteni.
• Velike vrtne polže v nekaterih državah zaužijejo (Francija, Italija). Zato jih pri nas ljudje
zbirajo in prodajajo. Zaradi njihove zaščitenosti je zbiranje dovoljeno samo v omejenem številu.
• Goli polži nimajo hiše. Če se razmnožijo, povzročijo bistvene škode kulturnim rastlinam.
Pripoveduj o zgradbi polževega telesa. Kako se razmnožuje? S čim in kako se prehranjuje? Kako preživi zimo?
Mi micsoda sorozat: Csigák, kagylók
Barbara Bajd: Moji prvi morski polži in školjke : preprost določevalni ključ.
Arthur Alex: Polži in školjke.
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Pikapolonica
Polonica je žuželka, ki je prijazna za vse. Je glavna junakinja številnih pesmi in pravljic. Poznaš
tudi take žuželke, ki povzročijo skrbi za ljudi, vendar so nepogrešljiva živa bitja narave. Pomagajo
pri oprašitvi rastlin, so lahko hrana za živali in ljudi.
Žuželke imajo tri pare nog in trdno zunanje okostje. Glavna sestavina trdnega zunanjega
okostja je snov, ki se imenuje hitin. Noge žuželk sestavlja več členov, zato jih poimenujemo
členonožce.
Pikapolonica ali sedempikčasta polonica je žuželka, velika 5-8 mm. Njene rdeče pokrovke krasi sedem črnih pik.
Ena samica zgodaj spomladi lahko odloži 400 jajčec. Čas razvoja ličink je 10-30 dni. Ličinke so podobne gosenicam, vendar imajo 6 členastih nog. So sivkasto črne barve z rumenimi pikami. Kot buba preživijo 3-17 dni. (Čas
razvoja je v veliki meri odvisen od ugodnih pogojev). Iz bub zlezejo razvite žuželke. Hranijo se z listi in kaparji,
s tem nudijo veliko zaščito za rastline. V enem dnevu lahko pojejo tudi tisoč listnih uši! Zimo preživijo skrite
v razpokah dreves, hlevov, podstrešij. Kmalu po spomladanskem izleganju jajčec poginejo in živijo v svojih
potomcih.

Razvojni cikel žuželk je: jajčece – ličinka –
buba – razvita žuželka. Ker jajčece, ličinka in
buba sploh niso podobni razviti živali, pravimo, da se žuželke razvijajo s popolno preobrazbo.
Že veš, da telo žuželk se členi na tri dele:
glava, oprsje in zadek.
Na glavi se nahajajo tipalnice, ustni organi
in oči. Oprsje nosi tri pare nog. V zadku se nahajajo prebavni in razmnoževalni organi.
Večina žuželk zna letati. Muha ima prosojna, opnasta krila. Opnasto krilo pikapolonice
je pokrito s pokrovki.
Žuželke, ki imajo trde pokrovke, imenujemo hrošči.

Jajčece, ličinka, buba, razvita ličinka

Polonica

• Žuželke se orientirajo s pomočjo tipalk (tipanje, vohanje) in velikih sestavljenih oči.
• Ko v roki držiš polonico, lahko opaziš, da ti na dlani pusti rumenkast izloček. To naredi
takrat, ko se počuti v nevarnosti, tako se poskuša braniti. Ne prestraši je!
Povej, kaj je značilno za žuželke. Kaj pomeni popolna preobrazba? Ali so vse žuželke
hrošči? Kaj veš o sedempikčasti polonici? Zbiraj pesmi in pravljice v katerih je glavna
junakinja pikapolonica. Predstavi jih. Iz orehove lupine pripravi pikapolonico.
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Kos
Najlepša glasba spomladanskih juter je žvižganje kosa. Kos
gnezdi v gozdovih, parkih in vrtovih. Samec kosa je črn, ima
kljun rumene barve, noge črne barve. Barva perja, kljuna
in nog samice je rjavkasta. Mladi kosi so do prve golitve
rumeno pikčasti. Značilnosti ptičev že dobro poznaš.
Kos je dolg 25 cm. Prehranjuje se z žuželkami, črvi, ličinkami, vendar rad poje jagode in tudi sadje.
Samica izvali 3-4 jajca v 13-15 dneh. V tem času samci pazijo
na varnost gnezda. Mladiči predrejo jajčno lupino s trdo grbino na konici kljuna (jajčni zob). Izvalijo se skoraj goli, zato jih
mora mati greti.
Samec kosa

Kosovo gnezdo, ki ima obliko čaše, od zunaj sestoji
iz debelejših rastlinskih stebelc. Znotraj je postlano
z mehkejšimi stebli.

Puhasti mladiči v gnezdu

V tem času hrano v glavnem prinaša oče. Kasneje starši vsakih pet minut nosijo hrano lačnim
mladičem. Telesna teža mladih ptičev se v prvih dveh tednih poveča od 6 do 60 gramov. Po
prehrani ptiči starši mladičem od zadka s kljunom odstranijo iztrebke. Le-te odnesejo, tako ostane gnezdo vedno lepo čisto. Mladiči, stari 3 tedne, že znajo leteti. V enem mesecu starosti
morajo postati samostojni.
Ptičje mladiče, ki po izvalitvi nekaj časa ostanejo v gnezdu in jih hranijo starši, imenujemo
goliče ali kilavci. Taki so kos, lastovica, vrabec. Piščanci domače kokoši in fazana po nekaj urah
po izvalitvi že tečejo, samostojno se prehranjujejo. Oni so mahovci ali kebčki.
Med kosi poznamo selivke in prezimovalce. Na koncu pomladi mlajši kosi odletijo v toplejše kraje, v Sredozemlje. Večina starejših ptičev ostane tu. Kosi so pri nas zaščiteni.
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Verjetno želiš, da bi v tvojem okolju živelo veliko ptičev? Ljudje velikokrat otežijo življenjske pogoje ptičev. Preplašimo jih s stalnim striženjem grmov, s pogosto košnjo trave,
škropljenjem. Pomembno je da skrbimo za njih tudi v hladni zimi.

• Predstavi si, da le eden izmed desetih izvaljenih mladičev doseže odraslo dobo!
• Ptice nimajo zob, zato ne morejo
prežvečiti hrane. Zdrobijo jo s pomočjo želodca, ki ima močne mišice.
Da bi mu olajšali delo, včasih požrejo
tudi majhne kamenčke.
• Ušesna odprtina se nahaja na strani
glave, pod lahkim perjem. Ptiči se
sporazumevajo s krikom ali petjem. Kokoš s piščanci
Imajo dober sluh.
• Nosne odprtine imajo na obeh straneh zgornjega kljuna. Po navadi nimajo dobrega voha.
• Tipalni čut ima v življenju ptičev zelo pomembno vlogo. Tipalni čut kljuna, nog, telesa
je razvit. Kljun številnih ptičev čuti bolje, kot tvoja konica prsta.
• V zvezi s ptiči poznamo veliko rekov in pregovorov: ena lastovka še ne naredi pomladi,
živeti kakor ptica pod nebom, biti prost kot ptiček na veji, sračje gnezdo.
• Tudi v umetnostih se velikokrat srečamo s pticami: v glasbi, v slikarstvu, v kiparstvu in
ljudski umetnosti.

mladič, star en dan

mladič, star 8 dni

mladič, star 3 dni

mladič, star šest dni

mladič, star 2 tedna

V dveh tednih se iz golega, slepega mladiča razvije ptič, ki ima perje

Kaj je značilno za ptice? Glas katere ptice imaš najraje? Pripoveduj o kosu na podlagi
naslednjih vidikov (življenjski prostor, zgradba telesa, prehranjevanje, razmnoževanje,
način življenja, še to znam o njem). Kakšna je razlika med goliči in mahovci? Razloži dva
izraza: prezimovalec in selivka.
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Naš zvesti prijatelj: pes
Pes je izmed živali prvi prijatelj človeka, njegov pomočnik pri
lovu. Tisoč zgodb govori o zvestobi psa, o psih, ki so rešili nešteto človeških življenj.
Prednik psa je volk. Volkovi živijo v tropih. Ko pes kot majhen kužek pride k nam, postane član človeškega »tropa«. Praviloma prizna samo enega člana družine za vodjo tropa. Kaj
pričakuje pes od svojega gospodarja? Mora vedeti, da pripada
svojemu gospodarju. Želi dom in skrb, hrano, pijačo, ležalnik, družbo in ljubezen. Pes potrebuje na dan 1-3 ure gibanja. Človekovo besedo razume na podlagi intonacije. Zna
če se veselimo, če smo jezni, ali ga kaj prosimo. Tudi to prepozna ali smo žalostni ali veseli. Govor psa je lajanje, renčanje,
cviljenje, zavijanje, tuljenje.

Prednik psa je volk

Madžarska vižla

Pes pastir čuva čredo

Če temeljito želiš spoznati kakšno žival, je ključ k temu opazovanje. Pri psih veliko pove ne
samo glas, ampak tudi govorica telesa. Opazuj, kaj naznanja, ko maha z repom, ko ga ima tesno
ob nogah ali pa med nogami. Kaj naznanja, kadar kaže zgornje zobe, obrne ušesa naprej ali jih
poleže. Iz glasu psa in govorice njegovega telesa lahko sklepaš, kako se lahko njemu
približaš.
Pes je sesalec. Člani pasje družine so: pes, psica in mladiči. Oporo telesu nudi okostje,
ima hrbtenico. Njegovo telo pokriva dlaka. Živoroden. Psica povrže slepe mladiče. Doji
jih 4-6 tednov. Pes je mesojed, vendar poje tudi drugo hrano. Potrebuje tudi rastlinsko
hrano.
Nos je najpomembnejši organ psa. Njegov voh je stokrat močnejši od človekovega. Z nosom
ne samo voha, ampak se tudi orientira. Ima odličen sluh. Človek z dobrim sluhom sliši tiktakanje
ure na razdalji 3 metrov, pes pa celo na razdalji 25 metrov. V primerjavi z vohom in sluhom, je
vid psa slabši. Vendar v somraku in temi dobro vidi, to je podedoval od prednikov.
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• Madžarske pasme psov: puli, pumi, kuvas, komondor, vižla, hrt, mudi, gonič.
• Tudi na Madžarskem so živeli znani psi: Manč, reševalni pes, ki je v primeru katastrof
reševal ljudi ne samo doma, ampak tudi po celem svetu. Kantor, policijski pes je preiskoval 297 zločinov. Je najbolj uspešen četveronogi detektiv.
• Pes je potoval tudi v vesolje. Njegovo ime je Lajka.
• Najbolj znan spomenik psu najdemo v Parizu. Barry je rešil štirideset ljudi izpod snega.
• Na žalost so tudi klateški psi. Le-te odpeljejo v zavetišče. Žalostno pričakujejo nove
lastnike. Zelo dobro premisli, preden boš prosil psa za darilo! Ne smeš samo par mesecev igrati z njim in nato vreči na cesto. S tem mu boš povzročil veliko bolest, saj »pes
ima nas rad bolje kot samega sebe«.
• Nekoč steklina je bila smrtna bolezen psov. Če je človeka ugriznil pes okužen s steklino, življenje človeka je bilo v nevarnosti. Danes je pse obvezno cepiti proti steklini.
Takrat veterinar opravi tudi odpravljanje glist.
• Psi pogosto jedo travo, da izbruhajo iz želodca drobce kosti.
• Vilmos Csányi je svetovno znan madžarski znanstvenik, ki preučuje vedenje psov.
Poišči o njem podatke v knjižnici ali na internetu, kakšne rezultate je dosegel.

V zavetišču za pse

Lahko opazuješ govorico telesa psa: prosi

Kakšen je pomen psa v življenju človeka? Pripoveduj o psu na podlagi danih vidikov.
Katere pasme psov poznaš? Če imaš psa, pripoveduj o njem. Povej, kako skrbiš zanj.
Kakšne zgodbe o psih si bral? Napiši spis z naslovom: »Klateški pes najde novega lastnika«.
Kedvenceink sorozat: Kutyák
Konrad Lorenz: Tako se je človek znašel s psom
Alfred Brehm: Življenje živali
Cécile Aubry: Bela in Sebastijan
Erich Knight: Lessie se vrača
Jean Coppendale: Ti in tvoj kužek
http://www.pesmojprijatelj.si/ne_prezrite/c/pasja-knjiznica
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Domači konj
Več kot tri-štiri tisoč let življenje brez konjev si ne bi mogli zamisliti. Konji so vrteli mlinsko kolo,
konj je vlekel plug in sejalnik. Tako so orali in sejali. Konji so vlekli tovorne vozove trgovcev
in poštne kočije. Bogati so se peljali v kočijah z mehkim vzmetenjem, revnejši pa na vozovih.
Madžari so v svojo domovino prijahali na konjih. Vsi količkaj pomembni moški so vedno
jahali na konjskem hrbtu. No pa še pripadniki konjenice, huzarji! Ljudje so imeli radi konje in
jih spoštovali. Z mehanizacijo kmetijstva in prometa je število konjev zelo zmanjkalo. Le
redko jih rabijo za opravljanje kakšnega dela. Vendar imajo ljudje radi konjske športe, konjske
igre in konjsko gledališče. Novi šport je zdravilno jahanje.

Huzarji

Preskakovanje ovir s konji

Za prednika domačega konja štejejo dve
vrsti divjih konjev: tarpana in azijskega divjega konja. Samcu konjeve družine pravimo
žrebec, samici kobila, mladiču pa žrebe.
Konj je velik vretenčast sesalec. Glavo
in vrat krasi griva. Rep je iz dolgih dlak. Z
grivo in repom odganja muhe. Noga je močna, konča se s kopitom. Konj ima štiri vrste
hoje: hod, kas, kljusanje in galop. Ima imeniten sluh, voh, vid, spomin. Je rastlinojedec.
Kobila se ožrebi po 11 mesecih brejosti. Kobila z žrebcem
Večinoma povrže enega žrebeta. Ko se
žrebe ožrebi, v kratkem času vstane na svoje noge in začne sesati mleko.
Konji tudi v divjini živijo v skupinah. Večjo skupino poimenujemo čreda. Konji so hvaležni za
skrb in prijaznost. Prepoznajo svojega gospodarja, veselje izrazijo z rezgetanjem. Poimenuj jih
po imenu in se približaj k njim z božanjem, ljubeznijo. S katerokoli živaljo se ukvarjaš, najprej
veliko o njej preberi, temeljito jo spoznaj.
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• Velikan med konji je shire konj. Visok je 2 metra in
tehta 1400 kg. Najmanjši je poni, ki je visok samo 70
cm. Poni je majhne velikosti, vendar je močan in žilav. Predstavi si, da so že vikingi na hrbtu ponijev jahali v boj. Poznamo več kot 300 vrst konjev. Osnovne
barve so črna, rjava, rumena. Mešani barvi sta siva,
bela z različnimi barvnimi odtenki. Tipi konjev glede
barv: vranci, rjavci, lisjaki, sivci, plavci.
• Delo podkovskega kovača. Nekdaj je kovačnica stala v sredini vasi. Domačini so sem prinesli popraviti
orodja, pripeljali podkovati konje. Kovači so bili ugledni ljudje. Tudi danes je njihovo delo zelo potrebno.
Konje je treba podkovati zato, ker zelo veliko hodijo
po trdi, umetni cestni površini. Tako se kopita obrabljajo hitreje od naravne rasti. Konje podkujejo že od
9. stoletja naprej. To jim ne boli, vendar je podkovanje treba narediti z veliko strokovnostjo. Po ljudskem
verovanju najdena podkev pomeni srečo.
• Konj lahko trajno diha samo preko nosa, ne pa preko
ust. Ima tako dober spomin, da svojega gospodarja,
ki se mu je zgodila nesreča, lahko pripelje domov od
koderkoli. V filmih si že gotovo to videl.
• Razen Madžarov poznamo še druga konjeniška
ljudstva, npr.: Mongoli, Arabci, Španci, Kavkazci.
• Konji se pogosto pojavljajo v umetnosti: v glasbi, v
kiparstvu, v slikarstvu, na ljudskih rezljarijah.

Podkovanje

Kip konja

Kdo je bil prednik domačega konja?
Zakaj so ljudje nekoč držali konje?
Opiši konja na podlagi znanih vidikov.
Koliko vrst hoje ima konj?
Zakaj danes držimo konje?
Kaj pomenijo naslednji frazemi: beseda ni konj, biti na konju, delati kot konj, močan kot
konj, narediti iz muhe slona?
Zapojte pesmice o konjih.
Če želiš izvesti zanimive preiskave v zvezi s konji, pozanimaj se. Kaj je že bil trojanski
konj? Kaj pomeni beseda pegaz?
Dr. Mester Miklósné: Varázslatos világ - Érdekességek a lovakról és a lovak mozgásáról
Patay László: Sárga csikó, csengő rajta
Susan McBane: A lovak testbeszéde
Cerry Hill: Če bi konji govorili… Temeljni priročnik za razumevanje konj
Moira C Harris, Nicola Jane Swinney: Konji
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Zgodovina živinoreje
Na začetku ljudje še niso imeli domačih živali.
Minilo je veliko časa, dokler se je oblikovala
navada živinoreje.
Praljudje so zbirali rastline in jagode, lovili
živali. Uplenili so živali, mladiči katerih so ostali sami. Ljudje so za njih pripravili bivališče, jih
krmili, navadili so nase. Tako so hitro postali
ukročeni.
Današnje domače živali so zdaj samo podobni svojim prednikom. Njihovo spremembo sta povzročila novo okolje in nov način življenja. Ob človeku so dobili več hrane in skrb. Lov na mamuta v prazgodovini
Kasneje so ljudje razmnoževali močnejše živali
z boljšimi lastnostmi. Živali so postali pomočniki, bili so hrana, iz njihove kože so pripravljali oblačila. Lastnosti živih bitij so odvisne od okolja, ki jih obdaja.
Ko so se ljudje naselili in so imeli stalni kraj bivanja, so živalim proti mrazu zgradili hleve, krmili
so jih in skrbeli zanje. Od pomladi do jeseni so bile na prostem, to je bilo za njih zelo ugodno. Tudi
danes na travnikih vidimo pasoče se živali. One živijo v ustreznih pogojih. Zaradi velikih živinorejskih obratov velikokrat v en majhni prostor strpajo ogromno živali. Cilj je ta, da čim hitreje
dosežejo zaželeno velikost in bi lahko šle v prodajo. Že veš, da nekatere živali ljudi držijo zaradi
užitka, druge pa zaradi njihove koristi, mesa, jajc. Četudi kasneje pojemo meso živali, v njihovem
življenju jim moramo zagotoviti ustrezne pogoje in skrb. Živinoreja zahteva veliko dela, veščin in izkušenj. Zelo pomembna je ljubezen do živali, saj zaradi njih moramo delati
tudi ob praznikih. Domače živali – tako kot rastline – niso samo hrana za nas. Naredijo
naše življenje bogatejše in lepše.
»Brez živali lahko živimo, vendar se ne splača« - pravi madžarski pregovor.
»Vsaka žival se rodi svobodna, ne moremo je ovirati. Lahko nam služijo, vendar naj jih ne
vodi strah, temveč ljubezen.« (Carol Bigley)
Kako so ljudje udomačili živali? Raziskuj s pomočjo znanih virov informacij. Kdo je bil
prednik nekaterim domačim živalim?
Ali so v tvojem okolju živali? Povej, kako skrbite za njih?
David Burnie: Barangolás a természet világában
David Burnie: Velika ilustrirana enciklopedija živali
Antoine de Saint-Exupéry: Mali princ
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Odgovornost za živali
Katerokoli žival bi rad imel doma, moraš najprej
temeljito razmisliti. S tem, da si ti postal njegov
gospodar, si nadalje zanjo odgovoren.
Pes, maček, bela miš, morski prašiček, veverica, kanarček, papiga so lahko tvoji prijatelji.
Preden se odločiš, moraš oceniti možnosti.
V knjižnici izposodi knjigo, iz katere izveš vse
o izbrani živali. Obišči trgovino z živalmi in se
pozanimaj za ceno živali, potrebno opremo in
hrano. Izračunaj, koliko denarja boš porabil za
vzdrževanje te živali. Pogovori se s člani druži- Skrb za živali
ne, ali tudi oni z veseljem sprejmejo doma novega prišleka.
Nekaj vidikov, ki jih moraš upoštevati:
• Ali mu lahko zagotoviš ustrezno okolje in
bivališče? (Treba je tudi redno pospravljati!)
• Ali bo imela žival ustrezen prostor, možnost za gibanje?
• Zagotoviti moraš redni zdravniški pregled,
cepljenje, odpravljanje glist.
• Ali jo lahko redno in ustrezno hraniš?
• Ali lahko skrbiš za mladiče živali?
• Tudi živali potrebujejo veliko ljubezni. Ne Sprehajanje psov
morejo nadomestiti človeških odnosov, a
so pravi prijatelji. Prinašajo veliko veselja. Pripomorejo k zdravljenju bolnih ljudi.
• Če slučajno zbolijo, potrebujejo oskrbo.
To so najpomembnejša pravila odgovornosti za živali.
Moraš vedeti tudi to, da se dolžina življenja različnih živali razlikuje. Enkrat jih, na žalost, zgubimo.
Do živali imamo skupno odgovornost. Če nekje vidiš, da se slabo ravnajo z živalmi, ne
pusti tega brez besede. Obstajajo društva za zaščito in varovanje živali, kjer se lahko pritožiš, in oni jim bodo pomagali.
Po tem ko se igraš z živalmi, jih hraniš ali skrbiš zanj, ne pozabi pomiti roke.
Kako se pripraviš na to, da boš imel doma žival? Kaj pomeni odgovornost za živali?
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O čem smo se učili?
Delajte v petih skupinah. Ponovite vse o učenih živalih
na podlagi znanih vidikov. K naučenemu dodajte še
svoja znanja in izkušnje. Narišite ali naslikajte žival, ki jo
obravnavate v skupini. Lahko jo napravite iz plastelina.
Napišite kratko pesmico o živali.
• Habitat
• Prednik (sorodniki)
• Zgradba telesa
• Prehranjevalne navade
• Razmnoževanje
• Način življenja
• Varovanje ali skrb
• Še to znam o njej

Osel je sorodnik konja

1. skupina: veliki vrtni polž
2. skupina: pikapolonica
3. skupina: kos
4. skupina: pes
5. skupina: domači konj
Po poročilu skupin skupaj zapojte pesmice o učenih
živalih. Povejte reke in pregovore, povezane z njimi.
Poskusite zaigrati, o čem bi se med sabo pogovarjale
te živali, če bi znale govoriti. Zaigrajte, kako pokličite
veterinarja, če najdete ponesrečeno žival. Pripravite
razstavo iz risb in živali, ki ste jih oblikovali iz plastelina.

Majhna muca je prijazen soigralec

Pravljica o žalostni pikapolonici
Nekega sončnega pomladanskega dne se je rodila pikapolonica. Njene rdeče pokrovke je krasilo pet pikic namesto sedmih, kot je po navadi.
Bila je sicer taka kot ostale pikapolonice, a le-te je niso hoteli sprejeti medse. Ni se mogla udeležiti skupnih
pogovorov, izletov niti iger. Prav je jokala na steblu starega drevesa, ko je iz drevesne votline priplezal škrat Vili,
čarovnik gozda. Postalo mu je zelo žal pikapolonico, zato je rekel:
– Pomagal ti bom! Povej, kaj bi rada postala? Mogoče zlata minica s prelepimi barvitimi krili ali močan, ugleden nosorožec?
– Jaz bi rada bila samo pikapolonica. Prosim, pričaraj na moje pokrovke še dve pikici!
Ostale pikapolonice so prav počivale in vse so slišale pogovor. Zamislile so se. Na misel jim je prišlo, kako bi se
počutile, če bi se rodile s petimi pikicami? Kako bi jim bilo, če bi jih izobčili. Razumele so, da je mala petpikčasta
pikapolonica spada mednje.
Opravičile so se ji in povabile k igri.
Česa si se naučil iz pravljice?
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NAŠE TELO, ŽIVLJENJSKE FUNKCIJE

»Dobro vem: svetlobo so pile moje oči, pesem so slišala
moja ušesa, božanje so čutile moje roke, po lepih poteh so
vodile moje noge, misli pa so se rojevale v moji glavi…
…vse to pa je zbralo moje srce, in iz tega je postalo to,
kar imenujemo Ljubezen.«
(István Fekete)

43

Naše telo, življenjske funkcije

Razvojna obdobja človeka
Ali se spomniš? V prejšnjih razredih si se učil o razmnoževanju rastlin in živali. Zdaj se seznani z
razvojnimi obdobji človeka.
Predporodno obdobje. Tvoje življenje se začne v maternici tvoje materi. Plod se v maternici razvija 9 mesecev. To je predporodno obdobje. Madžarski jezik tako lepo izraža to stanje:
sladko breme, blagoslovljeno stanje. Zadnji izraz obstaja tudi v slovenščini. V tem obdobju potrebuje mlada mama zdrav način življenja, intenzivno pozornost in pomoč.
Detinstvo (obdobje dojenčka). Obdobje, ki traja eno leto po rojstvu, se imenuje detinstvo.
Za dojenčka je v prvih treh mesecih najpomembnejša hrana materino mleko. Iz dneva v dan
postaja močnejši. Nauči se obračati se na bok in trebuh, sedeti in stati. Na koncu detinstva že
govori razumne besede.
Obdobje malčka. To obdobje traja do šestega leta starosti. Postopno zrastejo mlečni zobje,
govor postaja vse bolj čist in razumljiv. Na začetku obdobja se odvadijo od plenic in postanejo
suhi. Večji del dneva otroka zavzame igra. Vse bolj se razvija spretnost rok, gibanje, mišljenje.

V blagoslovljenem stanju

Dojenček

Malček

Otroštvo. Otroštvo traja od 6. do 12. leta starosti. Postopoma izpadejo mlečni zobje, namesto njih zrastejo stalni zobje. Za zdrav razvoj in držo telesa je pomembno stalno gibanje. Vse
bolje se razvija razum.
Adolescenca. Obdobje adolescence traja od 12. do 16. leta starosti. Povečata se telesna višina in teža. H koncu obdobja se izoblikujejo odrasle poteze. V postavi in vedenju se razvijejo
ženske in moške značilnosti. Za vedenje najstnikov so značilni: vse večja potreba po samostojnosti in nestabilno duševno stanje.
Obdobje mlajše odraslosti. To obdobje traja do 24. leta. Do konca obdobja se zaključi telesni razvoj. V tem obdobju se zelo hitro razvija razum. Zoži se in se izoblikuje krog interesov,
pomemben korak je izbira poklica. Mladi postanejo vse bolj samostojni.
Obdobje srednje in zgodnje odraslosti. To obdobje traja od 24. do 60. leta starosti. To je
daljše življenjsko obdobje. Z zdravim načinom življenja, z rednimi zdravniškimi pregledi smo
lahko tudi v zgodnji odraslosti veseli ljudje, ki sposobni opravljati delo.

44

Naše telo, življenjske funkcije

Otrok

Najstnik

Mlad človek

Obdobje pozne odraslosti. Po 60. letu povemo, da je človek stopil v pozno odraslost.
Okostje in mišičevje starejšega človeka nista več tako gibčna, gibanje je težje. Pogosto se poslabšata vid in sluh. Večkrat pride do pozabljivosti, počasnejšega mišljenja. Starejši ljudje si zaslužijo intenzivno nego in pozornost. Pogosto živijo sami, zato potrebujejo ljubečo skrb, pogovor,
duševno pomoč.

Odrasel človek

Prileten človek

Katera so razvojna obdobja človeka?
Pripoveduj o posameznih razvojnih obdobjih. Dodaj še svoja znanja. Pomisli na toliko
stare člane družine, znance.
Vprašaj starše in se pogovori o svojem lastnem razvoju. Na učno uro prinesi serijo fotografij o svojem življenju.
Povej, kako vaša družina pomaga starim staršem.
Po navadi v čem pomagaš svojemu mlajšemu bratu ali sestri?
Ali veš, da je prej živelo več generacij (stari starši, starši, otroci) v eni hiši?
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Prehranjuj se zdravo!
Naše telo nenehoma potrebuje energijo. Med
ukvarjanjem s športom več, med spanjem
manj. Tudi med počivanjem ti bije srce, dihaš,
tvoji možgani pa pošiljajo in sprejemajo signale.
Za življenjske pojave, življenjske procese potrebujemo energijo. Energijo pa telo
dobi iz zaužite hrane. Za rast mora tvoj organizem graditi nova kostna, mišična, krvna in
živčna tkiva. To ni mogoče brez hrane.
Telo nenehoma proizvaja toploto in jo oddaja okolju. Če si bolan ali se poškoduješ, tvoj Zdravo gibanje
organizem mora delovati hitreje, da ozdraviš.
Takrat je pomembna lahka prehrana, ki vsebuje veliko vitaminov.
Osnova za naše zdravje je redna telesna aktivnost in zdrava prehrana. Moramo paziti na pravilno sorazmerje uživanja različnih vrst živil.
Ali se spomniš prehranske piramide?
sladkarije,
beli kruh,
rdeče meso

mleko, mlečni
izdelki
(maslo, skuta,
jogurti, siri)
semena,
soja

riba,
piščanec,
jajce
kruh iz
polnovredne
moke,
testenine

sadje,
zelenjava

hladno stisnjena olja (olivno, olje iz ogrščice)

REDNA TELESNA AKTIVNOST
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V raznovrstni, zdravi prehrani najdemo:
• ogljikove hidrate: kruh, riž, suhi fižol, korenska zelenjava, produkti pripravljeni iz
polnovredne moke, banana.
• zelenjavo in sadje: o teh rastlinah si se že veliko učil. Lahko zaužijemo njihov koren,
gomolj, stebel, liste, cvetje, plodove.
• beljakovine: perutnina, ribe, jajce, mlečni izdelki z manj maščobe, oljna semena,
izdelki iz soje.
• maščobe: bolj zdrava so hladna stisnjena rastlinska olja in svinjska mast mangalice.
Tudi rastlinska semena (lešnik, oreh, mandeljni) vsebujejo olje.
• sladkarije: za sladkanje jedi je bolj zdrav med kot sladkor.

Zelenjava in sadje

Vrste kruha

Vrsta mesa

Zelo je pomembno uživanje ustrezne količine tekočine. Čista pitna voda in negazirana voda
sta najbolj zdravi pijači. Lahko iztisneš sveži sok, bolje pa je, da zaužiješ sadje. V trgovinah se da
kupiti veliko vrst čajev, ki ne vsebujejo kofeina.
Mineralne snovi. Tvoj organizem potrebuje vsaj dvajset vrst mineralnih snovi. Poznaš namizno sol ali kalcij, ki so ključnega pomena za krepitev kosti in preprečevanje zobne gnilobe. Za
to, da bi tvoj organizem dobil ustrezno količino mineralnih snovi, uživaj dovolj zelenjave, sadja,
mineralne vode in gostih sokov. Priporočljivo je preverjati vsebino mineralnih snovi mineralnih
voda in izbrati vedno ustrezno. Pitno vodo izvirov lahko imamo doma za cel teden.
Rastlinska vlakna. Rastlinska vlakna imajo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja. Spodbujajo in vzdržujejo delovanje črevesja. Če ne zaužiješ dovolj živil, bogatih z vlakni, lahko ti bo
bolel želodec oz. boš imel zaprtje. Dobro je, če vsak dan imaš stolico, ker takrat strupene snovi,
ki čakajo na izločanje, ne se ne vpijejo v tvoj organizem. Če imaš probleme, poskusi spremeniti
svoje prehranske navade. V primeru večjih težav, obrni se na zdravnika.
Kaj potrebuje tvoj organizem za življenjske procese? Kakšne snovi vsebujejo živila, ki jih
zaužijemo? Naštej mineralne snovi. Kakšen je pomen rastlinskih vlaken? Na naslednjo
uro prinesi knjige in kuharske knjige, ki se ukvarjajo z zdravo prehrano.
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Vitamini
Vitamini so snovi, ki so nepogrešljive za
življenjske funkcije in se pojavljajo v hrani
rastlinskega ali živalskega izvora. Pomanjkanje vitaminov v telesu lahko v našem organizmu povzroči bolezni. Kot rezultat vztrajnega dela znanstvenikov in raziskovalcev vse več
vitaminov postaja znanih.
Vitamini iz želodca in črevesja – s pomočjo
krvi – dosti hitreje pridejo v dele našega telesa
kot druge hranilne snovi.
Zelenjava

Sadje

Mlečni izdelki

Nekaj znanih vitaminov:
Vitamin A se v obrambnem sistemu našega telesa bojuje z boleznmi in njihovimi povzročitelji. Pomaga ohraniti našo mladost, izboljšuje vid, naša koža je gladka in prožna. Ima veliko
vlogo tudi v rasti otrok. Ena izmed oblik vitamina A je karoten. Karoteni so barvila. Od tega so
oranžne barve korenje, marelica in buča. Veliko rastlin in živali dobi svojo lepo rumeno, rdečo in
roza barvo prav iz njega.
Vitamini B so hranilna snov za živčevje. Različni vitamini B sodelujejo kot člani ene velike
družine.
Vitamin C je najdražji zaklad vrta narave. Pomaga v preprečevanju bolezni, vpliva na zdravje
dlesni. Krepi naše življenjske funkcije, ima pomembno funkcijo v formiranju našega duševnega
življenja. Naše telo ne more skladiščiti vitamina C, zato moramo vsak dan pojesti hrano, ki ga
vsebuje.
Vitamin D poimenujejo tudi »vitamin Sonca«. Zagotovi zdrave zobe, kosti. Za naše telo ga
lahko pridobimo z različnimi živili in 10-20 minutnim sončenjem.
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Vitamin E je policist našega telesa. S krvnim obtokom pride do vsakega organa. Pomaga pri
preprečevanju in premagovanju vnetij.
Vitamin K je odgovoren za ohranitev dolgega življenja. Vpliva na zdrav razvoj naših kosti in
delovanje ledvic. Pomaga pri zdravljenju ran in delovanje jeter.
Iz naslednje tabele lahko izveš, katera živila in jedi vsebujejo v večjih količinah posamezne
vitamine.
Vitamin
Vitamin A
Vitamini B

Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K

Vir
vrste zelenjave, solata, korenje, paradižnik, buča, melona, marelica, jetra, olje
ščukinih jeter
sončnično seme, pšenični kalčki, pistacija, lešnik, krompir, jetra, pivovarniški
kvas, divjačina, mandelj, gobe, jajce, mlečni izdelki (razen masla), semena, neke
vrste mesa, ribe, perutnina, polnozrnato žito, koruza, ledvice, prikuhe iz zelenjave zelene barve, pšenični otrobi, čebelji pelod, vrste orehov, avokado, banana
sveže sadje, solata, prikuhe
rumenjak, riba, olje ščukinih jeter, maslo, mleko, krvavica
hladno stisnjena rastlinska olja, semena, orehi, polnozrnato žito, rumenjak, prikuhe iz zelenjave zelene barve
prikuhe iz zelenjave zelene barve, juhe iz zelenjave zelene barve, rumenjak, solata, paradižnik, mleko, jogurt, olje ščukinih jeter

Pridobitev vitamina C se navezuje na ime madžarskega
biokemika, nobelovca Alberta Szent-Györgyija (18931986). Vitamin C je zelo pomemben za naš organizem, on
ga je pridobil iz paprike. Če zaužijemo zadostno količino
vitamina C, težje zbolimo in lažje prebolimo bolezen.

Katere vitamine poznaš?
Kakšno vlogo imajo posamezni vitamini?
Albert Szent-Györgyi
Kako jih dobi naš organizem?
Katere jedi in živila jih vsebujejo?
Raziskuj, poizvedi. Kaj pomeni izraz: prehranski dodatki?
Ali je povezanost med načinom priprave hrane in njeno vsebnostjo vitaminov?
Klaus Oberbeil: Z vitamini do zdravja
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Prehranske bolezni
Ali se spomniš? V tretjem razredu si se učil o
poti hrane. Pripoveduj o tem.
Naše prehranske navade pogosto motijo
tudi duševne težave. Na primer, nekdo v žalosti je ali zelo veliko ali zelo malo. Ali misli o
sebi, da je preveč suh ali preveč debel. Bolezenska shujšanost privede do bolezni. Debelost je lahko vir številnih bolezni: srčna bolezen, visok krvni tlak, sladkorna bolezen.
Prebavni sistem lahko napadejo različni virusi in bakterije. Le-te se širijo z okuženo hra- Otroci s prekomerno telesno težo
no ali vodo. Na primer salmonela, griža, kolera.
Okužbo lahko povzročijo tudi paraziti. Če božaš živali ali se igraš z njimi, temeljito umij roke in
zamenjaj obleko. Nikoli ne pozabi umiti roke pred jedjo.
Dandanes je na Zemlji veliko podhranjenih ali lačnih ljudi. Podhranjen človek skoraj iz nobene hranljive snovi ne dobi ustrezne količine. Na žalost so na svetu odrasli in otroci, ki umrejo
zaradi lakote. V svoj krožnik najprej položi manj jedi. Tako ti ne bo treba jedi odvreči, če je ne boš
mogel pojesti. Malico v šoli najprej razdeli na dva kosa. Če ti je preveč ali ne maraš te jedi, lahko
jo predlagaš svojemu sošolcu.
Če si preveč pogolten in veliko ješ, lahko si pokvariš želodec. To lahko povzroči bljuvanje in
drisko. Tudi postana ali pokvarjena hrana povzroči iste simptome. Pomembno je paziti na rok
uporabe hrane in tudi na to, kako dolgo jo lahko shranjujemo.
Veš, da se je zaradi zdravja treba prehranjevati raznovrstno. Pogumno poskušaj nove jedi.
Pojej tudi nekaj hrane, ki je nimaš preveč rad.
Rastline, ki so škropljene z različnimi kemikalijami, ne smeš pojesti takoj, treba je počakati
nekaj časa. Drugače povzročijo zastrupitev. Posodo po pomivanju je treba temeljito splakniti
pod tekočo vodo, da ne ostane na njih sredstvo za pomivanje in čiščenje.
Kemična sredstva, strupene snovi in zdravila, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu, je treba
skladiščiti z napisi, v prostorih, ki se jih da zapreti. Neznanih snovi ne poskušaj, vedno
vprašaj odrasle.
Pripoveduj o poti hrane v telesu. Kakšne prehranske bolezni poznaš? Kako jih lahko preprečiš? Malo si oglej doma v kuhinji in hladilniku. Ali najdeš hrano, začimbe, ki jim je potekel rok? Pomagaj mami prebirati hrano.
Steve Parker: Človeško telo
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Bolezni dihal
Ali se spomniš? O poti zraka v tvojem organizvdihnjen
izdihnjen
zrak
zrak
mu in onesnaženosti zraka si se že učil.
Dihalne poti lahko napadejo številni povzročitelji bolezni. Odvisno od tega, kateri del
dihalnih poti je okužen, lahko imamo nahod,
vnetje grla ali mandeljnov, bronhitis ali
pljučnico. Če veliko časa preživiš v prostoru,
kjer je zrak zelo onesnažen, lahko zboliš. Tudi
kajenje lahko povzroči bolezni dihal.
Pogoste so tudi alergijske bolezni dihal.
Alergija je preobčutljivost organizma za
določene snovi. Seneni nahod je tudi ene
vrste alergija. Nos in oči ljudi, ki so občutljivi na Dihanje
polen (cvetni prah) ali plesen, postane rdeč,
nos pa še srbi. Po navadi se to zgodi v zgodnjih poletnih in jesenskih mesecih.
Astma je bolezen z napadi krčevitega dušenja, kašljanja. Povzročitelji so drobne pršice, glivice,
virusi, živalska dlaka, ki jih lahko vidimo samo z mikroskopom. Najdemo jih v gospodinjskem
prahu, pohištvu, tapeti, posteljnini, preprogah in tudi v cvetnem prahu. Pri astmatičnih napadih
s posebno napravo omogočajo takojšen dostop zdravila do dihalnih poti in odstranijo njihovo
zoženje.
Če v grlu ali sapniku pride do zaprtja, zrak ne more priti v pljuča. Zaprtje lahko povzroči
katera koli trda ali tekoča snov. Tudi zaradi pika ose ali čebele lahko otečeta sluznica grla in jezik,
če si na njih alergičen. V takih primerih takoj potrebuješ pomoč zdravnika.
Med jedjo pogovarjaj se samo takrat, ko si pogoltnil prežvečen kos jedi. Lahko se zgodi,
da se hrana zaleti in gre v sapnik. Ne dajaj v nos tujih predmetov in tudi majhne otroke
opozori na to. Vsak dan se redno igraj in telovadi na prostem.
Pelinolistna žvrklja je plevel, ki izvira iz Amerike. Cveti od julija do oktobra. Je zelo nevarna za ljudi z alergijo. Predpisali so njeno nujno puljenje.
Katere bolezni dihal poznaš?
Ali je v tvojem okolju človek, ki ima bolezen dihal?
Kaj so vzroki za bolezni dihal?
Ali veš, kaj je to smog?
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Dobre in slabe navade
Ali se spomniš? Učil si se že, da sta vnaprej načrtovan dnevni
red in jedilnik del našega življenja. Če vnaprej načrtujemo vsakodnevne opravke, je naše življenje lažje. Ne hitimo, ne pozabimo stvari in imamo časa za več opravkov. Praznične programe,
poletne počitnice, obisk sorodnikov – vse to lahko vnaprej načrtujemo. Dobro je, če to postane tvoja navada že v otroštvu.
V svojem okolju najdeš ljudi, sošolce, ki so zate zgled. So
tudi takšni, ki jih ne bi imel rad za zgled. Vsi bi se radi znebili
svojih slabih navad. Če se redno ravnaš pravilno, to ravnanje
postane tvoja dobra navada. Na primer, greš spat pravočasno,
pravočasno se zbudiš, kulturno ješ, redno se umivaš, se učiš,
se igraš in treniraš šport. Prijazno vedenje lahko tudi postane
tvoja navada.
Opazuj, če imaš vedno več dobrih navad, te
ljudje bodo lažje sprejeli in imeli radi. Tako se
boš počutil vedno bolje, boš dobre volje. Ali
veš, da uravnoteženi ljudje z dobro voljo redkeje zbolijo za telesne in duševne bolezni?
Svoje slabe navade lahko spremeniš s
trdno odločitvijo in voljo. Lepo, postopoma načrtuješ, kaj bi želel doseči. Kar naenkrat
ne bo uspelo. Bodi potrpežljiv. Sprejmi kitajski
pregovor: »Goro bo premaknil le tisti, ki je v
začetku premikal kamenčke«.

On že kot majhen otrok vidi
dober primer

Grizenje nohtov je pogosta škodljiva navada

Škodljiva navada je na primer ta, da grizeš nohte, stalno pozno vstajaš, več časa sediš pred
računalnikom, zjutraj hitro mečeš šolske potrebščine v torbo. Pred televizijo grizljaš peciva in
sladkarije. Zaradi tega se zrediš, ješ manj zdrave hrane, še in še bi lahko naštevali. Samo od tebe
je odvisno, ali pustiš, da ti slabe navade otežijo vsakodnevno življenje.
Zakaj je bolje, če načrtujemo dnevni red, življenjski red?
Katere dobre navade imaš?
Katere svoje navade bi rad spremenil?
Kdo ti je v tvojem okolju zgled?
V razredu se pogovarjajte o svojih dobrih in škodljivih navadah.
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Bolezni odvisnosti
Bolezni odvisnosti so oblike vedenja, ki škodujejo zdravju in okolju. Na primer, strast do iger
(karte), računalniška odvisnost, odvisnost od video, kompulzivno prenajedanje, alkoholizem,
odvisnost od drog.
Alkoholizem. Navada kulturnega pitja vina je stara tradicija.
Alkohol lahko pijejo samo odrasli. Tudi oni samo ob prilikah in
v majhnih količinah. Redno pitje alkohola v večjih količinah privede do odvisnosti, postane zasvojenost. Alkoholiki ne morejo
redno opravljati dela, lahko se jim poškodujejo želodec, jetra,
možgani. Izgubijo odnose z ljudmi in spoštovanje družinskih
članov. Otroci žensk alkoholikov se lahko rodijo nedonošene
ali invalidi. Alkoholikom se pogosto spremeni vzdušje. Enkrat
so dobre volje, drugič pa grobi, njihov govor je težko razumljiv,
imajo motnje v gibanju. Pogosto povzročijo nesreče, postanejo nevarni za druge ljudi. Njihovo družinsko življenje propade,
postanejo osamljeni.
Uživanje večjih količin alkohola
Alkoholizem je ozdravljiv, treba se je obrniti na zdravnika.
je zasvojenost
Tvoj organizem se šele razvija, zato sploh ne smeš piti alkohola.
Kajenje. V zvezi s kajenjem velikokrat slišiš: zasvojenost.
Najstniki prižgejo cigareto iz radovednosti. Mislijo, da se s kajenjem delajo »frajerja«. Kajenje zelo škodi zdravju. Katran, ki
nastaja pri kajenju, se nabira v sapniku in pljučih in povzroča
močan kašelj. Nikotin je zelo močan strup. Povzroča odstopanja
v delovanju srca in poškoduje ožilje. Kadilci, ki kadijo dalj časa,
pogosto imajo tumorje. Kadilci ogrožajo tudi zdravje ljudi v
svoji okolici. Pasivno kajenje, to je vdihavanje cigaretnega dima
kadilcev, je škodljivo za naše zdravje. Prav je, da na več mestih
vidimo napis: KADITI PREPOVEDANO!
Vpliv drog na človeka. Kaj imenujemo droga? To so vse Pljuča kadilca, zdrava pljuča
snovi, ki če pridejo v organizem, vplivajo na osrednje živčevje.
Pod njegovim vplivom se drugače obnašamo, spremeni se naše vzdušje in drugače zaznavamo
okolico. Namesto besede droga velikokrat uporabljamo besedo mamilo. Ne vse droge omamijo, njihovi vplivi so različni. So take, ki povzročajo strah, tesnobo. Pri človeku, ki jemlje droge,
lahko nastanejo različni telesni in duševni problemi. Če stalno ne dobijo droge, lahko začutijo
odtegnitvene simptome. Napetost, živčnost, depresija in na žalost tudi samomor.
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Narkoman ima velike duševne probleme. Prej zanj pomembne stvari ga več ne zanimajo.
Zgubijo svojo vrednost učenje, delo, prijateljstvo, družina, konjički. Veliko časa, energije
in denarja zapravi na pridobitev mamila, ki je zelo drago. Pod vplivom droge storijo dejanja –
tudi zločin – ki jih drugače ne bi. Predoziranje droge in redno jemanje pogosto privedejo do
smrti. Uporaba drog v obliki injekcije lahko širi težke nalezljive bolezni (Aids, nalezljivo vnetje
jeter). Navaditi se je lahko, odvajanje pa pogosto traja leta. Za narkomane, ki potrebujejo pomoč, obstajajo ambulante za zdravljenje narkomanov, kjer strokovnjaki nudijo nasvete in
zdravljenje.

Vsakodnevna igra na avtomatih
postane zasvojenost in stane
veliko denarja

So ljudje, ki zapravijo veliko
denarja s kartanjem

Če preveliko časa sediš pred
računalnikom, to te lahko
zasvoji in povzroči bolezen

Veliko najstnikov poskusi drogo iz radovednosti. Zelo pomembno je, da praška, tablet,
ploščic ne sprejmeš niti od prijatelja, niti od neznanca. Človek je zato človek, da svoje
življenje usmerja sam. Tisti, ki jemlje droge, pride pod njihov vpliv, in le-te usmerjajo njegova dejanja. Človek postane suženj. Kateri koli zasvojenec razen zdravniške oskrbe potrebuje pomoč, podporo okolice in družine.
Katere bolezni odvisnosti poznaš?
Ali je tak človek v tvoji okolici?
Kako vpliva alkohol, kajenje in droga na človeško telo?
Zaigrajte situacijo, ko želite prepričati človeka, naj opusti zasvojenost.
Kako lahko zasvojence ozdravijo?
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Moji odnosi z ljudmi in sošolci
Del zdravega življenja je dobro duševno počutje tudi v vsakdanjem življenju. Pomembno
je oblikovanje dobrih človeških odnosov s
starši, z ljudmi v tvoji okolici in s sošolci.
Kazalec tvojih odnosov s sošolci je ta, kako
lahko pomagaš drugim in jim prinašaš radost. Veselje je tudi dobra lastnost, s katero
prinašaš okolici veliko prijetnih minut. V družini in v šoli se spomniš najraje tistih dni, ki si jih
preživel z veseljem.
V sebi, v sošolcih in v ljudeh poskušaj najti Prijateljstvo
dobre lastnosti. V svoji okolici vedno poskušaj
poiskati dobroto in lepoto. Predstavi si pred sabo šopek rož. Občuduješ njegovo prekrasne
barve, vonj, se pa ne ustrašiš njenih trnov. Tudi v ljudeh in v svojih sošolcih ti ni treba iskati
»trnov«. Obrni se na njih z ljubeznijo in naklonjenostjo.
Prijateljstvo. Prijateljstvo je pomemben del našega življenja. Gotovo tudi ti imaš enega ali
več prijateljev.
Dobre lastnosti, ki vplivajo na tvoje odnose z ljudmi: obzirnost, pozornost, zanesljivost,
diskretnost, prijaznost, pogumnost, humor. Slabe lastnosti so: bahavost, pohlepnost, hvaličenje, nadutost, laganje, napadalnost. V pravljicah, literaturi in v življenju najdeš veliko primerov
teh lastnosti.
»Ni v življenju bolj skrivnostnega in plemenitega darila, kot razumevajoče, potrpežljivo,
požrtvovalno prijateljstvo.« (Márai Sándor)
»Ljubezen, navada, pogovor, pomoč – so elementi prijateljstva.« (Cicero)
» – Prosim, udomači me,« je rekla.
Prav rad, – je odgovoril Mali princ, – le časa imam malo. Prijatelje moram najti in spoznati še marsikaj.
Le tisto spoznaš, kar udomačiš, - je dejala lisica. - Ljudje si ne vzamejo časa, da bi sploh kaj spoznali.
Pri trgovcih kupujejo kar izgotovljene predmete. Ker pa ni trgovcev, ki bi prodajali prijatelje, ljudje
nimajo več prijateljev. Če bi rad imel prijatelja, me udomači!
In kako se to stori? - je rekel Mali princ.
Zelo potrpežljiv je treba biti, – je odgovorila lisica. – Skraja boš sedel v travi bolj stran od mene
takole. Zdaj pa zdaj te bom od strani pogledala, ti pa se ne smeš oglasiti. Besede so izvir nesporazumov. Toda vsak dan boš lahko prisedel bliže…« (Saint-Exupéry: Mali princ; odlomek)
Povej primere, ko ti je uspelo razveseliti tvojega prijatelja ali sošolca. V čem si jim pomagal? Katere dobre ali slabe lastnosti vplivajo na tvoje odnose? Poišči na to primere v literaturi. Kaj se lahko naučiš od lisice v Malem princu? Pripoveduj o svojem najboljšem
prijatelju. Diskutirajte. Ali pravi prijatelji povejo napake drug drugemu?
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O ljubezni
»Edini zaklad, ki vedno ostane naš, je sposobnost ljubiti« (János Selye)
Obstaja zelo dobro čustvo, ki je nepogrešljivo v našem življenju: ljubezen. Ljubezen
je lepo dajati in sprejemati. Ljubezen je
čustvo, ko k nekomu čutimo naklonjenost,
nežnost, nesebičnost in smo nanj navezani. Dokazujemo ga z našimi dejanji. Rad
imaš svoje sorodnike, starše, brate in sestre,
prijatelje. Ljubezen ni enostavna simpatija. Kogar imaš rad, ga dobro poznaš. Tako je tudi,
kar se tiče rastlin in živali. Če jih temeljito poznaš, drugače čutiš do njih. Nekaterih svojih Ljubezen
sošolcev nimaš rad zato, ker jih ne poznaš
dobro. Rad imaš človeka, ki ga sprejmeš z njegovimi dobrimi in manj dobrimi lastnostmi. Tako
te sprejmejo tudi starši.
Ljubezen lahko dajemo in sprejmemo, ne moremo pa je izsiliti. Treba jo je zaslužiti: z obzirnostjo, nežnostjo, pozornostjo. Živeti moramo tudi s srcem. Vsak dan poskušaj storiti nekaj
dobrega za druge. Če živiš tako, te bodo imelo rado več ljudi. Sebičnost, zavist, zlonamernost in
maščevanje se ne ujemajo z ljubeznijo.
»Tisti, ki želi doseči pri ljudeh rezultat, jih mora imeti rad.« (Charles Heddon Spurgeon)
»Tvoja ljubezen naj ne bodi podobna gladu, ki lakotno izbira med užitnim in neužitnim; ampak
kot svetloba, ki se nezavzetno izliva na vse.« (Sándor Weöres)
• Vsak dan po prebuditvi si napolni svoj „tank ljubezni”. Pomisli na to, da cel dan boš iz
njega črpal ljubezen.
• Ferenc Móra: V črtici Sani lahko prebereš o najlepšem primeru samopožrtvovalne
ljubezni. Najvišja stopnja ljubezni je samopožrtvovalna ljubezen.
• Razen ljubezni do ljudi so pomembne ljubezen do domovine, do dela in do narave.
Znani zgodovinski osebnosti, znanstveniki kažejo za to lepe primere. Tudi tvoji starši
kažejo zate primer, ti pa svojim mlajšim bratom in sestram.
V katerih dejanjih se kaže ljubezen?
Povej primere iz lastnega življenja, pravljic, književnosti.
Kakšen občutek je, ko te nekdo ima rad?
Zakaj je dobro dajati ljubezen? Diskutirajte o tem.
Ali nam pove v oči naše napake tisti, ki nas ima rad?
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Ljubezen do domovine
»Človek v globini srca vedno spada tja, kjer je njegov rojstni kraj.«
(Áron Tamási)
Ljubezen do domovine je podobna ljubezni, ki jo čutimo do
staršev, prijateljev. Ljubezen do domovine je pomembnejša od
lastnih interesov. Značilne zanjo so nesebičnost, predanost, samopožrtvovalnost.
Ljubezen do domovine je navezanost na domovino: na prebivalce, jezik, preteklost, zemljo.
Naša domovina je naša večja družina. Govorimo skupni jezik,
skupaj mislimo, skupaj se veselimo uspehov. Negujemo naše običaje, tradicije. Podobnosti najdemo tudi v naravi. Drevesa s koreninami se oprijemljejo zemlje. Uprejo se vetru, iz korenin črpajo hrano, z njihovo pomočjo živijo. Tudi domovina pomeni ljudem
take korenine.
Odrasli ne delajo samo za družino, ampak tudi za domovino. Večina jih ima delo, ki našo
domovino, Madžarsko naredi znamenito po celem svetu.
Nikoli ne smeš pozabiti, da drugi narodi imajo svoje domovine radi tako, kot ti svojo. To spoštuj! Med 13 aradskimi mučeniki so bili srbski, slovaški, nemški in armenski domoljubi. Žrtvovali
so se tudi za naš narod.
Več znanih znanstvenikov madžarskega porekla dela po celem svetu. Veliko izmed njih je
ponosnih na svoje madžarsko poreklo in pomaga domovini.
Znani madžarski pesniki, komponisti, slikarji, plesalci izražajo svojo ljubezen do domovine
preko umetnosti. Znanstveniki z rezultati svojih raziskav, športniki pa z zmagami krepijo slavo
Madžarske.
Za svojo domovino ne delajo samo odrasli. V prejšnjih razredih si spoznal madžarske praznike, tradicije, narodnimi simboli. Spoznal si večje kraje Madžarske in si se učil o tem, kako je treba
varovati okolje.
V tem šolskem letu boš spoznal pokrajine, mesta Madžarske. Lahko bereš o narodnih parkih,
namišljeno potuješ s pomočjo zemljevida. Če vse to temeljito spoznaš, s tem boš dokazal svojo
ljubezen do domovine. To počneš tudi s spominjanjem na narodne praznike, z negovanjem
tradicij. Z dobrimi človeškimi odnosi, z lepo madžarsko govorico, z dostojnim ravnanjem doma
in v tujini lahko dokazuješ ljubezen do svoje domovine.
Ljubi svojo domovino z dejavno ljubeznijo, da ko hodiš po svetu, vsepovsod boš
ponosen na to, da si Madžar!
Kaj je ljubezen do domovine? Katere lastnosti so značilne za ljubezen do domovine?
Kaj lahko storijo za domovino odrasli? S čim ti lahko dokažeš, da imaš svojo domovino
rad? Kaj bi rad storil za domovino, ko boš odrasel?
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O čem smo se učili?
Delajte v štirih skupinah s pomočjo znanih virov informacij.
1. skupina
Predhodna naloga: Iz revij izrežite slike, ki prikazujejo različna razvojna obdobja človeka. Pri uri pripravite iz njih
plakat. Pod njimi zapišite imena ustreznih razvojnih obdobij. Pogovarjajte se o njihovih značilnostih. Dopolnite s
svojimi izkušnjami, znanji. Razredu poročajte o tem, kaj je značilno za posamezna razvojna obdobja človeka.
Vsak član skupine naj pripravi risbo, ki prikazuje eno dobro in eno slabo navado. Predhodno se pogovorite, kdo
kaj bo risal. Na koncu ure ob poročilih skupin, naj vaši sošolci povejo, kaj prikazujejo slike. Na podlagi predhodnega pogovora svojim sošolcem zaigrajte naslednjo situacijo: Nedeljsko kosilo v družini. Zaigrajte, kakšne slabe
navade se lahko pojavijo med kosilom. (Npr. guganje na stolu…) Nato zaigrajte, kako se je treba dobro obnašati
med kosilom.
2. skupina
Predhodna naloga: Poskušajte zbrati čim več informacij o pelinolistni ambroziji in nekaj alergenih rastlinah. Na
uro prinesite določevalne ključe.
Katere bolezni odvisnosti poznate? Kako vplivajo na človeški organizem? Skupaj pripravite plakat, na katerem
opozarjate na nevarnosti ene bolezni odvisnosti.
Katere so najbolj pogoste bolezni dihal? Kaj je alergija? Obravnavajte snov iz predhodne naloge. Ob poročilu
pokažite svojim sošolcem tudi fotografije rastlin.

Skupni pogovor med odmorom

Skupna graditev gradu

3. skupina
Predhodna naloga: Iz revij in časopisov izrežite živila različnih skupin.
Na velikem risalnem papirju napravite prehransko piramido. Zbrane slike nalepite na ustrezne prostore. Sestavite
nedeljsko kosilo iz treh jedi. Prizadevajte si, da bo kosilo čim bolj raznovrstno in zdravo. Povejte, katere vitamine, ki
jih že poznate, vsebuje kosilo. Ali vsebuje beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vlaknine, sladkor? Pomislite
tudi na pijače, ki jih boste pili med kosilom.
4. skupina
Predhodna naloga: Zbirajte razglednice, slike o naravnih lepotah Madžarske.
Pripravite se zaigrati naslednjo situacijo. Pri uri tehnike oblikujte kipe, spomenike iz plastelina. Enega izmed sošolcev nekdo sune in ta se naključno s komolcem nasloni na enega izmed spomenikov. Kako lahko rešite problem,
da ne boste jezni drug na drugega? Lahko predlagate več rešitev. Poskusite napisati nekajkitično pesem o ljubezni.
Kako lahko vi dokažete svojo ljubezen do domovine? Pripravite plakat iz zbranih slik.
Spomnite se ene ali dveh smešnih situacij iz preteklosti vašega razreda.
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NAŠ PLANET, ZEMLJA

»Če kdo ne smatra narave za svojo lastnino, a čuti, da
je šele njen razumski delček, lažje se odloči, kaj sme in
česar ne.«
(Vilmos Csányi)
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Naše mesto v vesolju
Vesolje je univerzum. V vesolju so galaksije. Naša galaksija je sistem Mlečne ceste. Lahko obstaja sto milijard galaksij.
Planeti Sončnega sistema (Osončja) so: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn,
Uran, Neptun. Vsi planeti krožijo okrog Sonca. Čas vrtenja Zemlje okrog svoje osi je 24 ur = en
zemeljski dan. Čas kroženja Zemlje 365 dni = 1 leto.

VESOLJE

SISTEM MLEČNE CESTE
(GALAKSIJA)
OSONČJE

Devetega dela Osončja, Pluton, od leta 2006 znanstveniki ne štejejo več za planet, ampak
za planetoid.
Na Zemlji je 6 celin: Amerika, Azija, Avstralija, Afrika, Evropa in Antarktika. Na celinah
so države.
Mi živimo v Evropi, na Madžarskem.
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• Različna opazovanja Zemlje pošiljajo vesoljske sonde.
• Sončeva masa je 332 958 zemeljskih mas.
• Najprej so kozmonavti vesoljske ladje Apollo poročali o tem, da je Zemlja iz vesolja čudovit
planet. Modro bleščeči dragocen kamenček v z zvezdicami okrašeni neskončni temi.
• Kakor je znano danes, so pogoji za življenje samo na Zemlji.

ZEMLJA

EVROPA

MADŽARSKA

Določi položaj Madžarske v vesolju. Diskutirajte o tem, ali je možno življenje izven Zemlje. Povejte, kako predstavljate živa bitja drugih planetov. Napišite spis, pripravite slike.
Serija Mi micsoda: A csillagok, Otthonunk a Föld, Otthonunk a világegyetem
Veliko in dejavno vesolje
Zbirka Velika ilustrirana enciklopedija: Vesolje, Zemlja
Gerhard Staguhn: Skrivnosti vesolja
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Naš planet, Zemlja
Nekoč, v davnih časih so ljudje verjeli, da je Zemlja diskaste
oblike. Razvoj znanosti in tehnike je omogočil, da so ljudje dobili razlage in potrdila za čim več neznanih stvari. Danes že vemo: Zemlja je okrogle oblike. Ni natančno okrogla, severni in južni tečaj sta malo sploščena.
Če slikamo Zemljo iz vesoljske ladje, se vidi kot čudovit
modri planet. Njene gube so gorski sistemi, ki so na posnetkih
iz vesolja podobni čelu starega človeka. Žile Zemlje so reke.
Takšna je kot ogromna kamnita in kovinska krogla. Njeno površino pokrivata voda in zemlja. Natančneje 71 odstotkov voda,
29 odstotkov kopno. Na tem razmeroma majhnem območju
živi celotno človeštvo.

71%
voda

29%
kopno

Fotografija Zemlje z vesolja

Vse več beremo in slišimo o problemih, ki ogrožajo našo Zemljo. Mi, ljudje, lahko največ
storimo za to, da bo lahko Zemlja preživljala tudi naše vnuke. Naša naloga je, da varujemo
svoje naravno in urbano okolje.
Najsevernejša točka Zemlje je Severni tečaj, tu
živijo beli medvedi. Najjužnejša točka je Južni tečaj, tu živijo pingvini.
• Vsako uro Zemlja naredi (kroži) 107200 km
okrog Sonca, medtem pa se vrti okrog
svoje osi. Izmišljena črta, ekvator jo deli na
severno in južno poloblo.
• Zakaj so na Zemlji letni časi?
Zemlja obkroži Sonce v enem letu (v 365 dneh in 6 urah).
Sončni žarki med letom padajo na Zemeljsko površino
pod različnimi koti. Glede na to, da je os vrtenja nagnjena,
se junija Soncu najbolj približa severna polobla, decembra pa južna polobla. Na polobli, ki je bližje Soncu, je poletje,
na polobli, ki je oddaljena, je zima. Pri nas so štirje letni časi.

S

EKVATOR

J

Kakšne oblike je Zemlja? Kakšno je na Zemlji razmerje med vodo in kopnim? Katera je
najsevernejša in najjužnejša točka na Zemlji? Ali se lahko srečata pingvin in beli medved na južnem tečaju?
Pál Rockenbauer - Péter Balogh: Amiről a jégvilág mesél
Zbirka Svet na dlani: Bogomil Ferfila: Skrivnosti in lepote Antarktike
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Vreme, podnebje
»Radost lahko prinašajo tudi preproste stvari, kot so megla nad travniki, igra sončnih žarkov na listih
dreves, Luna nad vodami.« (Sigud F. Olson)
Zemljo obdaja zračni sloj, ki ga poimenujemo ozračje ali atmosfera. Izraz vreme uporabljamo za opis vsakodnevnih sprememb v atmosferi. Vremenoslovci zapisujejo meritve, ki se nanašajo na temperaturo, vlažnost zraka, oblačnost, padavine in veter. Ti podatki pomenijo za nas
hladno, toplo vreme ali padavine. Te spremembe povzroča Sonce. Se spomniš? Sonce je dirigent vremena.
Vreme je sprememba v nižjih zračnih slojih – približno do višine 10-15 kilometrov
nad Zemljo. Vse si predstavi tako, kot film. Vreme je stanje ozračja v enem trenutku, to je ena
filmska sličica na filmskem traku. Vremenski pojav je en filmski prizor. Podnebje je celoten film,
vse sličice skupaj.
VREME
VREMENSKI POJAV
PODNEBJE

Podnebje je večletna združitev različnih meteoroloških podatkov. Vsebuje opazovanja in meritve najmanj 30-ih let: najvišja-najnižja dnevna temperatura, podatki srednjih mesečnih
padavin, veter, vlažnost, oblačnost, sončno vreme. Lahko opazuješ, da so sestavine vremena in podnebja iste.
• Na Madžarskem meteorološke meritve potekajo od
leta 1780.
• Čim višje je Sonce na nebu, tem bolje segreva. Najprej
segreva zemeljsko površino. Zemeljska površina pa
postopoma segreva zračni sloj.
• Pri nas doma je najtoplejši mesec julij, najhladnejši Zimska pokrajina
pa januar.
• Povprečje temperature enega dneva je srednja dnevna temperatura. Izmeri temperaturo zjutraj, podnevi in zvečer. Vsoto treh temperatur razdeli na tri. (Na primer, če je
temperatura poletnega jutra 14 °C, dneva 26 °C, večera 20 °C, takrat srednja dnevna
temperatura je (14+26+20) : 3 = 20 °C.)
Kaj je vreme? Katere so sestavine vremena? Kaj je podnebje? Ali so razlike med sestavinami vremena in podnebja? V atlasu preučuj vremenske zemljevide Madžarske in Slovenije.
Dr. Mester Miklósné: Varázslatos világ - környezetismereti olvasókönyv
Mi micsoda sorozat: A Nap
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Vpliv vremena na naše življenje
Vreme vpliva na življenje vseh živih bitij. Ekstremni vremenski pojavi lahko ogrožajo naše
življenje.
Temperatura našega telesa mora biti 37
stopinj Celzija. Če je temperatura telesa zelo
nizka ali visoka, smo bolni. Pozimi se zaradi
znižanja temperature zmanjša odpornost telesa. Lažje dobimo nahod, bronhitis, gripo.
Poleti velika vročina pripomore k razmnoževanju bakterij. Takrat moramo zelo paziti na
čistočo, umivanje in pravilno prehrano.
Tudi hude razmere se da premagati
Vročina lahko poveča možnosti napadov
senenega nahoda in astme. Starejši ljudje težje prenašajo vročino. Pogoste so težave s
srcem in krvnim tlakom, glavoboli.
Vreme vpliva tudi na naše duševno stanje.
Na primer dolgo trajajoče oblačno, slabo vreme ali močan veter. Takrat smo včasih slabe
volje in bolj razdraženi.
Pred vremenskimi spremembami je treba
varovati tudi našo kožo. Pred mrazom se varujemo z ustreznim oblačenjem. Poleti se naša
koža lahko opeče ali dobimo sončarico. Tak- Zaradi suše zemlja poka
rat se je priporočljivo obrniti na zdravnika. Kožo lahko posuši tudi veter.
Zaradi velike količine padavin narastejo reke. Reke se izlijejo iz strug, poplave pa uničijo
domove številnih ljudi. Poleti zaradi suše usahnejo rastline. Če je uničena letina, ljudje in živali ne
bodo imeli zadostne količine hrane. Viharni vetrovi raztrgajo električne žice, podirajo drevesa,
odkrivajo strehe. Pozimi na spolzkih cestah je večja nevarnost nesreč.
Pri nas doma vreme štirih poletnih časov prinaša v naše življenje spremembe in tudi radost.
V jesenskih in spomladanskih sončnih dnevih lahko gremo na izlet. Poleti smo veseli sončenja
na plaži, pozimi pa zimskih športov in lepega snežnega božiča. Na vsak poletni čas se navezuje
neka tradicija, praznik.
Kako vpliva vreme na človeški organizem?
Kako se lahko varujemo pred vremenskimi spremembami?
Kaj lahko povzroči ekstremno vreme?
Pripoveduj o radostih štirih letnih časov.
Raziskuj, poizvedi. Kdo so Eskimi in kako živijo?
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Zibelka življenja, prst
Ali se spomniš? Na učnih poteh ste analizirali
nekaj vrst prsti: velikost delcev; drobna živa
bitja, skrita v njej; prepustnost za vodo.
Prst je vrhnja, plodna plast tal. Bivališče za rastline in živali, ki vsebuje vodo in
hranljive snovi. Oblikovala se je kot rezultat
dolgega razvojnega procesa. Na Zemlji najdemo različne vrste prsti. Njihova sestava je različna, stalno se spreminja odvisno od podnebja, padavin, spremembe rastlinskega pokrova.
Med lastnostmi vrst prsti je najznačilnejša
njihova barva. Temnejšo barvo jim daje humus. Humus nastane iz razkrojenih rastlinskih
in živalskih snovi. Plodnost prsti je odvisna od
vsebnosti humusa. Živali, živeče v prsti (deževnik) s svojim gibanjem premešajo humus s
spodnjimi plasti prsti.

Analiza prstnih vzorcev

A-horizon
t ali
vrhnji hori
zont
B-horizon

t
C-horizon
t

Struktura prsti

V svojem kraju bivanja in okolici lahko zbiraš vzorce prsti z različnih območij. Lahko nadgrajuješ svoja znanja, če vzorec prsti daš v steklenico in zmešaš z vodo. Humus splava na površje
vode, grobi delčki C-horizonta pa se potopijo. Lahko opazuješ, da potopljeni delci oblikujejo
plast, ki se loči po meri in gostoti.
Danes vemo, da en centimeter prsti nastaja 150-400 let. Dolžina časa je odvisna od
tega, iz katerega horizonta se loči in kakšno je vreme. Z rodovitnih območij en centimeter plasti prsti se izpere v šestih letih. Ni težko izračunati, da se prst izrablja hitreje,
kot nastaja.
Prst je naravna vrednota. Z obsežnim uničenjem prsti bo ogroženo življenje rastlin, živali
in človeka. Korenine rastlin vežejo tla skupaj. Ljudje imamo pomembno nalogo, da ohranimo gozdove, naravne pokrajine. Ne vnašajmo v prst onesnaževalcev in kemikalij.
Kaj je prst? Od česa je odvisna plodnost prsti? Iz česa nastaja humus? Kaj lahko onesnaži prst? Raziskuj, poizvedi. Kako lahko izboljšamo kvaliteto prsti?
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Voda, ki daje življenje
Če zavrtiš globus, na večjem delu vidiš modro
barvo, torej vodo. Imaš občutek, da je voda
neizčrpna. Iz 71 odstotkov vode je samo dva
in pol odstotka sladke, torej toliko je primerne za uživanje človeka.
Velikokrat slišiš: »Brez vode ni življenja«. Dve
tretjini našega telesa sestoji iz vode. Človek
lahko zdrži brez vode samo tri dni.
Varčuj z vodo!
Žuboreč potok

Danes je v povprečni madžarski družini dnevna uporaba vode na človeka sto litrov. To je
zelo velika količina.
Iz pipe vsakih 10 sekund priteče en liter vode. Dokler miliš roke, si umivaš zobe ali pomivaš
posodo, zapri pipo. Pokvarjena pipa, ki kaplja, lahko v enem dnevu porabi tudi do sto litrov
vode. Nujno jo je treba popraviti. Za polnjenje ene kopalne kadi potrebujemo 140 litrov vode.
Prhanje je bolj zdravo in pri tem se porabi dvakrat manj vode. Lahko kupimo varčni tuš, varčno
vodovodno pipo in varčni WC kotliček. Tako lahko zmanjšamo porabo vode za več kot polovico. Z vodo, ki smo jo uporabili za umivanje sadja, lahko zalivamo rože. Če je možnost, je treba
zbirati deževnico. Vodo zapravljamo. V madžarskih gospodinjstvih pitno vodo uporabljamo tudi za zalivanje rastlin in pranje avtomobilov. Na žalost kmetijstvo in industrija tudi uporabljata
večinoma pitno vodo.

Kaj onesnažuje naše naravne vode?
Nevarni odpadki, ki pridejo v vodo, in onesnaževanje z nafto povzročijo ogromno škodo v
svetu voda. Organski odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, kmetijstvu in industriji, v jezerih in
rekah začnejo gniti. Tako v njih živeče rastline in živali dobijo manj kisika. Z modernimi čistilnimi
napravami za odpadno vodo se lahko onesnaženost bistveno zmanjša.
Pomagaj svojim staršem nakupovati. V gospodinjstvu uporabljajte okolju prijazna pralna
sredstva in čistila.
Umetna gnojila in različna sredstva za varstvo rastlin pronicajo v zemljo, od tod pa v
vode. Onesnažujejo vodne zaloge. Uživanje vode, vsebujoče nitrat, je zelo nevarno posebej za
dojenčke.
Diskutirajte o tem, v kakšni meri varčujete z vodo. S člani družine se pogovorite o oblikah varčevanja z vodo. Povejte ideje, kako še lahko varčujemo z vodo. Od časa do časa
poglejte stanje vodomera. Na naslednjo uro zberite nekaj imen okolju prijaznih čistil.
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Kaj onesnažuje zrak?
Razvoj tehnike v zadnjih stoletjih je izredno
napredoval. Z ene strani je to za človeštvo
dobro, z druge strani skriva nevarnosti.
Elektrarne, različne kurilne naprave, izpušni plini avtomobilov, aerosolni razpršilci, prah – vse stopnjuje onesnaževanje
zraka. Na Zemlji več kot milijarda ljudi vdihava onesnažen zrak. Zato so pogosti alergijski bolezni in rakava obolenja.

Kaj je učinek tople grede?
Sonce, ki pride v toplo gredo ali s folijo pokrite
šotore, segreva zemljo. Del toplote, ki se odseva
nazaj z zemlje, ne more priti iz toplotne grede.
Do podobnega pojava pride tudi v zemeljski
atmosferi. Toplogredni plini onesnaževalci se
izpuščajo v atmosfero in preprečijo recikliranje
energije, ki ga oddaja površina Zemlje. Torej
imajo snovi, ki onesnažujejo zrak, to lastnost, Posledica onesnaževanja zraka je globalno
da absorbirajo toplotne žarke. Posledica tega segrevanje
je globalno segrevanje.
Globalno segrevanje lahko na enih delih Zemlje povzroči zvišanje, na drugih delih pa znižanje temperature. Kot posledica segrevanja se začne taliti ledeni pokrov severnega in južnega
tečaja. Zviša se morska gladina in prekrije kopno. Bivališča milijonov ljudi so ogrožena.
Naslednja nevarnost je poškodba ozonske plasti Zemlje. Ozon varuje Zemljo pred nevarnimi
sončnimi žarki. Znanstveniki so ugotovili, da se zaradi onesnaževanja zraka hitro tanjša ozonska
plast. To pospešuje globalno segrevanje, slabša našo odpornost pred boleznimi, povzroča poškodbo oči in kožni rak.
Smog pogosto zagreni življenje meščanom. Pri večji nevarnosti razglasijo alarm, takrat morajo predvsem otroci odpotovati na varnejša območja.
Zrak je življenjski prostor, življenjski pogoj skoraj za vsa živa bitja. Na vseh koncih Zemlje
se je treba sprijeti v prid varstva čistoče zraka. Tudi ti v svojem kraju bivanja lahko veliko
storiš, in sicer s sajenjem dreves, kolesarjenje namesto vožnje z avtom, pešačenje, neuporaba aerosolnih razpršilcev v gospodinjstvu.
Kaj onesnažuje zrak? Kaj je učinek tople grede? Kakšno vlogo ima ozonska plast? Povejte ideje za to, kako ohranimo zrak čist. Kako je treba spremeniti navade vaših družin v
prid ohranjanja čistega zraka?
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Viri energije
Na Zemlji skoraj vsa energija prvotno izvira od Sonca. Sonce ima bogate zaloge. Učil si se, da je
za življenjske pojave potrebna energija. Naše telo dobiva energijo iz zaužite hrane.

Ali je možno skladiščenje energije?
Naša hrana je lahko rastlinskega in živalskega
izvora. Del živali se prehranjuje z rastlinami.
Rastline vase vsrkavajo sončno energijo, tako
jo skladiščijo.
Goriva: premog, nafta, zemeljski plin tudi
vsebujejo sončno energijo. Pred milijoni let
so različna živa bitja skladiščila energijo. Ostanki živih bitij so postopoma zogleneli oz.
So se preoblikovala v nafto, zemeljski plin.
Različne vire energije: premog, nafto,
zemeljski plin je treba pridobivati iz zemeljskih globin. Pri njihovem sežiganju nastaja energija. To energijo uporabljamo za kurjenje, poganjanje strojev.
Moramo vedeti, da bo teh virov energije
enkrat zmanjkalo, in jih ne moremo obnoviti.
Pri njihovi porabi nastajajo različni plini, ki
onesnažujejo ozračje.

Premogovnik

Obnovljivi viri energije
Znanstveniki, raziskovalci delajo na tem, da bi Nafto črpajo iz zemeljskih globin iz naftne vrtine
odkrili nove vire energije. Najboljši vir je narava.
Te viri energije ne onesnažujejo zraka in se stalno obnavljajo.
Mline na veter in vodo so ljudje uporabljali že stoletja. Danes mlini delujejo na električno
energijo. Vendar ljudje znova uporabljajo energijo vetra. Na območjih, kjer pogosto in močno
piha veter, gradijo elektrarne na veter. Sončne celice, nameščene na streho zgradbe, sončno energijo neposredno pretvorijo v električno. Sončni kolektorji segrevajo vodo.

68

Naše bivališče, Zemlja

Vetrne elektrarne proizvajajo električno

Hidroelektrarna v mestu Tiszalök

Središče Zemlje je zelo vroče, zato ga štejemo za naravni vir toplote. Za proizvodnjo
energije uporabljamo tudi geotermalno energijo (geo = zemlja, termo = vroče). V Zemlji
naredijo vrtino, globoko en kilometer, skozi
katero vroča para pride na površino.
Hidroelektrarne uporabljajo energijo vode.
Voda vedno teče z višjih območij proti nižjim.
Reka, slap, ali voda morja, ki se dviga zaradi
oseke in plime (oseka = upadanje morske gladine, plima = naraščanje morske gladine), so Sončni kolektorji, nameščeni na streho hiše
značilni viri energije.
Sončno energijo lahko uporabimo za kurjavo, segrevanje vode. Obstajajo avti, ure, računala
in druge naprave na sončni pogon.
Zanimivosti
• Ali si že slišal za energijo biomase? Kaj veš o njej?
• Jedrsko energijo pridobivajo iz uranove rude. Z uporabo ene tone urana dobijo toliko energije
kot s sežiganjem 25 tisoč ton premoga. Na Madžarskem jedrska elektrarna v mestu Paks deluje od leta 1981. Jedrska energija lahko oskrbuje človeštvo še tisoč in tisoč let. Med njenim delovanjem nastaja veliko nevarnih odpadkov. V primeru večje okvare jedrske elektrarne lahko
umre ali trajno zboli na tisoče ljudi.
• Strešne kritine s sončno celico. Madžarski izum, rezultat raziskovalnega dela Tamása Tótha
Miklósa. Proizvajanje le-teh je cenejše kot proizvajanje tradicionanih sončnih celic.
• Na Madžarskem večji del smeti gre v odlagališča odpadkov. Samo en delček reciklirajo in še
manjši del sežgejo. V razvitih državah s sežiganjem smeti pridobivajo energijo.
Kakšne vire energije poznaš? Kateri so obnovljivi viri energije? Katere prednosti imajo
obnovljivi viri energije?
Načrtuj, nariši hišo. Kako lahko zagotoviš oskrbo z energijo na okolju prijazen način?
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Varovanje živih bitij
Naši predniki so učili otroke ljubiti in spoštovati naravo. Ljubili in spoštovali so gore, vode,
ravnine, rastline in živali. Pomembni del madžarske kmečke kulture so bila zemlja, živina
in spoštovanje človeka.
Učil si se in že lahko opazoval, da je v našem okolju in v živem svetu vse z vsem povezano. Če sta zemlja ali zrak onesnažena, lahko
odmrejo rastline. Gozdovi so naš vir kisika.
Korenine dreves vežejo tla skupaj, ohranjajo
vodo v zemlji. Dreves se ne sme samo sekati, ampak jih je treba tudi saditi.

Lačna sinička se pozimi približuje človeku, čakajoč
na pomoč

Izumrle živali so tiste, ki na žalost več ne živijo na Zemlji. Ali so poginile zaradi poslabšanja
življenjskih pogojev ali so jih iztrebili. S svojim pojavom je človek iztrebil prek stotine vrst rastlin,
tako so izginili življenjski pogoji za posamezne živali in živalske vrste. Na podlagi današnjih ocen
v vsake pol ure na Zemlji izumre ena rastlinska ali živalska vrsta. Učil si se, da ljudje to lahko
zaustavimo. Ne motimo habitatov živali in z iztrebljanjem posameznih živali ne porušimo biološkega ravnotežja. Večina ljudi se je danes oddaljila od narave. Pomembnejša je zanje postala
lagodnost.
V 19. in 20. stoletju ob hitrem razvoju tehnike je bilo za ljudi takrat pomembno premagati
naravo. Tudi Albert Szent-Györgyi nas opozori na nepravilnost tega stališča.
»Narava je ogromna, človek je majcen. Zato je življenje človeka odvisno od tega, kakšen odnos vzpostavi do narave, kako razume in izkorišča njeno moč sebi v prid.« Te besede razumemo šele
takrat, če si prizadevamo spoznati in vzljubiti naravo.
Geograf Jenő Cholnoky pove naslednjo misel:
»Gremo ven na prosto! Gibati se, osvežiti se, čutiti praznik in ga zbirati vase za cel teden, telesno in
duševno postati bolj zdrav, boljši in srečnejši človek.«
Osnova za mir na svetu je lahko tudi ta, da poskušamo spoznati, spoštovati in ljubiti
vsa živa bitja (rastline-živali-ljudi) na Zemlji.
Pogovarjajte se, dokažite in povejte primere za to, v kakšnih odnosih so živa bitja na
Zemlji.
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Kaj lahko storimo za varstvo narave?
V prejšnjih razredih si se učil, kako varujemo
naše naravno okolje. Naše neposredno okolje
je bivališče in okolica – okolje, ki ga je ustvaril človek.
Prizadevati si moramo za to, da v vsakdanu nastane manj smeti. Zbirajmo odpadke selektivno. Reciklirajoči odpadki
so papir, plastika, kovine, steklo, tekstil,
tetrapaki za mleko in sokove, kompost.
Pomembno je pravilno skladiščenje odpadkov,
ker se drugače lahko razmnožijo živali, ki širijo Sajenje rastlin
različne bolezni: miši, podgane, ščurki, muhe.
V gospodinjstvu uporabljajte okolju prijazna čistila.
Skrb za ulico in park, ki sta okoli vas, ni naloga samo občine. Dobronamerni ljudje se združijo
in uredijo svojo okolico. Posadili bodo rastline in bodo zanje skrbeli. Kjerkoli hodiš, vsepovsod
pazi na čistočo okolja tako, kot da bi bilo tvoje.
Škropila, insekticidi, umetna gnojila, ki jih uporabljajo pri negi rastlin, pronicajo ne samo
v zemljo, ampak tudi v vodo. Hrano lahko pridelamo na okolju prijazen način, z bio pridelavo.
Tudi hrup onesnažuje okolje. Ni samo neprijeten, ampak tudi močno poškoduje sluh človeka. Ptice in druge živali težko prenašajo hrupno okolje. Stanovanjske hiše in parkirišča pogosto
varujejo z živo mejo in protihrupnimi ograjami.
Elektrosmog. Stanovanjske naprave, priključene na elektriko, zelo slabo vplivajo na naš počitek in zdravje, posebej med spanjem. Zato je čez noč priporočljivo le-te ugasniti.
Varstvo naravnega in urbanega okolja je dolžnost vsakega prebivalca Zemlje. Varujmo Zemljo za naše vnuke!
Poglej napise na zabojnikih za odpadke. Kako ogroža naše okolje nepravilno skladiščenje odpadkov?
Kako vplivajo na okolje gospodinjska čistila in škropila?
Pozanimaj se, načrtuj, riši. Kako bi zgradil hišo na okolju prijazen način (zbiranje odpadkov, ogrevanje vode, kurjava, izkoriščanje okolju prijaznih gradbenih materialov, načrtovanje vrta, varstvo pred hrupom)?
Poglejte naokrog v svojem bivališču. Kakšne okoljske probleme opažate?
Kakšne rešitve predlagate?
Opozorite odrasle na napake, sestavite pismo županu mesta. Skupaj polepšajte svojo
okolico!
Posadite drevesa, nastavite krmilnike za ptice!
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O čem smo se učili?
Delajte v petih skupinah. Uporabljajte učbenik in druge vire informacij. Dopolnite s svojimi znanji in izkušnjami.
1. skupina
Določite položaj Zemlje v vesolju. Modelirajte sončni
sistem s pomočjo kroglic iz plastelina. Uredite vaša
znanja o Zemlji (oblika, celine, položaj Madžarske na
Zemlji).
Izberite en planet sončnega sistema. Predstavljajte si,
da je tudi tam življenje. Predstavljajte si pokrajino.
Kakšni so tam ljudje in kako živijo? Razdelite med sabo
naloge in pripravite »risanko« z naslovom »Življenje na
planetu …………….. «.

Sončni zahod

2. skupina
Predhodna naloga: Zberite slike, povezane z vremenom, z različnih zemeljskih pokrajin.
Katere so sestavine vremena in podnebja? Iz zbranih
slik pripravite plakat. Kakšen vpliv lahko ima vreme na
življenje človeka? Skupaj zapojte pesem o zimi.
3. skupina
Kakšen pomen imajo prst, voda in zrak v našem življenju? Kaj lahko onesnažuje prst, vodo in zrak? Kako lahko
to preprečimo? Kakšen je medsebojni vpliv med prstjo,
vodo, zrakom in živimi bitji (rastline, živali, ljudje)?

Ptičja hišica v vrtu

4. skupina
Katere vire energije poznamo? Kateri so obnovljivi viri
energije? Zakaj je pomembno preiti na izrabo obnovljivih virov energije? Izumite napravo, ki bi delovala s
pomočjo obnovljivega vira energije. Lahko je tudi
igrača.
5. skupina
Pripravite načrt z risanjem. Kaj bi radi spremenili na
dvorišču šole in v njeni okolici? Kako bi lahko spremenili okolje? Kaj bi ukinili in kaj bi oblikovali namesto njega? Pazite, da izberite okolju prijazne rešitve.
Tam, kjer otroci pazijo na svoje okolje, odpirajo se
rožice
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NAŠA DOMOVINA, MADŽARSKA

Spomenik Štefanu I. in kraljici Gizeli na gradu v mestu Veszprém

»Ko se sklanjamo spominu tistih, ki tudi revni in bolni
junaško služili madžarskemu narodu in znanosti,
spoštujemo sebe«
(István Fekete)
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»O čemer pripoveduje zemljevid«
Globus je najbolj natančno pomanjšana
kopija zemeljskega površja. Na njem nekatere države vidimo samo kot pikice. Na potovanja pa ne vzamemo s sabo globusa. Niti
nam ne bo koristil. Potrebujemo zemljevid, ki
ga lahko položimo na ravno površino in ga
lahko zložimo v torbo, ali atlas, ki ga uporabljaš tudi v šoli.

Kako izdelujejo zemljevid?

Ljudje že od nekdaj izdelujejo zemljevide

Ko so ljudje začeli odkrivati nove celine, so potrebovali natančne zemljevide. Na njih so označili
že znana območja, vode, gore, gozdove, otoke.
Tako so se naslednjič lažje orientirali in so do cilja prišli po znani poti. V prejšnjih časih so se
orientirali na podlagi zvezd, brez kompasa in naprav. Seveda na takšen način izdelani zemljevidi
niso bili tako natančni kot so zemljevidi sedaj.
Danes se s pomočjo modernih merilnih naprav in satelitov da izdelati zelo natančen zemljevid.
Zemljevid je slika zemeljskega površja od zgoraj v zmanjšanem merilu. Prikazuje lahko tudi posamezni del Zemlje, npr.: celine (Amerika, Evropa), države (Madžarska, Francija), mesta
(Budimpešta, Rim), vasi (Buzsák, Tarpa).
Če pazljivo prelistaš svoj atlas, lahko ugotoviš, da posamične celine in države prikazuje v
različnih povečavah in barvi.
Reliefni zemljevid prikazuje površinske oblike: ravnine, hribovje, gorovje, vode. Barve
reliefnega zemljevida si že spoznal v 3. razredu.
Zemljevid, ki prikazuje države, občine, prometne poti, se imenuje politični.
Pohodniški zemljevidi podrobno prikazujejo manjša območja. S pomočjo znakov kažejo
smer poti, tudi izvire, potoke, pitno vodo, počivališča.
Obstajajo zemljevidi, ki prikazujejo gospodarstvo, srednjo letno temperaturo, živali, mineralna
bogastva različnih držav ali posameznih območij. To so tematski zemljevidi.
Seveda obstaja neskončna količina različnih vrst zemljevidov: pedološki, splošno-geološki, vojaški, zemljevid veselja in žalosti Madžarske idr.
Kako so izdelovali zemljevid prej in kako ga izdelujejo danes? Kaj je zemljevid? Kaj je
globus? Kaj prikazuje reliefni zemljevid? Kaj prikazuje politični zemljevid?
Rockenbauer Pál: Amiről a térkép mesél
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Skrivnosti zemljevida
Zemljevid je zanimivo, pustolovsko »berilo«. Barva, ime gorovij, rek, mest - vse pomeni napeto,
namišljeno potovanje. Če spregovorijo, ti bodo povedali romane, tisočletne legende.

Merilo zemljevida, linearno grafično merilo

1 : 1 500 000

10
20
30
40
50 km
Sestavljavci zemljevidov na vseh zemljevidih označijo
pomanjševalno razmerje, ki ga imenujemo merilo. Na
primer: ena enotna dolžina proti sto tisoč (1 : 100 000).
Merilo je linearno grafično merilo
Torej, kar je na zemljevidu dolgo 1 cm, v resnici je dolgo 100 000 cm.
visokogorje
Razdaljo med naselji (mesta, vasi) izražamo
gorje
1500 m
500 m
morje depresija nižina hribovje
v kilometrih, zato je smotrno razdaljo v centi200 m
0m
0m
–200 m
metrih spremeniti v kilometre. Tako: 100 000 cm
= 1000 m = 1 km. Razdaljo na zemljevidu meri- –1200 m
–2000
–200
0
200
500
1500
m
mo z linearnim grafičnim merilom. Osnova
te risbe je ravna črta, na katero prenesemo raz- Prikaz reliefa na zemljevidu
daljo s karte in tako dobimo razdaljo v naravi.
0

Od kod merimo oblike zemeljske
površine?
Se spomniš? Učil si se v 3. razredu. Oblike zemeljske površine (ravnine, hrib-hribovje,
gora-gorovje) skupaj imenujemo relief. Višino oblik zemeljske površine merimo od
morske gladine. Tudi globino morij merimo
od morske gladine.

Nižina

Reliefne oblike
Ravnina je skoraj vodoravno območje. Od
morske gladine do 200 m visoko raztezajoče
se območje je nižina.
Od 200 do 500 m visoko območje, ki sestoji iz več gričev, je gričevje. Členijo ga kotline in doline. Dolina je vzdolžna poglobitev
med hribi in gorami. Kotlina je z vseh strani
zaprto, globoko in široko območje, ki jo obdajajo gore ali hribi.

Gričevje/Hribovje
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Nad 500 m visoke vzpetine so gore. Več
gora, členjenih z dolinami in kotlinami, oblikuje gorovje.
Ravnine, ki ležijo 200 m višje nad morsko
gladino, imenujemo planote.
Z zemljevida lahko prebereš tudi nadmorsko višino. Številka ti kaže, kako visoko nad
morjem se nahaja kaka točka. Npr.: Kékestető
1014 m, Szeged 84 m.

Kako prikazuje vode?
V pojem tekoče vode spadajo vse naravne
vode, ki tečejo: od ozkega potoka do veletoka.
Od izvira do ustja ima reka veliko različnih
podob. Med svojo potjo prebijajo gore, naredijo razpoke v skale, globijo prelepe doline
med gorami, napolnijo ogromne ravnine.
Blizu njih odkrijemo značilen svet rastlin in
živali, ki se vežejo na vodo.
Tekoča voda od izvira do ustja je lahko: potoček < potok < reka < veletok.

Gorovje

Jezera so stoječe vode

O vodnem krogu si se že učil v prejšnjih razredih. Izvire, potoke, reke hrani padavinska voda.
Jezera so stoječe vode. Jezero dobiva vodo iz padavin, potokov in rek, ki vanj pritekajo.
Kakor v rekah, tako tudi nivo vode jezera se lahko niha. So tudi umetna jezera. Nastala so kot
posledica človekovega delovanja. Mrtvice, ki so nastale pri regulaciji rek, so postale stoječe vode, jezera.
Vodni zbiralniki so tudi umetna jezera.
Stoječe in tekoče vode so na zemljevidu označene z modro barvo.
Kaj izraža merilo? Povej tudi primer.
Od kod merimo relief? Katere reliefne oblike poznaš?
V kakšni pokrajini se nahaja tvoje bivališče? Kaj je nadmorska višina?
Razloži vodni krog (kroženje vode). Od kod izvira voda v rekah? Naštej tekoče vode v
rastočem zaporedju. Kakšna jezera poznaš? Kako zemljevid prikazuje vode?
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Orientacija na zemljevidu madžarskih
županij (županije, sedeži županij)
Madžarska leži v Srednji Evropi. Sosednje države so: Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Romunija, Ukrajina, Slovaška. Županije so na zemljevidu označene z različnimi barvami. Središča
županij so večja mesta: sedeži županij. To so administrativna in kulturna središča, prometna
vozlišča. Največje in najbolj naseljeno mesto je naše glavno mesto: Budimpešta.
Ukrajina

Politična karta Madžarske
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GYŐR-MOSONSOPRON

KOMÁROMESZTERGOM
Tatabánya

Győr

Debrecen
Budimpešta

Sombotel

JÁSZNAGYKUNSZOLNOK

PEST
VESZPRÉM

VAS

Székesfehérvár

Veszprém

Szolnok

FEJÉR

Zalaegerszeg

Kecskemét

BÉKÉS
Békéscsaba

ZALA
SOMOGY

Slovenija

TOLNA

BÁCSKISKUN

Kaposvár
Szekszárd

Hrvaška

HAJDÚBIHAR

Romunija

CSONGRÁD
Szeged

Pécs
BARANYA

Srbija

Županije, sedeži
Županija Baranya ............................................................. Pécs
Županija Bács-Kiskun ....................................... Kecskemét
Županija Békés ............................................... Békéscsaba
Županija Borsod-Abaúj-Zemplén ............................ Miskolc
Županija Csongrád .................................................... Szeged
Županija Fejér ........................................ Székesfehérvár
Županija Győr-Moson-Sopron ......................................... Győr
Županija Hajdú-Bihar ........................................... Debrecen
Županija Heves ................................................................. Eger
Županija Jász-Nagykun-Szolnok ............................. Szolnok

Županija Komárom-Esztergom ......................... Tatabánya
Županija Nográd ............................................. Salgótarján
Županija Pest ................................................. Budimpešta
Županija Somogy ................................................. Kaposvár
Županija Szabolcs-Szatmár-Bereg ............... Nyíregyháza
Županija Tolna .................................................... Szekszárd
Županija Vas ........................................................ Sombotel
Županija Veszprém.............................................. Veszprém
Županija Zala ............................................. Zalaegerszeg

Na katere države meji Madžarska? Kaj imenujemo politični zemljevid? Naštej županije
na Madžarskem. Iz atlasa preberi imena sedežev županij. V atlasu poišči, kako so na
zemljevidu označene meje med državami in županijami.
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Naselja: mesta, vasi, zaselki
O svojem kraju si se že učil v 3. razredu. V kraju bivanja so si ljudje uredili stanovanja, zgradili stanovanjske (hiše) in druge zgradbe (trgovine, šole, bolnice, urade idr.). Naselja so lahko
mesta, vasi in posamična naselja (zaselki).
Naselja samostojno ne bi mogli obstajati. Posamezna naselja pomagajo drug drugemu, so
soodvisna.
Zaselki, vasi so dajali mestom industrijske in kmetijske surovine, živila. V zamenjavo
so mesta dala vasem in zaselkom industrijske Mesto
proizvode. Danes že v vedno več naseljih najdemo mala podjetja, tovarne. Življenje naselij usmerja lokalna samouprava.
Mesta: Prebivalci mest so zaposleni v industriji in storitvah, malo je takih, ki živijo od kmetijstva. (Se spomniš? O tem si se učil že v 3. razredu.)

Vas

Zaselek

Vloga mest glede na rang
Budimpešta: je prestolnica Madžarske, politično, gospodarsko, kulturno, znanstveno, turistično središče.
So mesta, storitve katerih (zdravstvo, univerze idr.) se širijo na več županij; npr.: Miskolc,
Debrecen, Pécs, Győr (130-210 tisoč prebivalcev). Le-ta imenujemo regijska središča. Županijska središča s 37-115 tisoč prebivalci; npr. Veszprém, Szolnok, Sombotel, Nyíregyháza.
Srednje velika mesta: s 30-60 tisoč prebivalci; npr. Sopron, Hódmezővásárhely, Mezőkövesd.
Majhna mesta: manj kot 30 tisoč prebivalcev; npr. Kőszeg, Szarvas, Hajdúnánás.
Vasi: Hollokő, Nyírábrány.
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Posamična naselja: k posamičnim naseljem štejemo zaselke, počitniške centre, gozdarske
koče, vojašnice.
Na zaselkih se ljudje ukvarjajo s kmetijstvom: poljedelstvom, živinorejo.
V prestolnici in večjih mestih lahko obiščeš veliko krajev, kjer se lahko zabavaš in hkrati
povečaš svoje znanje in spretnosti.

V planetariju v Budimpešti modelirajo pojave, ki se
vidijo na nebesnem oboku

V Zalaegerszegu, v Muzeju na prostem prikazujejo
stare obrti in orodja

V Budimpešti v Muzeju prometa lahko spoznaš
veliko starih in novejših prevoznih sredstev

V Zabaviščnem parku z ogromnega kolesa lahko
občuduješ panoramo Budimpešte

V večjih mestih, v živalskih vrtovih in parkih divjih živali lahko le-te opazuješ od blizu

V prestolnici, v Palači čudežev lahko opazuješ stvari,
ki se vidijo kot čuda. Če to lahko storiš, jo obišči.

Kakšna naselja poznaš? Kako razvrščaš mesta glede na njihov rang? Kako se delijo vasi
glede na število prebivalcev? Kaj so posamična naselja?

79

Naša domovina, Madžarska

Potuj, vozi se!
1. O pravilih vožnje s kolesom si se učil že v
prejšnjih razredih.
Naredite skupaj z odrasli nekajkilometrsko
kolesarsko pot. S pomočjo zemljevida načrtuj pot. Nariši. Označi tudi kraje počivališča.
Načrtuj časovni razpored. Kakšno opremo
boš vzel s sabo?
2. Načrtuj izletniško pot od svojega kraja z avtobusom ali z vlakom.
Poglej avtobusni in železniški vozni red. Odigrajte, kako je treba kupiti vozovnico. Naredi točno časovno razporeditev!
Za pospešitev prometa peljejo tudi direktni
avtobusi. Vozijo se od enega mesta do drugega, v manjših naseljih ne ustavljajo. Avtobusi peljejo tudi v druge države. V Budimpešti se avtobusi v tujino in druge pokrajine
Madžarske odpravljajo posebej z avtobusne
postaje Népligeti in s postaje Népstadion.
Vlaki že desetletja peljejo v druge države.
Lahko kupimo tudi vozovnico v spalnem vagonu, tako je potovanje prijetneje. Znotraj
države vozijo vlaki InterCity, ki se ustavijo samo v večjih mestih. Vlaki IC rapid (hitri) peljejo še hitreje. Od Budimpešte do Debrecena se da pripeljati samo v dveh in pol urah.

Izlet s kolesom

Vlak

3. Načrtuj družinsko potovanje z avtom. Na
zemljevidu označi pot. Iz prospektov, knjig
izpiši, kaj bi si radi ogledali. Naredi točno časovno razporeditev.

Avtobusna postaja
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Vozi se na okolju prijazen način!
Večino časa v letu hodiš v šolo. Pomembno je,
da greš po najvarnejši poti.
Če razdalja med šolo in tvojim stanovanjem ni tako velika, je najbolje, da pešačiš.
Dobro je, če najdeš pot, ki ne vodi čez nagnetena mesta, polna z izpušnimi plini.
Zakaj je to dobro? Hoja pomirja, lajša stres.
Med hojo se lahko pogovarjamo, razmišljujemo. Ostaneš blizu narave, prideš v šolo bolj Tramvaj
sproščen. Ne čutiš neposrednega hrupa prevoznih sredstev.
Tudi kolesarjenje je zelo zdravo. V prejšnjih razredih si spoznal pravila vožnje s kolesom in
pomembnejša prometna pravila.
Če je šola bolj oddaljena, jeseni in spomladi uporabljal kolo. Bolje je, če vnaprej načrtuješ pot,
da bi bila čim krajša. Ne vozi se po cestah, nagnetenih s prevoznimi sredstvi. Pozimi seveda zaradi mraza in spolzkih cest izberi kako javno prevozno sredstvo.
Na nagnetenih mestnih cestah lahko opazuješ, da se v enem avtu pelje samo en ali dva
človeka. Če ni tako nujno, raje se pelji z javnim prevoznim sredstvom: avtobusom, tramvajem, metrojem. Tako boš prispeval k varstvu narave. Tudi pešci bi vdihavali čistejši zrak, in ne bi
bilo takega hrupa na cestah. Hrup, ki ga povzroča promet, se sliši v zgradbah: stanovanjih, delovnih mestih, vrtcih, šolah.
Z nekaj volje in dobro organizacijo veliko ljudi bi lahko spremenilo svoje prometne navade.

Kako se peljemo z letalom
Letalo je najhitrejši, najbolj varen način potovanja. Potrebujemo za to veljavne potovalne dokumente: potni list, osebno izkaznico, v nekatere države vizo. Letalsko karto lahko
rezerviramo v potovalnih agencijah ali letalskih družbah. Naše prtljage je treba označiti z imenom, priimkom in naslovom. Na letalo lahko nesete samo ročno prtljago, večje
prtljage se oddajo v prtljažnik letala. S sabo lahko vzamemo prtljago določene teže in
deloma določene vsebine. Na letalu se ne sme kaditi. Ob odhodu letala stevard ali
stevardesa seznani potnike z varnostnimi predpisi.
Kako prihajaš v šolo: peš, s kolesom ali z avtobusom? Po kakšni poti? Zakaj si izbral to
pot? Ali si se pogovoril s starši, na kaj moraš paziti? Kaj bi rad spremenil v svojem kraju,
če bi lahko ti urejal promet? Kako lahko utemeljiš ljudem, da bi se bilo bolje voziti na
okolju prijazen način?
Pripoveduj o enem izmed svojih potovanj, kaj si doživel? Napiši o tem spis. Ali se je z
vami med potovanjem zgodila kaka neprijetnost? Kako bi to lahko preprečili?

81

Naša domovina, Madžarska

Madžarska in njena okolica
(berilo)

Vzpostavitev in negovanje odnosov z državami, ki nas obdajajo, je zelo pomembno. Imamo
odnose, ki so povezani (pogojeni) preko narave; npr.: gozdovi, jamski sistemi, ki se nadaljujejo v sosednjih državah. Naše velike reke prečkajo ozemlje več držav. Varstvo naših naravnih
bogastev in okolja je skupna naloga vseh držav. Donava je na primer druga največja reka Evrope. Rastlinstvo in živalstvo, harmonično okolje Donave se je oblikovalo mnoge milijone let.
Danes daje večji del pitne vode osmim državam. Nepremišljeni poseg človeka v naravo z namenom preoblikovati jo lahko povzroči nepopravljivo škodo.
RELIEF
MADŽARSKE

Ukrajina

Slovaška

Avstrija
Romunija
Slovenija
Hrvaška
Srbija

Reka postane ogrožena in s tem tudi živi
svet, kmetijstvo, oskrba s pitno vodo teh območij, ki jo obdajajo. S sosednjimi državami je
treba paziti tudi na to, da v naše reke in zrak ne
pridejo onesnaževalci. Varstva našega okolja
brez pomoči drug drugega ne bomo mogli
rešiti. Umetno zgrajene povezave z našimi
sosedi so železnice, prometne poti idr. Tudi z
njihovo pomočjo želimo oblikovati dobro gospodarsko sodelovanje. Nujna je tudi skrb za
kulturne odnose.

»Vedno vse
oddaj svoji domovini.
Svet je nesmiseln
brez tvoje domovine.«
(Sándor Márai)

Pomembno je, da vsaka narodnost - v kateri koli državi živi - naj lahko govori svoj materni
jezik, neguje svojo narodnostno kulturo, tradicije: na Madžarskem narodnostne skupnosti,
v sosednjih državah pa tam živeči Madžari.
Katere koli narodnosti lahko živijo znotraj države v miru, če vzajemno upoštevajo tradicije,
navade, kulturo, jezik drug drugega.
Če si na obisku v drugi državi, ne pozabi, da ljudje, ki živijo tam, imajo svojo domovino
tako radi kot ti svojo. Spoštuj to, pazi na svoje okolje, to je naš skupen interes.
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Madžari zunaj meja
Madžari ne živijo samo na Madžarskem. Na milijone Madžarov živi zunaj meja. Več madžarskih ljudi je zapustilo svojo domovino delno
zaradi upanja v boljše življenje, delno zaradi
posledic vojne. Večinoma so postali prebivalci
sosednjih držav pod vplivom zgodovinskih dogodkov, s spremembo državnih meja.
Na Zemlji živi skoraj 15 milijonov Madžarov.
Od tega dva in pol milijona živi v sosednjih
državah, več kot dva milijona po svetu, ostali
pa na Madžarskem. Na žalost se njihovo števi- Madžari v svetu relief
lo zmanjšuje.
Največ Madžarov živi za mejami države v Romuniji (Erdély), na Slovaškem, v Ukrajini, v Srbiji, v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji.
Število Madžarov v Združenih državah Amerike in Kanadi je skoraj en milijon. V velikem številu živijo Madžari tudi v latinski Ameriki, Avstraliji in Izraelu.
Med madžarskimi izseljenci je veliko - umrlih ali danes še živih - znanih znanstvenikov, poslovnežev in nadarjenih umetnikov. Med njimi so:
• László Bíró, ki je živel v Braziliji, izumitelj kemičnega svinčnika s kroglico in avtomatskega
menjalnika v avtu.
• O delu Alberta Szent-Györgyija si se že učil. Ede Teller je bil znani fizik in raziskovalec atoma.
• Matematik János Kemény soizumitelj programskega jezika BASIC, email je tudi njegova ideja.
• Charles Simonyi (Károly Simonyi) je kot vodilni načrtovalec Microsofta usmerjal razvoj
programov Windows in Excel.
• Umetnost Victora Vasarelyja (Viktor Vásárhelyi) je znana po celem svetu.
• Spomin na nadarjenih madžarskih igralcih še vedno hranijo stari filmi: umetnost takih
igralcev kot Gyula Kabos, Éva Örkényi, Violetta Ferrari, Katalin Karády, Pál Jávor je
nepozabno doživetje.
Veliko znanih še živečih Madžarov pomaga svoji domovini in so ponosni na svoje madžarske
korenine.

Naš sloves v svetu
Nadarjeni Madžari so sloveli po svetu že stoletja nazaj. Skoraj ni mogoče našteti, koliko znanih
Madžarov je živelo in še živi na vseh koncih sveta. Lajosa Kossutha je svet spoznal kot politika.
Mihály Munkácsy in Tivadar Csontváry Kosztka sta ustvarjala v slikarstvu. Zdravniško delo
Ignáca Semmelweisa, pesništvo Sándora Petőfija, prozo Móra Jókaija poznajo v več državah. Ferenc Liszt je bil znan pianist in skladatelj. Osrednji osebnosti madžarske glasbene kulture Bélo Bartóka in Zoltána Kodálya poznajo po celem svetu.
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Knjige pisatelja Sándora Máraija so prevedli v več tujih jezikov. Mnogo poslovnežev
se je preselilo nazaj na Madžarsko. Na primer
József Zwack z družino znova živi doma. Ernő Rubik je s svojo idejo Rubikove kocke nudil odraslim in otrokom po celem svetu koristno zabavo. Seveda tudi mi poznamo
znane ljudi drugih držav.
Madžarska ljudska umetnost je znana
daleč naokrog. Se spomniš? V 3. razredu si se
učil o vrstah ljudske umetnosti. Svetovno znana sta madžarski narodni ples in sto članski
romski orkester. Madžarska kuhinja in madžarska vina so zelo priljubljena. Ponosni smo
na herendski, hollóházi in žolnai porcelan.
Vezenje Kalocsa in Matyóföld in čipke halasi poznajo v več državah po svetu.
Madžarski športniki so lahko ponosni na
odlične rezultate: Péter Lékó in Judit Polgár
v šahu, Krisztina Egerszegi in Tamás Darnyi
v plavanju, László Papp v boksu, vaterpolisti,
stara zlata skupina nogometašev, kajak-kanu,
peteroboj, madžarsko sabljanje so dosegli
mednarodno priznanje.
Na Madžarskem je veliko termalnih vrelcev.
Znana madžarska zdravilišča obiščejo ljudje z
vseh koncev sveta. Najbolj obiskana so Hévíz,
Gyula, Zalakaros, Nyíregyháza-Sóstó.
Ponosni smo tudi na številne rezultate s
področja zdravljenja, razvoja zdravil.
Madžarski izumitelji in strokovnjaki so postali znani preko več industrijskih izumov.
Kaj je vzrok za to, da veliko Madžarov
živi v drugih državah? Povej nekaj
imen znamenitih ljudi, ki so živeli ali
živijo za mejami Madžarske. Uporabi učene vire informacij.
Povej na koga in na kaj si ponosen v
svojem kraju oziroma v okolici? Kaj
bi še povedal obiskovalcem tvojega
kraja?
Raziskuj, poizvedi. Kdo lahko dobi Nobelovo nagrado?
Kaj je hungarikum?
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Krožnik iz herendskega porcelana

Vezenje s križci iz kraja Bereg
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Na Madžarskem živeče narodnosti
Na Madžarskem ne živijo samo Madžari, ampak tudi narodnostne manjšine.
Za Madžare je materni jezik madžarščina,
vendar so narodnosti, ki govorijo drug materni
jezik. Tudi oni so državljani Madžarske. Zakon zanje zagotavlja, da uporabljajo svoj materni jezik.
Otroci se v šoli lahko učijo v svojem maternem
jeziku. Narodnostne skupnosti imajo svojo kulturo, varujejo in negujejo svoje tradicije.
Na Madžarskem živi 13 narodnosti, 12 narodnostnih manjšin in 1 etnična manjšina Romi.
Te narodnosti so: Nemci, Srbi, Hrvati, Slovenci,
Romuni, Ukrajinci, Rusini, Armenci, Bolgari, Grki,
Poljaki, Slovaki.
Na Madžarskem živijo Romi v velikem številu. Negujejo svoje tradicije in jezik.
Tu živijo ljudje, tujci, ki so prišli iz različnih
držav iz celega sveta. En del dela na Madžarskem, drugi del pa študira.
Če v tvojem okolju živijo ljudje katere koli
narodnosti, spoštuj jih in sprejmi z ljubeznijo. Vedno se postavi v njihov položaj. Ali
se spomniš pravljice o pikapolonici?

Predstavniki srbske manjšine v narodni noši

Plesalci nemške narodnostne manjšine

Katere narodnostne manjšine razen
Madžarov živijo na Madžarskem? Kako živijo narodnostne skupnosti? Zakaj tujci radi živijo na Madžarskem?

Romski ljudski glasbeniki
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Madžarske pokrajine
Madžarska meri 93 030 km². Državna meja je samo umetna meja med pokrajinami, saj se madžarske pokrajine nadaljujejo v sosednje države.
Podnebje Madžarske je z več pogledov ugodno za gojenje rastlin.
Rodovitna tla so naše največje naravno bogastvo.
Srednja letna temperatura je med +8 in +11 °C. Na 1014 m visoki gori Kékestető je 6 °C.
Po navadi je število ur sončnega obsevanja ugodno.
Padavine niso enakomerno porazdeljene, razlikuje se po pokrajinah.
Tradicije, navade, način življenja ljudi se prilagajajo njihovemu kraju bivanja, pokrajini. Spoznaj preteklost, sedanjost, znamenitosti in navade nekaterih večjih in manjših pokrajin.
Območje Madžarske delimo na šest večjih pokrajin:
1. Velika madžarska nižina
2. Mala madžarska nižina
3. Alpsko predgorje
(Zahodnomadžarska obmejna pokrajina)
Dombság (30%)
4. Prekodonavsko gričevje
Hribovje
(30%)
(z gorovjem Mecsek)
5. Prekodonavsko hribovje
6. Severno madžarsko hribovje

Gorovje (2%)
Hegyvidék (2%)

Alföld (68%)

Nižina (68%)

6.
2.
3.

5.
1.
4.
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Velika madžarska nižina
Območje Velike madžarske nižine je v času naselitve Madžarov v domovino bilo pokrito z
gozdiči in poplavnimi gozdovi.
Ko se je razširilo poljedelstvo, so veliko gozdov iztrebili, da bi bilo več njiv. V turških časih
je iztrebljanje gozdov stopnjevalo. Novo
spremembo je pomenila regulacija Tise in
njenih pritokov. Za reke so izkopali nove, bolj
ravne struge, sem so usmerjali vodo. Tako so
preprečili pogoste poplave, ki so poplavile rodovitne zemlje.
Nižina je največja pokrajina Madžarske. Razprostira se od črte Sió vse do vzhodne državne
meje. (Preko južne državne meje in se nadaljuje v območjih sosednjih držav.) Njena severozahodna meja je Prekodonavsko hribovje,
na severu meji na Severno madžarsko hribovje.
Največji reki sta Donava in Tisa.
Na Madžarskem je največ sončnega obsevanja v Nižini. Na tem območju je največja razlika med poletno in zimsko temperaturo.
Največja mesta Nižine so Debrecen, Szeged,
Nyíregyáza, Kecskemét, Szolnok, Békéscsaba,
Hódmezővásárhely.

Spomenik na prelazu Verecke (danes se nahaja na
teritoriju sosednje severovzhodne države, Ukrajine).
Preko njega so prišli Madžari v Karpatski bazen.
Pod vodstvom kneza Árpáda so zavzeli 839 m visok
prelaz. Od takrat Madžari živijo tu, to je njihova
domovina.

Žetev
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Rojstni kraj Sándorja Petőfija: Kiskunság
Kiskunság je eno izmed najlepših, najbolj pestrih območij. Petőfi je v mnogih svojih pesmih pisal o tem kraju, »ki ga objemata roki
Donave in Tise«. Kiskunság je višje ležeči del
pokrajine med Donavo in Tiso. Njegovo
površino pokriva debel plast peska. Pesek,
ki ga prenaša veter, imenujemo živi pesek.
Peščene sipine (griči) potujejo pod vplivom
vetra.
Pred dvesto leti so se ljudje v Kiskunság
ukvarjali s pastirstvom. Najprej so na trato Čreda sivih krav
pustili govedo in konje, ker ne žvečijo trave do
korenin. Po ovcah se druge živali niso pasle, ker ovce skoraj »pobrijejo« pašnik. Kasneje že ni
bilo mogoče živeti s pasenjem živine. Pust živi pesek je bilo treba preoblikovati v rodovitnega.
Posadili so akacije, sadna drevesa, vinograde. Korenine rastlin so preprečile premikanje peska,
krošnje dreves so zavirale veter.
Danes v pesku pridelujejo različne vrste zelenjave in sadja. Tu obrodijo poletna jabolka, češnja, višnja, sliva, znana breskev, okusno sladko grozdje. Tako je zemlja živega
peska postala zemlja »zlatega peska«.
Obilno sončno obsevanje, toplota, ki se odseva od peska,
naredi sadje in zelenjavo posebej sočno in bogato z vitamini.
En del pridelkov pride na tržnice in v trgovine svež. Ostalo predela konzervna industrija. Le-ti pridejo v trgovine v
obliki konzerv, globoko zamrznjenih izdelkov, tudi suhega
sadja in zelenjave. Središči izdelave konzerv sta Nagykőrös in
Kecskemét.
Petőfi kot otrok

Nekoč so bili škornji pomemben del madžarske noše
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Petőfijeva rojstna hiša

Naša domovina, Madžarska
Mesta z bogato zgodovino v Kiskunságu so Nagykőrös, Kecskemét in Cegléd. Med profesorji
gimnazije v Nagykőrösu so imena zelo znanih znanstvenikov. V letih 1851-1860 je tu učil János Arany.

Venec rdeče paprike iz Kalocse

V muzeju, ki se nahaja v mestu Nagykőrös
poleg arheološke in etnografske zbirke je dobila svoj prostor stalna razstava o zgodovini
konzerviranja živil.
Kecskemét je mesto zgodovinskega pomena. Skozi stoletja je bil lastnina kraljic in
veleposestnikov. Več kulturnih spomenikov v
mestu naredi prijetno vzdušje. Stara stolpna
ura čudovite mestne hiše pričara vzdušje zaupnosti. Tu se je rodil Zoltán Kodály. Muzej iger
hrani veliko zanimivosti kot za otroke tako tudi
za odrasle.
V mestu Kiskőrös se nahaja Petőfijeva
rojstna hiša. Kalocsa je znana po svoji ljudski
umetnosti in papriki. V mestu Kiskunhalas izdelujejo znane čipke »halasi«.

Ljudska noša iz Kalocse

Muzej Józsefa Katone v Kecskemétu

S čim so se nekoč ukvarjali ljudje v Kiskunságu? Kako so zaustavili živi pesek? Zakaj sta sadje in zelenjava v Kiskunságu tako sočna? Kaj se zgodi s
pridelanim sadjem in zelenjavo? Katera mesta v Kiskunságu so znamenita?
Bihari Anna – Pócs Éva: Képes magyar
néprajz
Gáborján Alice: Magyar népviseletek

Čipka »halasi«
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Življenje v Nagykunságu
Pred regulacijo rek je bilo Nagykunság poplavno območje. Poplavne vode Tise so za
sabo pustile ogromen močvirski svet. Kunska mesta so se naselila v višjih območjih, kjer jih
voda ni poplavljala. Zemljo so lahko obdelovali samo na otokih, ki niso bili izpostavljeni poplavam. Na gosti travi se je paslo veliko krav in konjev. Na močvirnatih območjih so živela krdela pol divjih svinj.
Živali so zimo preživele zunaj na pašnikih pod odprtim nebom skupaj s pastirji. To je bila
neukročena živinoreja. Ljudje so želeli obdelati več zemlje. Regulirali so Tiso in več
Körös. Zgradili so jezove proti poplavam. Minilo je že stoletje odkar ni več neukročenega
pastirjevanja, posušili so se mokri travniki. Živinorejo je zamenjalo poljedelstvo.

Na koruznem polju

Szolnok

V Nagykunságu se je oblikovala zelo dobra rodovitna prst. Poljedelstvo je spremenilo videz
pokrajine. Danes je to najbolj rodovitna pokrajina Madžarske.
Zgodi se, da poleti več tednov ne dežuje. To suho obdobje imenujejo suša. Takrat ima pokrajina žalostno podobo. Zemlja se posuši, razpoka, medle rastline porumenijo. Na Madžarskem v Nagykunságu pada najmanj padavin.
Ljudje so zgradili namakalne sisteme (kanale), tako peljejo vodo na žejno zemljo.

Konjski pastir
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Polica za posodo, kolovrat

Skrinja za nevestino balo

Naša domovina, Madžarska
V poljedelstvu pridelane rastline predeluje industrija. Glavni
poljski pridelki pokrajine Nagykunság so: pšenica, koruza,
sladkorna pesa in krompir.
Največji mesti Nagykunsága sta Szolnok in Karcag. Szolnok je sedež županije, Karcag je pravo poljedelsko mesto.
Szolnok je mesto z zgodovinskim pomenom. Že v časih Štefana I. je bilo župansko središče. Muzej Damjanich János hrani
zelo dragocene narodopisne in arheološke najdbe. Zanimivost
je zbirka prabitij, številne redkosti, katere so ribiči potegnili iz
Tise (kosti rhinocerosa, prednika jelena, mamuta, lobanje).
Nekoč je bil sedež območja Nagykun Karcag. Središče krojaštva suknjiču podobnih oblačil (szűr). Tu so izdelovali znana
kunska oblačila. V tamkajšnjem muzeju se nahaja zelo bogata narodopisna zbirka. Muzej
nosi ime po imenitnem narodopiscu, letopiscu
Nagykunsága: Istvánu Györfiju.
Nagykunság ima zaklade, ki jih je oblikovala
človeška roka. To so kunski griči. Zemljaste
zgradbe v obliki polkroga, visoke 5-10 metrov,
s premerom 20-25 metrov se razprostirajo po
navadi ob vodi, vendar na območjih, ki niso
izpostavljena poplavam. Na žalost danes grozno propadajo. V Nižini je ob prelomu stoletja
bilo še dva tisoč gričev.
Arheološke raziskave so pokazale, da griči
hranijo sledove naselbin iz bronaste dobe, pokopališč iz obdobja selitve Madžarov, cerkev
in grobov, naselbin iz obdobja Árpádove vladavine.

Okrasek na suknjiču podobnem
oblačilu iz platna

Mestna hiša v mestu Karcag

Kako je nekoč bil videti Nagykunság?
S čim so se ukvarjali ljudje? Kakšen je
danes?
Kakšne rastline gojijo v Nagykunságu?
Katere industrijske panoge predelujejo Kunski grič
poljščine v Nagykunságu?
Katera so najpomembnejša naselja v Nagykunságu?
Kolibri könyvek: Magyar népviseletek
Szolnok megye természeti értékei (1989)
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Mala madžarska nižina
Mala nižina se razprostira na
severozahodu Prekodonavja.
Njeno območje so nekoč
pokrivali gozdovi. Nekdanje
močvirske gozdove in hrastovja so izkrčili. Reke, polne hrane
in ribe, vzpetine, ki jih reka ni
poplavila, so bile primerne za
naselitev že v prazgodovini.
Na območju Male nižine
zima ni tako hladna, poletje pa ni tako vroče kot v Domača gos z goskami
Račka
Veliki nižini.
Padavin je več in se bolj enakomerno razporejajo. Pogosti so severozahodni vetrovi. Vreme s padavinami je ugodnejše za gojitev rastlin. Tu pridelujejo pšenico, koruzo, sladkorno
peso in krmilne rastline. Na krmilnih rastlinah in pašnikih, gosto poraščenih s travo, se
dobro razvija govedo. Redijo tudi svinje in perutnino. Naravni zaklad Male nižine je Narodni
park Fertő-Hanság.

Krava s teletom

Svinja

Pomembnejša mesta Male nižine so Győr,
Mosonmagyaróvár, Kapuvár in Csorna.
Győr je sedež županije, trgovsko, prometno,
kulturno in turistično središče. Imenujejo ga
tudi „mesto štirih rek” (Donava, Raba, Rábca
in Marcal). Center mesta je bogat s kulturnimi
spomeniki.

Mosonmagyaróvárski grad
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Győr, „mesto štirih rek”

Reke so bogate z ribami

Csorna

Govedo so vpregli v jarem, tako so lahko vlekli voz

Določi lego Male nižine.
Primerjaj sliki stare in današnje Male
nižine.
Kakšne kmetijske proizvode predeluje industrija?
Kakšne živali redijo?
Označi vreme v Mali nižini?
Katera so najpomembnejša mesta v
Mali nižini?
Cseri Rezső: A természet múzeumai
Pillantás a természetre sorozat: Nádasok
élővilága

Mernik je stara
merilna posoda
Ženske so na bregu
prale s pomočjo
lesenih kladiv, z njimi
so udarjale po mokrem,
umazanem perilu
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Gozdnato Alpsko predgorje
(Zahodnomadžarska obmejna pokrajina)

Alpsko predgorje se nahaja na zahodnem obrobju Prekodonavja. Pokrajina, kot tudi vidiš iz imena, se priključuje
najvišjemu gorskemu sistemu v Evropi. Če v atlasu odkriješ stran,
kjer je prikazan zemljevid Evrope, boš našel Alpsko pogorje.
Na Madžarskem najdemo dva nižja obronka: Sopronsko
pogorje in Kőszeško pogorje. H gorovju se priključujeta tudi
hrbta Vasi in Kemenes, v širšem pomenu tudi Zalsko hribovje.
Alpsko predgorje je pokrajina, najbogatejša s padavinami. Poleti pade dovolj dežja, pozimi pa mnogo snega.
Vlažnost zraka je tu višja kot v drugih madžarskih pokrajinah. Posledica obilnih padavin je izjemno bogat rastlinski
svet Alpskega predgorja. Na višjih območjih raste smrekovje,
na nižjih pa hrastovje in bukovje.
Zimski gozd
Tu najdemo veliko zdravilišč, letoviških domov in počitniških hiš. Čist zrak in lepota pokrajine zagotavljata zdravljenje in počitek.

olp
Sopron, Gasilski st

Grad v Kőszegu
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Sombotel, Glavni trg

Govedo na paši

Naša domovina, Madžarska
Na južnih in vzhodnih strminah hribovja, ki je varovano pred vetrovi, obrodi
dobre vrste grozdje. Na nizkih pobočjih
hribov in v dolinah najdemo njive, zelene travnike in pašnike. Gojijo tudi veliko
krmnih rastlin. V Alpskem predgorju redijo
govedo, ki daje veliko mleka.
Mesta z zgodovinskim pomenom so: Sopron, Kőszeg in Sombotel. V Sopronu in
Kőszegu najdemo čudovite zgodovinske
zgradbe, ki ohranjajo vzdušje starega mesta. Grad v Kőszegu je leta 1532 branil pred Turki grajski kapetan Miklós Jurisics s svojo
majhno vojsko. Szombathely je gospodarsko in duhovno središče zahodnega prekodonavskega območja. Muzej Savaria hrani za
obiskovalce zelo bogato arheološko, narodopisno in naravoslovno gradivo. Na območju Zalskega hribovja so se ljudje zaradi močvirne
pokrajine zdavnaj naseljevali na vrhu hribov
(Göcsej, Őrség).
Od kod je Alpsko predgorje dobilo
ime?
V katerem delu Madžarske leži?
Kakšno vreme je značilno za to pokrajino?
Naštej znana mesta te pokrajine.
Tüskés Tibor: Magyarország
Hétszínvilág olvasókönyv: Sopron, a
hűség városa
Dr. Mester Miklósné: Varázslatos világ
- környezetismereti olvasókönyv

Alpsko predgorje

Spomenik ljudskega stavbarstva v Őrségu

V Zalskem hribovju so ljudje gradili hiše na vrhu
hribov
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Prekodonavsko hribovje
Prekodonavsko hribovje se vleče od reke Zala do vijuge Donave. Dolgo je 200 km,
usmerjeno je od jugozahoda proti severovzhodu.
Sestoji iz več hribovij. Njegovi deli so: Bakony, Vértes, hribovje Velencei in hribovje
Dunazug. Za njegovo površino so značilni široki hrbti hribovij in zaokroženi vrhovi gričev. Hribovja so drugo od drugega razdeljeni s širokimi dolinami.
Vreme je hladnejše kot v Nižini in je več padavin. Ko se vzpenjamo, vsakih 200 metrov temperatura se zniža za 1 ºC.

Prekodonavsko hribovje

Grad v Veszprému

Bakony je pred nekaj stoletji bil pravi pragozd. Pokrivala so ga gosto rastoča drevesa. V njegovih gozdovih so se pasla krdela svinj. Poleg svinjskih pastirjev so tu živeli oglarji, apneničarji
in rezbarji. Tudi danes je najbolj gozdnata pokrajina na Madžarskem. Na njenem območju
najdemo gradove, ruševine, številne zanimive izletniške kraje, več zavarovanih vrst rastlin in živali (tisov gozd Szentgáli). V vaseh pa lahko občudujemo pokrajinske hiše, narodopisne spomine, stvaritve ljudske umetnosti. Središče pokrajine Bakony je Veszprém. Mesto je zasnoval madžarski kralj Štefan I. Grad v Veszprému je bil zgrajen na visokem skalnatem bregu. Z gradu se
odpira čudovit pogled na mesto in na Bakony.

Herend. Manufaktura porcelana
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Gostišče v Bakonyu
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Rezbar

Srca z zrcalom na sejmu

Hribovje Vértes pokrivajo hrastovja in bukovja. V gozdovih živijo srne, jeleni, divji prašiči, in
se skrivajo tudi grajske ruševine. Veliko dogodkov madžarske zgodovine je povezanih z Vértesem. Tudi kralj Matjaž je veliko lovil v okolici. Njegov nekdanji grad stoji na bregu jezera Öreg v
kraju Tata. Na zahodnem robu hribovja se je oblikovala vinska pokrajina, ki se imenuje po kraju
Mór. Med jamo Tatai in sotesko Donave Visegrádi se nahaja gozdnato hribovje Dunazug.
Pomembni rudi Prekodonavskega hribovja sta rjavi premog in boksit.

Bazaltne orgle na gori Szent György

Skupni narodni ples

Na zemljevidu določi in pokaži, kje leži Prekodonavsko hribovje. Kateri so njegovi deli?
Kakšno je vreme? Kateri so najpomembnejši minerali? Raziskuj, poizvedi. Po čem je
znamenito mesto Zirc? Kdo so bili nabiralci kresnil? Nauči se eno lepo ljudsko pesem iz
pokrajine Bakony.
Ágh István: Üres bölcsönk járása
Bihari Anna - Pócs Éva: Képes magyar néprajz
Képes diáklexikon: Régi mesterségek (stran 249)
Vörös könyv a védett és veszélyeztett fajokról
Peter Skoberne: Zavarovane rastline v Sloveniji

97

Naša domovina, Madžarska

Največje madžarsko jezero
– Blatno jezero
Blatno jezero je naravni zaklad, ki je znan po celi Evropi, je največje madžarsko jezero. Največja
globina je 11 m. Povprečna globina je 3-4 m. Na južnem bregu je voda plitva, zato se
poleti hitro segreje. Sem pride veliko ljudi, ki želijo letovati in se kopati. V okolici je veliko čudovitih izletniških krajev. Na severnem bregu se vzdigujejo hribi Bakony, pokriti z gozdovi.
Na sončnih pobočjih višinskega sveta Blatnega jezera pridelujejo veliko grozdja in sadja. Znana
so dišeča vina. Lepe tradicije trgatvene zabave živijo še danes. Poleti na ljudi pomirjevalno vplivajo prijetno vreme, jadralci, ki jih poganja severozahodni veter in harmonična, lepa pokrajina.
Ni naključno, da József Egry, znani madžarski slikar, poimenoval to pokrajino »radostna solza
narave«.
Na Blatnem jezeru in njegovi okolici cvete turizem. Veliko tujih gostov ga obišče zaradi
kopanja, vodnih športov in izletniških možnosti.
Tu živeči ljudje imajo delo celo poletje, in sicer oskrbovanje turistov.

Panorama Blatnega jezera

Klinika za bolezni srca in ožilja v Balatonfüredu

Balatonfüred je najstarejše zdravilišče na severnem bregu Blatnega jezera. Znano kliniko
obiščejo ljudje z raznih koncev sveta. Na sprehajališčih mesta vidimo številne spominske table,
spomenike znanim ljudem. Tu rastejo drevesa, ki so jih posadili znameniti ljudje.

Balatonfüred, obrežno sprehajališče
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Nasadi sivke na polotoku Tihanyi
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Badacsony

Szigliget

V zdravilišču Héviz se zdravijo ljudje z mišično-skeletnimi bolezni. Na južnem bregu je počitniško mesto Siófok, ki sprejme največ ljudi.
Delček pranarave, ki je ostal nespremenjen, je Malo Blatno jezero. V zaščitenem trstišču gnezdi več kot sto vrst redkih ptic.

Hévíz

V višinskem svetu Blatnega jezera lahko vidimo
ogromne vinograde

Blatno jezero je eno izmed najbolj raziskanih jezer na
Zemlji. Nekdaj je bilo njegovo območje večje. Mesto
Tapolca je bilo blizu brega. Poglej na svojem zemljevidu, koliko kilometrov je mesto oddaljeno od jezera.
Katere reliefne značilnosti najdemo v okolici Blatnega
jezera? Pripoveduj o znamenitostih, naravnih lepotah
Blatnega jezera in njegove okolice. S čim se ukvarja
prebivalstvo v okolici Blatnega jezera? Orientiraj se po
zemljevidu. Kako lahko z vlakom, z avtom prideš iz
svojega kraja na Blatno jezero?
Dr. Mester Miklósné: Varázslatos világ – környezetismereti olvasókönyv, Hogyan gyógyít a víz?

Lajos Lóczy – svetovno znan
raziskovalec Blatnega jezera
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Prekodonavsko gričevje
Prekodonavsko gričevje se vleče od zahoda proti vzhodu, od doline Zala do Donave.
Proti severu ga omejuje Blatno jezero, proti jugu pa dolina Drave.
Na njeni površini se prepletajo krotki hrbti gričev in dolge doline. Reke so naredile pokrajino
gričevnato. V ravno površino so vklesale široke doline.
Na območju gričevja je celo leto veliko padavin. Večji del padavin prinesejo zahodni
vetrovi, ki pihajo z Atlantskega oceana. S strani Alp prihaja hladen, vlažen zrak, tudi sončnega
sevanja je manj. Vreme je ugodno za razvoj krmilnih rastlin, vrst trav. Pašniki, bogati s
sočno travo, in krma omogočajo rejo goveda. Gozdovi, njive, pašniki, veliko izvirov, zanimiva naselja naredijo pokrajino pravljično.

Kaposvár

Pécs, stolnica

Vreme v kraju Mecsek je blago in prijetno. Višje dele gričevja pokrivajo gozdovi.
Najvišji vrh je Zengő (680 m). Zrak jame Abaligeti je dober za zdravljenje bolezni dihal. Na južnem pobočju Mecseka, ki je varovan pred severnimi vetrovi, pomlad prihaja zgodaj in tu je
najdaljša jesen. Sončno sevanje ugodno vpliva na pridelavo grozdja in sadja. Tu rastejo
tudi rastline iz toplejših krajev, na primer, figa. Na Madžarskem se najprej tu začnejo odpirati
cvetovi. V pokrajini je bogat živalski svet.

Panorama gričevja Mecsek
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Glavni trg Szigetvára s kipom leva
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Na južnem vznožju Mecseka leži čudovito, sončno, prijetno mesto Pécs. Zaradi svojih zgodovinskih znamenitosti in lepote ima veliko tujih obiskovalcev. Grad Szigetvár je pred Turki
branil Miklós Zrínyi.

Banatska potonika je redkost Mecseka

Vezana brisača

Ograja, spletena iz šibja

Fragment stare kuhinje

Kakšno površinsko obliko poimenujemo gričevje?
Označi Prekodonavsko gričevje in njegovo vreme.
Zakaj so tu ugodni pogoji za rejo goveda?
Raziskuj v knjižnici. Poišči knjige o mestih Pécs, Szigetvár.
Tüskés Tibor: Szülőföldünk, a Dunántúl
Kolibri könyvek: Magyar népi építészet
Kósa László - Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra
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Severno madžarsko hribovje
Severno madžarsko hribovje je najvišja pokrajina na Madžarskem. Razprostira se od
Donave do reke Bodrog. Med hribovji ležijo rečne doline in kotanje.
Deli hribovja so Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk in hribovje Zempléni. Na vrhu hribovja
Bükk najdemo veliko ravno površino, to je planota Bükk. Planota je raven svet, ki leži višje
kot 200 metrov. V Matri je najvišja točka Madžarske: Kékes (1014 m).

Kamen na Kékestető, na katerem je označena višina

Grad Füzér v hribovju Zempléni

Severno madžarsko hribovje je najhladnejša pokrajina na Madžarskem. Tu je najbolj
nizka srednja januarska in julijska temperatura.
Temperatura in padavine se spreminjajo z nadmorsko višino. Na višjih območjih se
temperatura zmanjša, padavin je več.
Potoki zaradi velike količine padavin narastejo. Moč vode kotali tudi večje delce skal. Površina
se spreminja tudi danes, poglabljajo se doline.
Na južnih pobočjih hribovij je veliko sonca, ki ugodno vpliva na pridelavo grozdja.
Tu so se oblikovale zgodovinske vinske pokrajine: Tokaj in Eger.

Hollókő
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Lillafüred, Hotel Palota

Kapniška jama v Aggteleku

Miskolc, terasa Színva

Eger, trg Dobó

Določi lego Severnega madžarskega hribovja. Naštej
in pokaži njegove dele na zemljevidu. Katero pokrajino imenujemo planota? Kje se nahaja najvišja točka
Madžarske? Kakšno je vreme v hribovju?
Usborne könyvek: Az erdő könyve; Kempingezés,
túrázás
David Burnie: Barangolás a természet világában
David Burnie: Velika enciklopedija narave
Jean-Denis Godet: Domača drevesa in grmi

Slap v Mátri
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Narodni parki na Madžarskem
»Samo ta narod lahko izboljša svoj položaj, poveča svojo svetlobo, slavo, srečo, ki pozna samega sebe,
svojo moč in svojo domovino...
Samo ta Madžar lahko pametno ljubi svojo domovino, ki jo dobro pozna. Tako je bolj primeren za
služenje svoji domovini, tako lahko domovina pričakuje od njega večje žrtvovanje.«
(Pál Magda, 1819)
V tretjem razredu si se učil o tem, da posebnosti, lepote našega okolja ohranjujejo narodni
parki, zavarovana območja in naravovarstvena območja. Na teh področjih živijo z ene strani
edinstveni primerki, z druge strani skoraj izumrle vrste rastlin in živali. Varovati je treba ne samo
zaščitene rastline in živali, ampak tudi njihov življenjski prostor. Čuvajmo naravno pestrost naše
Zemlje!
Narodni parki so naša dragocena naravna in kulturna dediščina. Nenadomestljiva narodna
bogastva. Spoznaj deset narodnih parkov Madžarske. Če je mogoče, pojdi na izlet v enega izmed njih. Napravi fotografije.

Narodni parki

Glede letnice ustanovitve so naslednji:
• Narodni park Hortobágy
1973
(od 1999 je del svetovne dediščine)
• Narodni park Kiskunság
1975
• Narodni park Bükk
1977
• Narodni park Aggtelek
1985

• Narodni park Fető-Hanság
• Narodni park Donava-Drava
• Narodni park Körös-Maros
• Narodni park Balaton-felvidék
• Narodni park Donava-Ipoly
• Narodni park Őrség

1991
1996
1997
1997
1997
2002

Mnogi znanstveniki, raziskovalci in ljubitelji narave so pripomogli k temu, da je uspelo natančno kartografirati ta območja in naravne vrednote.
Naštej pokrajine na Madžarskem. Pokaži jih na stenskem zemljevidu in v svojem atlasu.
Zakaj so nastali narodni parki? Zakaj je treba veliko znati o svoji domovini?
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O čem smo se učili?
1. Zberite, kaj vse lahko zvemo iz reliefnega in političnega zemljevida Madžarske. Kaj vse lahko zvemo iz
različnih tematskih zemljevidov? Napišite na listek
papirja in dajte na magnetno tablo.
2. Delajte v petih skupinah. To je praznična ura, ker boš
povedal vse, kar znaš o svoji domovini. Pri uri tehnike pripravite majhne narodne zastave. Zapičite jih v
kroglico iz plastelina in postavite na mizo. Uporabite
učene vire informacij. Potujte po šestih madžarskih
pokrajinah. Predstavite vsako tako, kot da bi vi bili
turistični vodiči. Pri vsaki nalogi uporabljajte zemljevid.

Grad Vajai

Poudarki: lega, meje, površina, vreme, kmetijstvo, industrija, mineralna bogastva, znamenitosti, tradicije, narodni junaki, ljudska
umetnost.
1. skupina: Velika madžarska nižina, Mala madžarska nižina
2. skupina: Alpsko predgorje (Zahodnomadžarska obmejna pokrajina), Prekodonavsko gričevje s hribovjem Mecsek
3. skupina: Prekodonavsko hribovje, Severno madžarsko hribovje
4. skupina: Poimenujte sosednje države Madžarske. Ali ste že bili v kateri izmed njih? Kaj o njih veste? Ali poznate zastavo posamezne države? Zakaj je pomembno negovanje dobrih
odnosov s sosedi? Katere narodnosti živijo na Madžarskem? Kakšen je sloves Madžarske v svetu? Naštejte madžarske znamenitosti, znane ljudi.
5. skupina: Predhodna naloga: Raziskuj, poizvedi. Na katerem območju na Madžarskem bodo ustanovili najnovejši narodni
park? Zberite citate v zvezi z ljubeznijo do domovine.
Kölcseyjev nagrobni spomenik v
Szatmárcseki

Koliko narodnih parkov je na območju Madžarske? Kaj ohranjajo
ta območja? Kot turistični vodič
predstavite narodni park, ki je blizu
vašega kraja. Po poročilih skupin
skupaj zapojte madžarsko ljudsko
pesem in zaplešite ljudski ples.

Katedrala v Szegedu

Znani Marijin oltar v Máriapócsu
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Narodni park Hortobágy
(berilo)

Most z devetimi oboki

Pusta, konjski pastirji, fatamorgana, pastirsko
življenje. Tisti, ki ne pozna čudovitega, enkratnega rastlinstva in živalstva te pokrajine, res
misli samo na brezkončno pusto.
V suhi, slatinasti pusti se je bilo treba vsem
živim bitjem prilagoditi težkim okoliščinam.
V suhem vremenu se zemlja razpoka in je bela
zaradi izločanja soli. Tu lahko preživijo samo
tiste rastline, ki so prilagojene slani prsti: kamforika, kamilica, trpotec, obmorska nebina.
V deževnem času nastane tako lepljivo blato,
da se nanj prilepijo čevlje. Pastirji so mu nekoč
pravili »grda zemlja«.
Na začetku maja prileti rjava komatna
tekica, ki je kosove velikosti in rada ima toplo.
Sledeč čredi goveda, vali jajca na suhi gnoj.
Rada obletava čredo ovc in hitro ulovi žuželke,
ki so jih vznemirile živali. Med madžarskimi avtohtonimi domačimi živalmi je sivo govedo
že stoletja dobro prenašalo neusmiljeno vzrejo.
Najzvestejši prijatelji in pomočniki pastirjev so
psi: puli, pumi, mudi, kuvas in komondor.

Kamforika

Obmorska nebina
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Ovce čez noč in pozimi zganjajo v ovčjo
stajo, pokrito s trstom, ki seže do zemlje.
Sprednji in zadnji konec se zapira z velikimi
vrati iz desk. Znotraj so jasli, korito in vgrajen
pripomoček za molžo ovac. Iz ovčjega mleka
so pastirji pripravljali ovčjo skuto in sir.
O čredi konj v Hortobágyu prvi zapis sega
v leto 1671.
Kuhinja v pusti se je pripravljala iz snopa
trsta. Znotraj kuhinje pod bogračem gori ogenj.
Dim gre navzgor skozi snope trsta, ki se zgoraj
dotikajo drug drugega.

Rjava komatna tekica

Po čem je znamenit Narodni park Hortobágy? Kaj je značilno za njegov rastlinski in živalski svet?
Kapocsy György: Nemzeti parkjaink

Čreda sive govedi

Konjski pastir
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Narodni park Kiskunság
(berilo)

Narodni park Kiskunság ni enotno območje,
členjeno je na manjša-večja območja.
Oblikoval se je z regulacijo mrtvega rokava
Tise v Tőserdő. Pred nami se odprejo vrbovi
gaji, barjanski gozdovi, bogat rastlinski in živalski svet nekdanjega poplavnega področja bregov Tise.
Najbolj obiskano mesto v narodnem parku
je Bugac. V pastirskem muzeju si lahko tudi
danes ogledamo na prostem razstavljene
predmete, ki so jih uporabljali pri paši konjev,
pri pripravi golaža, v pastirskem življenju. Še
bolj zanimivo je, da med avtohtonimi vrstami
tu najdemo veliko živali. Sivo govedo, racka ovca, mangalica. Zvesti pomočniki pastirjev so
puliji, komondorji, kuvasi.
Staro brinje je zelo zanimivo območje. Veliko vrst ptic ima rado panonske sipine. Slavec,
črnoglavka, divja grlica, postovka, kanja radi
jih izberejo za življenjski prostor. Tu gnezdijo
mravljarice, ose, ter kuščarji uživajo na soncu.
Na današnji dan se je živalski svet brinja na
žalost zredčil.
Posebni del narodnega parka je jezero
Kolon in njegova okolica v Izsáku. Tam se menjavajo gozdiči, močvirski, barjanski travniki in
staro trstišče. Je prava dežela divjih voda. Priljubljen življenjski prostor za ribe, dvoživke,
vodne ptice, plazilce. Spomladi je najbolj razkošna okolica jezera. Odpira se navadna kalužnica, vodna perunika in veliko divjih cvetnic.
Pod vodno gladino plavajo vitke činklje. Činklja je zaščitena vrsta ribe. Nekdaj je bila pomembna prehrana za prebivalstvo te okolice.
Lovljenje činklje je stara obrt.
Na tem območju se je naselila tudi velika
bela čaplja, simbol madžarskega varstva narave. Lepoto trstičnega sveta dajejo sive čaplje,
čudovito vzdušje pa pevci.

Bugac

Velika droplja

Staro brinje
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Gomile premikajočega se peska

Apajpuszta je spomladi vlažno, poleti pa
kot kamen suho slatinasto območje. Ne glede
na to ima bogato rastlinstvo in živalstvo z redkimi vrstami.
V redkem rastlinstvu živijo panonske kobilice. Tu gnezdi »noj puste«, velika droplja, ki doseže tudi 20 kg, in prlivka, perje katere se skoraj zlije z okoljem. Na bolj vlažnih delih živi
rjava komatna tekica, ki z bliskovitimi gibi lovi
žuželke.
V okolici Fülöpszállása so se kot ostanek
poplav Donave oblikovala majhna jezera. Rušnat travnik je raj vodnih ptic. Pribe, sabljarke,
drobni beločeli deževniki, čaplje žličarke, race
naredijo pokrajino bolj pestro.
Čudovite naravne slike tudi danes prikličejo pokrajino Kiskunság Sándorja Petőfija.
Po čem je znamenit Bugac? Katera
ptica je simbol madžarskega varstva
okolja? Katere vrste ptic še najdemo
na območju Narodnega parka Kiskunság?

Beločeli deževnik

Mangalica

Raziskuj, poizvedi, kaj je lovljenje činklje.
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Narodni park Bükk
(berilo)

Narodni park Bükk leži na severovzhodnem
delu Madžarske in vključuje hribovje Bükk, ki
se nahaja v Severnem madžarskem hribovju.
Izmed danes znanih triinosemdesetih jam,
označenih na zemljevidu, je petinštirideset
posebej zaščitenih. V Bükku je skoraj 500 jam.
Jama Istállós-kő (Szeleta) je postala znamenita
zaradi raziskav pračloveka.
V kraških gozdovih, kamnitih tratah živijo
take redke rastline kot timijanovolistni popovec, prerastovolistna škržolica.
Ob hitrih gorskih potokih živi povodna
rovka.
V bližini vodnih habitatov živi planinski
pupek.
Rastlinstvo Bükka je zanimivo tudi z mednarodnega vidika. Izmed petsto petnajstih
zaščitenih vrst rastlin tu najdemo dvesto dve
vrsti. Take redke primerke kot so zmajeglavec,
timijanovolistni popovec, brstična lilija,
lepi čeveljc, dvocvetna vijolica, vanež.
Živalstvo Bükka šteje 22 tisoč vrst. Tu živi
največji stalež belohrbtih detlov in malega
muharja.
Posebej zaščitene ptice plenilke so mali
klinkač, kačar, kraljevi orel.
Brstična lilija

Planota Bükk
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Čreda lipicancev

Mali muhar

Omeniti moramo nove rezultate raziskav netopirjev. V hribovju so odkrili do zdaj na Madžarskem neznanega alpskega (planinskega) netopirja in velikega mračnika, ki ga niso videli
že petdeset let.
95 odstotkov narodnega parka pokriva gozd. V naše veselje sta se tu znova udomačila ris in
volk. Narodni park Bükki imenujejo tudi narodni park hribovij.

Speči netopirji

Določi lego Narodnega parka Bükk.
Kakšne naravne vrednote najdemo na
območju parka? Zbiraj slike, fotografije o različnih jamah. Pripravite plakat.
Ris
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Narodni park Aggtelek
(berilo)

Kraška površina pred vhodom v jamo

Taščica

Odbor za svetovno dediščino je leta 1995 priznal Narodni park Aggtelek skupaj s Slovaško
kraško jamo kot del svetovne dediščine.
Kaj je lahko del svetovne dediščine? Po svetovnem merilu mora biti edinstveno, nedotaknjeno, nepoškodovano. Del svetovne dediščine je lahko naravna ali kulturna dediščina,
ki ji moramo zagotoviti nepoškodovan obstoj.
Na seznamu svetovne dediščine Madžarsko
predstavljajo med drugim budimpeštanska
panorama Donave z gradom, biser etnografske, ljudske vrednote, stara vas Hollókő,
Narodni park Aggtelek in Pannonhalmska
opatija. Narodni park Aggtelek niso ustanovili zaradi varstva naravnega sveta, temveč zaradi ohranitve neživih naravnih vrednot. Tu se
nahaja najdaljša jama Madžarske, jamski sistem
Baradla-Domica.
Iz petindvajsetih kilometrov dolžine jame
je na Madžarskem 19 km. Druga najgloblja jama Madžarske je Vecsem-bükki-zsomboly.
Globoka je 236 m.
V kraški jami Aggtelek so kraškim kapniškim tvorbam dali imena.

Kraška jama Aggtelek, taščin jezik
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Dragocena vrednota tukajšnjih gozdov je
stalež divjadi. Dominirajoča divjad sta še danes
navadni jelen in divji prašič. V pomembnem številu se pojavlja tudi srnjad. Znova se
lahko srečamo z volkovi, res, da je njihovo
število še majhno. V snežnem zimskem času
lahko opazujemo risa, ki živi skrito življenje.
Z višjih hribov, ki se nahajajo na slovaškem območju, včasih zablodi kakšen medved. V gozdu
se skrivajo lisica, divja mačka, kuna zlatica,
kuna belica in jazbec. Med glodavci značilne vrste so podlesek, gozdna miš, gozdna
voluharica. Na gozdnih čistinah in planotah
je pogosta tekunica. Med žužkojedi tu živijo
beloprsi jež, krt in gozdna rovka.
Na planotah je pester in zanimiv svet ptic.
Med pticami plenilkami tu prežijo na plen kraljevi orel, mali klinkač, kanja, bubo, kragulj,
sokol. Skrito življenje živita golob duplar in
podhujka. Gozdni jereb je prebivalec grmovja
hladnejših gozdov. Med pevci tu živijo krokar,
šoja, cikovt. Poleti gozd zveni od glasov
brgleza, dolgorepke, drevesne cipe, taščice, rumenoglavega kraljička. Prava prebivalka gozda je dvoživka pisani močerad.
Zakaj je narodni park Aggtelek postal
del svetovne dediščine? Po čem je znan
Hollókő? Pripoveduj o živalih narodnega parka.

Pisani močerad

Podlesek

Volk

Divja mačka
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Narodni park Fertő-Hanság
(berilo)

Če pogledamo naokrog z razgledišča, ki se
nahaja na vrhu kamnoseka Fertőrákos, vidimo
brezmejno trstičje. Daleč, na avstrijski meji se
modrika vodna gladina.
Na Madžarskem je jezero Fertő staro umirajoče, vendar so njegove naravne vrednote
edinstvene. Povprečna globina 130 cm, onesnaževalec, ki je prišel v vodo, in tudi druge snovi pripomorejo k temu, da postaja jezero bolj
muljasto oz. se širi trstičje. Na madžarski strani
je odprta voda samo še v dveh notranjih jezercih in v zalivu Madárvárta. Ostalo območje
je poraščeno s trstičjem. V bližini brega rastejo
ozkolistni rogoz, jezerski biček, togi šaš.
Pravilno gospodarjenje s trstom lahko
zmanjša staranje jezera. Na liste trsta se usedejo kačji pastirji. V vodi živijo vodni ščipalci,
obrežni drsalci, vodni pajki, obrobljeni
kozaki. V globini vode plavajo ploščiči, krapi.
Obrežni močvirni travniki so pravi raj za žabe.
V globini trstičja živijo čaplje. V goščavi se
skrivajo gnezda čopaste, rjave, sive čaplje
in velike bele čaplje. Včasih se tu naseli tudi
nekaj čapelj žličark.
Trstni strnadi, rakarji in brkate sinice
skačejo med trstom kot drobni akrobati. V trstnih otokih valijo rečni galebi, srebrni galebi
in čigre. V višini se včasih pojavlja lunj. Fertő
je počitniški kraj za ptice selivke.
Proti bregu se k trstičju privijejo popestreni z rahlocvetno kukavico barjanski in močvirski travniki.
Tu gnezdi zelo redka ptica, veliki škurh.
Voda jezera Fertő vsebuje veliko kuhinjske
soli in sode. Zaradi relativno visokega izhlapevanja so v okolici jezera nastale slatine. Njihov
rastlinski svet je zelo bogat. Tu cveti obmorska nebina.

Nežidersko jezero

Velika bela čaplja

Veliki škurh
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Čeladasta kukavica

Čebeljeliko mačje uho

Na gričevju, ki se vleče na zahodnem delu
jezera Fertő, rastejo majhni gozdovi. Vlečejo
se pasovi puhastega hrastovja, gabrovja s
hrasti, akacije, lipe, rdečega bora. Na Madžarskem samo tu živi razkrečena kozja češnja. Čeladasta kukavica in čebeljeliko
mačje uho s svojimi barvami in oblikami začarata ljudi. Okolica barjanskega travnika Kistómalmi ohranja nekaj redkosti iz ledene dobe: grezovko, mastnico.
Jelševje

Hanság je svet jelševja in močvirskih travnikov. Ljudje iz Hansága so nekdaj lovili nežico in se
ukvarjali z lovljenjem rib, ptic, živali. Za njih je bil vodni svet odprta knjiga. Zanimiv je otrok, ki je
plaval v močvirju kot riba: legenda Istóka Hanya.
Narodni park Fertő-Hanság je narodni park dveh sosednjih narodov. Leta 1991 se je kot peti
po vrsti pridružil narodnim parkom Madžarske. Iz 309 km² njegovega območja pripada Madžarski 75 km². Na tem majhnem teritoriju oziroma v okolici najdemo čudovit svet rastlin in živali.
Varujmo in ohranimo ga tako lepega!
Se spomniš, kar si se učil v 3. razredu o življenju voda in obrežij? Katere so rastlinske in
živalske redkosti Narodnega parka Fertő-Hanság? S katero državo delimo ta park?
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Narodni park Donava-Drava
(berilo)

Največji del južnega Prekodonavja je hribovita pokrajina, kjer se kot otoka dvigujeta Mecsek in
hribovje Villányi. V tej pokrajini naravovarstvenega območja od odprtih vodnih površin preko
listnatih gozdov različnih vrst do suhih kamnitih in peščenih tal zavzemajo zelo veliko različnih
življenjskih prostorov. Naštevanje raznovrstnega rastlinskega in živalskega sveta majhnega območja narodnega parka bi bilo celo preveč.
Tu olepšuje okolje dvolistna morska čebulica, poletni veliki zvonček, divja vinska trta,
močvirski tulipan in močvirski grint.
Pokrajina je pravi raj za ptice. Barvit vodomec, belorepec, bela štorklja tu najdejo
imeniten prostor za gnezdenje in prehrano.
Pogosti so dostojanstveno hodeč jelen, damjak in divji prašič. Na otoku Mohácsi se nahaja jezero Riha, ki ima posebno vrednost, in sicer tu je kraj gnezdenja male bele čaplje in
nekaj parov tatarske žvižgavke.
Življenje obdravskih gozdov je spomladi in
jeseni zelo živahno. Takrat je na nebu tisoče
ptic pevk: obalne vriskarice, ptice iz družine penic, kosi, taščice. Poplavni gozd je za
njih pogrnjena miza. Posebni barvni odtenek
tega območja je Ptičji park Mattyi, izrezljani
leseni nagrobniki katerih spominjajo na izumrle vrste ptic na Madžarskem. To območje je
kraj množičnega gnezdenja kormoranov.
Rastlinske redkosti brinja Barcs so osmundovec, češljasta glistovnica in rumena maslenica. Na tem območju so našli več kot 700
vrst velikih metuljev.
Močvirski tulipan

Kormoran
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Kačar

Smrdljiva kukavica

Mecsek je bivališče tudi takih rastlin, ki
imajo rade toplejše podnebje. Tu lahko občudujemo banatsko potoniko, opičjo kukavico, turinsko perlo.
V hribovju Villányi se nahaja eden izmed
največjih staležev smrdljive kukavice na Madžarskem. Med žuželkami tu živita nosata saranča, žagarica. Posebej varovana ptica je
kačar. Posebnosti ptičjega sveta so plotni
strnad, skalni strnad, slegur.
Raznovrstna, pestra in krasna pokrajina.
Gozd Gemenci

Katere življenjske prostore najdemo v pokrajini Narodnega parka Donava-Drava?
Katere so rastlinske redkosti narodnega parka? Kakšen je živalski svet parka? Raziskuj
v knjižnici. Izberi eno rastlino in eno žival s tega območja. V svoj zvezek zapiši njune
najpomembnejše značilnosti.
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Narodni park Körös-Maros
(berilo)

Narodni park Körös-Maros je pokrajina s posebnim vzdušjem, ki leži na jugovzhodu Velike
madžarske nižine.
Oblikovala se je pod vplivom dejavnosti
rek Körös in Maros. Na njenem območju najdemo slatinaste pušče, ostanke močvirja in
gozdove.
Med rastlinskimi redkostmi se pojavljajo pomladanski zajčji mak, žajbelj in šternbergija.
Svet ptic je posebej bogat. Med številnimi
pticami selivkami lahko omenimo žerjava,
malo gos, tenkokljunega škurha. Tu gnezdi
droplja, močvirski lunj, močvirska uharica.
Tu vali tudi nekaj parov posebej zaščitene
male bele čaplje in čopaste čaplje.
V razraslem trstičju gnezdijo velika bela
čaplja, čaplja žličarka in divja siva gos. Redki rastlini sta rahlocvetna kukavica in mesnordeča prstasta kukavica.
Septembra na bolj suhih tratah v velikih
madežih cveti jesenski podlesek.
Med sesalci je pogosta vidra.
Varovana območja imajo za cilj ne samo
varovati naravne vrednote, ampak jih tudi
predstaviti.

Vidra
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Šternbergija

Rahlocvetna kukavica

Naša domovina, Madžarska

Park dvorca v Szabadkígyósu

Čebelar

Jezero Fehér v Kardoskútu

Park dvorca v kraju Szabadkígyós je brezplačno obiskano zaščiteno območje, najljubši kraj za
izletnike. Na slatinastih, mokrotnih travnikih so pogosti priba, črnorepi kljunač, rdečenogi
martinec in rumena pastirica.
Pitvaroske pušče ležijo na meji županij Csongrád in Békés. Značilen je njihov stalež pomladanskega zajčjega maka, pogosti sta šternbergija in razkošna kukavica. Na slatinastih
puščah cveti jesenska modra čebulica.
Pušča je pomembno prehransko in počivajoče območje za ptice selivke: beločele gosi,
žerjave, rjaste kanje. Poleti tu gnezdijo: reglja, kozica, rumena pastirica.
Posebej zaščiten sesalec je slepo kuže.
V narodnem parku varujejo gozdni raznovrstni svet žuželk in ptičev, ohranjenih iz zgodovinskih časov. Pogosti so kvakač, mali klinkač, stepski sokol, črni škarnik. Med posebej
zaščitenimi pticami redno valijo čebelar, čuk in pegasta sova.
Na zemljevidu določi in pokaži, kje se nahaja Narodni park Körös-Maros. Katere so
rastlinske redkosti parka? Katere živali živijo na tem območju?
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Naša domovina, Madžarska

Narodni park Balaton-felvidék
(berilo)

Blatno jezero in višinski svet Blatnega jezera je
ena izmed izredno lepih in dragocenih pokrajin Madžarske. Privlači izletnike in veliko turistov.
Na posameznih območjih je delo človeka,
povezano z oblikovanjem pokrajine, pustilo zelo
veliko sledi. Iztrebljanje gozdov, obrežnega trstičja, uničevanje površinskega rudarstva, kmetijska
dela, veliko gradenj niso bili v prid okolju.
Ustanova Narodnega parka Balaton-felvidéki je bila zelo nujna, da bi pokrajina ohranila nekdaj nedotaknjenih naravnih vrednotih.
Narodni park Balaton-felvidéki se razprostira
od Balatonkenese do Malega Blatnega jezera,
na severnem bregu jezera v pasu do 1-15 km.
Vključuje pet večjih pokrajin: višinski svet
Blatnega jezera, južni Bakony, bazen Tapolcai, hribovje Keszthelyi, bazen Malega
Blatnega jezera.
Barvitost znotraj posameznega dela pokrajine naredi območje parka še bolj zanimivo. Tu
lahko odkrijemo bazaltne vzpetine značilnih
oblik, jame, grušč in veliko drugih geoloških
vrednot. Tudi rastlinstvo pokrajine hrani redkosti. Je življenjski prostor več kot dvesto zaščitenih in posebej zaščitenih rastlinskih vrst.

Bazaltne orgle v Badacsonyu
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Blatno jezero je habitat številnih vodnih ptičev

Ob staležu zaščitenih ptičev Malega Blatnega
jezera na tem območju lahko vidimo tudi bivole

Szigliget

Naša domovina, Madžarska

Malo Blatno jezero

Število zaščitenih živalskih vrst je več kot
sto. Npr.: vrste žuželk, ptice, vrste metuljev, kuna belica, kuna zlatica. Čudovite cerkve, kapele, pokrajinske hiše, gradovi hranijo zgodovinske spomine.
Nekdaj ob bogatih z vodo potokih so se
vrstili vodni mlini. Ob poteh, v vinogradnikih,
ob vaških mejah z žalostnim dostojanstvom
stojijo nekdanji izrazi religioznosti – križi.
Vinogradniška in vinska kultura Višinskega
sveta Blatnega jezera, kmetijski in gradbeni
spomeniki, ki se vežejo na pokrajino, – vsi so
del naše narodne dediščine.

Tatarsko zelje

Katere dejavnosti so škodili okolju?

Hegyestű (Ostra igla)
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Narodni park Donava-Ipoly
(berilo)

V tej pokrajini je še danes očarljiva pestrost,
raznovrstnost naravnih vrednot, naj bo to ravninska pokrajina ali hribovita zaščitena območja ali vodni življenjski prostori.
Zaprtost, relativna neokrnjenost in bogati
vodni viri hribovja Börzsöny zagotavljajo
ugodne življenjske pogoje za rastline in živali.
Na gruščih južnega pobočja se sonči veliko
zelencev, v vlažnih dolinah lahko vidimo pisanega močerada.
Raznovrstne oblike, skalne tvorbe hribovja Budai so pomembne naravne vrednote.
Pod vplivom iz globin pritekajočih toplih voda
so nastale jame. Na teritoriju pokrajine je okrog 160 jam. Tu raste veliko redkih vrst rastlin:
na primer, navadni jesenček, rumeni lan.
Živalski svet je zelo raznovrsten. Znamenitost travnikov je dvobarvna travniška
mravlja, žagarica in kobilica. Med vretenčarji so zanimivi breznogi kuščarji in goži.
Število vrst ptic, ki gnezdijo v pokrajini, je
več kot sto. V zadnjih letih sta se razširila črna

Navadna bogomolka
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Rumeni lan

Puhasti hrast

Naša domovina, Madžarska

Močvirski cekinček

Arboretum v Vácrátótu

žolna in krokar. V jamah in skalnih votlinah
živijo vrste netopirjev.
Pomembni kulturnozgodovinski spomeniki so ruševine samostana reda Svetega
Pavla v Budaszentlőrincu, lovski vrt kralja Matjaža. Jame Remete-Szurdok so znana paleontološka in arheološka najdišča.
Na gozdnem območju kraja Pilis je poleg puhastega hrasta pogost cer, na območju hribovja Višegrad pa kisloljubna
hrastovja. To pokrajino naseljujejo kobilice,
stepski sokoli, čebelarji, netopirji.
Višegrad je zaščiten z vidika kulturnih spomenikov in arheologije. V Etnografskem muzeju na prostem v Szentendreju so predstavljeni
spominski predmeti vaškega in trškega stavbarstva oziroma način življenja 18.-19. stoletja.
V barju Sárrét živita dve znani vrsti metuljev: močvirski cekinček in vrbov veščec.
Svet ptic je bogat.
V senčni, hladni dolini Vértes raste avrikelj.
Domove vasice Vérteskozma, ki leži v čudo- Črna žolna
viti, mirni dolini, so obnovili v prvotnem slogu.
Med znamenitosti Narodnega parka Donava-Ipoly spadajo grajski park v mestu Mártonvásár,
hrib Kalvarija v mestu Tata, arboretum v mestu Vácrátót, zaselek človečnjakov v kraju Vértesszőlős.
Pripoveduj o rastlinskih in živalskih redkostih Narodnega parka Donava-Ipoly. V katerih
kulturnozgodovinskih spomenikih je bogata ta pokrajina? Zbiraj slike, fotografije o znamenitostih. Pripravite plakat.
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Narodni park Őrség
(berilo)

Močvirski svišč

Ciklama

Dve pokrajinski enoti parka sta Őrség in Porabje.
Prekrasno gričevje, ki so ga oblikovali potoki in reke je bogato z vodnimi tokovi in izviri.
Lepota pokrajine, bujno rastlinstvo, dober zrak privlačijo odrasle izletnike. Otroci z veseljem
hodijo sem v gozdno šolo.
Rastline, značilne za borovje, so brin, puhasta breza, borovnica in brusnica. Značilni
cvetlici gabrovja s hrastovjem in bukovja sta pasji zob in ciklama. Potoke spremljajo jelševja, tu vidimo redko rastlino, navadno perušo. Na Madžarskem samo tu raste zelena jelša.
Jesenski okras travnikov je močvirski svišč.

Puhasta breza
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Pasji zob

Naša domovina, Madžarska

Planinski pupek

Živalski svet parka je bogat. Park je priljubljen življenjski prostor številnih vrst metuljev in
predstavnika zaščitenih dvoživk, planinskega
pupka. Dragocene ptice pokrajine so črna
štorklja, kalin in krivokljun. Ob vodi lahko
srečamo tudi vidre.
Pokrajina je bogata z ljudskimi in kulturnozgodovinskimi spomeniki. Vasi v Őrség
hranijo obliko naselij po osvajanju domovine.
Posebni so izrezljani leseni nagrobniki reformatorskih pokopališč. V starih časih so namesto gradov prebivalstvo varovali trdnjavske
cerkve (Őriszentpéter, Velemér). Med ljudskimi
obrtmi je najbolj pomembno lončarstvo, vendar najdemo tudi pletilce košar in rezbarje.

Črna štorklja

Raziskuj v knjižnici, na svoji knjižni polici. Poišči nekaj slik o rastlinah in živalih, ki so omenjeni v berilu. Pripoveduj o njih.

Cerkev v kraju Velemér
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Mali leksikon
biosfera: območje življenja na zemlji.
čebulica: podzemeljsko steblo z velikimi mesnatimi
luskolisti, ki preživi zimo. Na njenem spodnjem delu so korenine.
drobovnjak: del telesa mehkužcev, v katerem se nahajajo najpomembnejši notranji organi – drobovje.
Drobovnjak polžev je v hišici, v zasukani obliki.
droga: sredstvo (zdravilo ali strupeno sredstvo), ki
povzroča telesne in duševne spremembe v našem
organizmu. Spremeni delovanje živčevja. Večina se
jih pripravi iz rastlin, ostali del lahko izdelajo tudi v
laboratorijih.

hungarikum: (Hungaria = Madžarska) Hungarikum
pomeni nekaj izvirnega, značilnega samo za Madžarsko. Hungarikum je na primer Lúdas Matyi,
porcelan herendi, več madžarskih pasem psov, salama Pick, klobasa gyulai, Béres kapljice, inštitut
Pető, kjer zdravijo gibalno ovirane bolne otroke.
imunost: odpornost organizma na povzročitelje bolezni. Umetno imunost lahko dosežemo s cepljenjem.
János Mathiász (1838-1921): postal je svetovno znan
s plemenitenjem delikatesnega grozdja, najbolj znani vrste katerega sta Kraljica vinograda in Biser iz
Csaba.

dvoletnice: rastline, ki za razvoj potrebujejo dve leti.
V prvem letu se razvijejo poganjki, v drugem letu
pa cvet in plod (npr.: kapusnice).

južni tečaj: najbolj južna točka Zemlje. Tu pol leta traja dan in pol leta noč. Sonce vzhaja 23. septembra
in zahaja 21. marca.

galaksija: zvezde se združujejo v galaksije. Naša galaksija je Mlečna cesta.

kisli dež: emisije, ki jih izpuščajo tovarne, se raztapljajo
v deževnici in jo naredijo kislo. Od kislega dežja tla
in površinske vode postanejo kisle in to ogroža ves
živi svet.

globalen: nanašajoč se na vso Zemljo.
goliči: so mladiči, ki so po izvalitvi goli. Niso sposobni
samostojno prehranjevati se, nekaj časa se razvijajo
v gnezdu (črni kos, lastovica).
gora: samotna vzpetina s strmim bokom, visoka nad
500 m. Na zemljevidu je označena z rjavo barvo.
gorovje: površinska oblika, ki je višja od 500 m, sestavlja jo več gora. Členjena je z bazeni in dolinami.
grič: samotna vzpetina, visoka od 200 do 500 m. Na zemljevidu je označena s svetlo rjavo (rumenorjavo)
barvo.
gričevje: neravna zemeljska površina, visoka od 200 do
500 m, ki je členjena s hrbti gričev, dolinami in soteskami.
Gyula Magyar (1884-1945): botanik, vrtnar pedagog.
Z njegovim imenom je povezano plemenitenje
več vrst rastlin.

kulturne rastline: rastline, za katere skrbi človek, goji
jih zaradi koristi ali dragocenih lastnosti. Pridelujejo
jih na večjih zemeljskih površinah ali na vrtu (npr.:
vrste zelenjave, sadje, pšenica, koruza, ogrščica).
Luna: je satelit Zemlje, nebesno telo, ki kroži okrog
Zemlje.
mahovci: so mladiči, ki so po izvalitvi pokriti s puhom,
sposobni so samostojno se prehranjevati in slediti
materi (fazan, domača kokoš).
mamilo: je sredstvo, na katerega se lahko človeški organizem hitro prilagodi. Njegov odvzem lahko
povzroči odtegnitvene simptome (slabo počutje).
nadmorska višina: je višina kakega kraja nad morsko
gladino. Lahko jo preberemo z zemljevida.
narod: večja skupnost ljudi, ki so povezani s skupnim
izvorom, jezikom in tradicijami.
narodni parki: velikokrat niso povezana območja
večje razsežnosti, ki so pod strogim varstvom. Njihov cilj je ohranitev in varstvo okolja, živega sveta
ter etnografskega okolja.
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narodnost: narodna skupina, ki živi na teritoriju neke
države in ima njeno državljanstvo, vendar drug
materni jezik in drugo kulturo. Madžarska je mnogonarodnostna.

storitve: poleg industrije in kmetijstva je glavna gospodarska panoga. Zadovoljuje potrebe prebivalstva in zaposluje veliko ljudi, npr. šolstvo, zdravstvo,
trgovina, promet.

na sol odporne rastline: to so rastline, ki rastejo na
tleh z visoko vsebnostjo soli. Iz slane (npr. slatinaste) prsti je težko vsrkavati vodo, prilagodile so se
okoliščinam.

strgača: organ, ki se nahaja v ustni votlini nekaterih
polžev. Pomaga pri dobivanju hrane, drobljenju in
prebavi rastlinskih delov.

nižina: od 200 m nižje ravno območje. Na zemljevidu
je označena z zeleno barvo.
planeti: večja nebesna telesa, ki ne sevajo lastne svetlobe in krožijo okrog kake zvezde. Od le-te dobijo
tudi svetlobo.
poljedelstvo: je kmetijska panoga. So dejavnosti, povezane s pridelavo kulturnih rastlin, npr. oranje, setev,
sejanje, odstranjevanje plevela, zalivanje, spravilo.
polobla: polovica zemeljske oble severno ali južno od
ekvatorja.
polotok: je del kopnega, ki je s treh strani obkrožen z
vodo (morjem, oceanom), npr. polotok Tihanyi.
popolna preobrazba: večina žuželk se razvija s popolno preobrazbo (npr.: muhe, metulji, ose, hrošči).
Oblika in način življenja iz jajčeca zlezle ličinke se
razlikuje od razvite živali (jajčece – ličinka – buba –
razvita žuželka).
progasto lokasto žilnat list: na listih vzdolžno potekajo enake žile vzporedno ena drugi, obokano.
prst: je vrhnja, plodna plast tal. Plodnost prsti je odvisna od vsebnosti humusa (od nakopičenih razkrojenih rastlinskih in živalskih snovi v njem).
rastline, odporne na sušo: s svojo telesno zgradbo
in načinom življenja so se prilagodile mali količini
deževnice.
seme: del cvetnic za razmnoževanje.
severni tečaj: je najbolj severni del Zemlje. Sonce
vzhaja 21. marca in zahaja 23. septembra.
Sonce: je veliko nebesno telo. Ima visoko temperaturo,
rumenobelo svetlobo. Je sijajoča plinasta krogla.
steblo: je del rastlin, na katerem se nahajajo listi in
stranski poganjki. Njegova naloga je držati nadzemne dele rastline, prevajati hranilne snovi in vodo
(poglavitni vrsti sta: zelnato, olesenelo).

tipalka: prvi par tipalk, ki se nahaja na glavi členonožcev, je lahko krajša-daljša in se giblje. Najpomembnejša naloga je zaznavanje.
trajnice: so rastline, življenjski cikel katerih traja več
kot dve leti (drevesa, grmovja in del zelnatih rastlin).
turbe: pokopališče mohamedanskih svetih in junakov.
vas: je podeželsko naselje, prebivalci katerega se v
glavnem ukvarjajo s kmetijstvom. Del prebivalstva
dela v bližnjih tovarnah.
vitamini: snovi, ki so potrebne za zdravo delovanje
našega organizma. Naš organizem jih ne more proizvajati, zato jih za nas zagotovi hrana. Naš organizem predela vitamine, ki se topijo v vodi in masti.
V masti topljivi vitamini so npr. vitamini A, D, E, K.
vizum: dovoljenje za vstop v določeno državo in bivanje v njej.
zaselek: prostorsko odmaknjen del vasi, prebivalci katerega se ukvarjajo z gojenjem rastlin in živinorejo.
Zemlja: je eden izmed planetov Sonca, tudi svetlobo
dobi od Sonca. Opravlja dvoje vrst gibanj: vrti se
okrog svoje osi (z globusom lahko zmodeliraš).
Posledica tega je menjavanje dneva in noči. Čas
vrtenja je 1 dan, tj. 24 ur. Kroži okrog Sonca, posledica tega pa je menjavanje letnih časov. Čas kroženja je eno leto, 365 dni.
zvezde: so sijoče, velike plinske krogle z visoko temperaturo. Imajo lastno svetlobo in energijo.
živinoreja: je kmetijska panoga. Ljudje redijo živino
zaradi njihovega mesa, mleka, usnja, volne ali zaradi športa. Prizadevajo si rediti vrste, ki imajo boljše
lastnosti. Danes delovno živino večinoma nadomeščajo stroji.
življenjska združba: sožitje določenih rastlin in živali
na nekem življenjskem prostoru.
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