NEŽIVÁ PRÍRODA
Porovnanie látok rôzneho skupenstva
V predošlých ročníkoch sme už skúmali vnímateľné a merateľné vlastnosti materiálov.
Jednou z ich najcharakteristickejších vlastností je skupenstvo.
Pomenuj materiály znázornené na obrázkoch a urč ich skupenstvo!

Pz.: 1.

Kameň je látka pevného skupenstva, voda kvapalného skupenstva a vzduch plynného
skupenstva. Za určitých podmienok sa niektoré látky môžu vyskytovať v rôznych skupenstvách. Súvisí to s drobnými časticami, ktoré ich tvoria.
Čo vidíš na obrázkoch? Porozprávaj!

Drobné častice pevnej látky sú pevne spojené, preto majú pevné telesá stály tvar a
nedajú sa stlačiť. Môžu sa líšiť napríklad tvrdosťou, pružnosťou alebo krehkosťou. Pz.: 2.
Medzi látkami pevného skupenstva sú aj také, ktorých častice sa v dôsledku ohrievania čoraz väčšmi vzdialia od seba, až sa ich skupenstvo premení na kvapalné.
Pz.: 3.

Látky kvapalného skupenstva nemajú svoj vlastný tvar, ale preberajú tvar nádoby,
v ktorej sa nachádzajú a nedajú sa stlačiť.
Pz.: 4.

Medzi kvapalnými látkami sú aj také, ktoré sú menej tekuté ako voda. Sú hustejšie a tečú pomalšie. Takýto je napríklad med, jedlý olej alebo ropa. Pz.: 5.–6.
Aj medzi látkami kvapalného skupenstva nájdeme také, ktorých drobné častice sa
v dôsledku ohrievania vzdialia od seba a pohnú sa všetkými smermi. Vtedy sa látka stane
látkou plynného skupenstva. Plynné látky vyplnia priestor, ktorý majú k dispozícii a
dajú sa stlačiť. Pz.: 7.
4
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Pevné látky majú stály tvar a nedajú sa stlačiť. Kvapalné látky môžu mať rôznu hustotu, nadobúdajú tvar nádoby, v ktorej sa nachádzajú a nedajú sa stlačiť. Plynné látky vyplnia priestor, ktorý majú k dispozícii a dajú sa stlačiť.
Ako rozdeľujeme látky podľa skupenstva? Čo je charakteristické pre látky jednotlivých
skupenstiev?
Prečo sa dostane vôňa jedla z kuchyne do izby cez otvorené dvere? Hľadaj vo svojom prostredí také plynné látky, ktoré môžeme využiť v každodennom živote!

Vzájomné pôsobenie, zmena, energia
Čo sa deje na obrázku? Pomenuj osoby a predmety, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach!

Pz.: 1.–3.

Všetci, ktorí sa zúčastnili hry, pôsobili na predmety a na seba navzájom. Ak dve telesá
(predmety) pôsobia na seba, dôjde k vzájomnému pôsobeniu. Osoby a predmety nezostanú pri vzájomnom pôsobení v pôvodnom stave. V tomto procese dôjde k zmene.
Aké zmeny sa dejú na obrázkoch?

Pz.: 4.

Udalosti môžu nasledovať po sebe len v určitom časovom slede. Účastníci vzájomného
pôsobenia si navzájom zmenia svoj stav. Túto veličinu, ktorá charakterizuje schopnosť
meniť svoje okolie nazývame energiou. Napríklad teplá voda kolujúca v radiátore, zohreje
v izbe vzduch. Vietor roztočí veterné koleso. Predmety, ktoré odovzdávajú energiu, sa
nazývajú zdroje energie.
5
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Čo vidíš na obrázkoch? Čo umožňuje ich fungovanie?

V každodennom živote získavame energiu spálením uhlia, dreva, ropy alebo zemného
plynu. Sú to ubúdajúce zdroje energie. Ubúdajúce zdroje energie sa v prírode vyskytujú
v čoraz menšom množstve. Znečisťujú ovzdušie, pôdu a vody. Púšťanie škodlivých látok do
ovzdušia spôsobuje napríklad postupné zohrievanie atmosféry Zeme ,následky čoho pociťujeme v každodennom živote. Preto je dôležité v čo najväčšej miere využívať obnoviteľné
zdroje energie šetrné k životnému prostrediu. Pz.: 5.
Čo znázorňujú obrázky? Porozprávaj!

Pz.: 6.–7.

Ak dve telesá (predmety) pôsobia na seba, dôjde k vzájomnému pôsobeniu. Výsledok
tohto pôsobenia je zmena a k tej dochádza v určitom časovom slede. Veličinu, ktorá
charakterizuje schopnosť telies meniť svoje okolie nazývame energiou.
Čo nazývame vzájomným pôsobením? Uveď príklad na vzájomné pôsobenie! (S čím sa
udeje čo, ako sa zmení?) Čo je následkom vzájomného pôsobenia? Čo je energia? Uveď
zdroje energie! Ktoré sú obnoviteľné zdroje energie?
Prečo treba merať telesnú teplotu tradičným teplomerom 10 minút? Aké následky môže
mať oteplenie atmosféry?
6
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Skupenstvá vody I. Ľad, voda, para
Kde a v akej forme sa vyskytuje v prírode voda? Spomeň si na to, čo si sa naučil/a v 2. ročníku!

Čo vidíš na obrázku? Čo pokrýva povrch našej Zeme?

Pevnina
Voda
Využiteľná voda 1%

Väčšinu zemského povrchu pokrýva voda (oceány, moria, rieky atď.), avšak len jej malá
časť sa dá využiť v našom každodennom živote.
Voda je kvapalina bez farby, vône a chuti, ktorá je pre živú prírodu nevyhnutná. Človek
potrebuje denne približne 2 litre vody. Voda je jediná látka, ktorá sa v prírode nachádza vo
všetkých troch skupenstvách.
PZ.: 1.–4.

Kde sa nachádzajú kocky ľadu vo vode? Čo sa s nimi stane po určitom čase?

Počas teplých letných dní si môžeš svoju minerálku ochladiť kockami
ľadu, lebo teplota ľadu je nižšia ako teplota vody. Kocka ľadu pláva na
povrchu vody, lebo je ľahšia ako voda.
Čo sa stalo s vodovodným kohútikom v záhrade?

Ak na jeseň nevypustíme vodovod v záhrade, v zime nám voda zamrzne
v potrubí. Ľad roztrhne potrubie, lebo jeho objem je väčší ako objem vody.
Mrznutie je taká zmena skupenstva, pri ktorej sa z látky kvapalného
skupenstva stane látka pevného skupenstva. Voda mrzne pri teplote
0°C (vyslovuj: stupeň Celzia), je to bod mrazu vody.
7
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Čo vidíš na obrázku? V ktorom ročnom období vznikli obrázky?

Pôsobením slnečného žiarenia (tepla) sa ľad začne topiť a zmení sa na vodu. Topenie je
taká zmena skupenstva, pri ktorej sa z látky pevného skupenstva stane látka kvapalného skupenstva. Ľad sa topí pri teplote 0°C, je to bod topenia ľadu.
Pz.: 5.–7.

Voda je kvapalina bez farby, vône a chuti. V prírode sa nachádza vo všetkých troch
skupenstvách. Pri mrznutí sa kvapalná látka zmení na pevnú, pri topení sa pevná
látka zmení na kvapalnú.
Aké vlastnosti má voda? Čo je topenie? Čo je mrznutie? Čo vieš o 0°C?
Kedy je Svetový deň vody? Prečo sa voda stáva čoraz dôležitejšou pre ľudstvo? Prečo sa
korčule kĺžu na ľade? Prečo sú v zime na oknách ľadové kvety?

Skupenstvá vody II. Ľad, voda, para
Čo vidíš na obrázkoch? Ako sa mení skupenstvo vody? Čo je potrebné k tomu, aby došlo k zmene?

Pz.: 1.

Voda sa z kotlíka časom vyvarí, voda sa z mláky vyparí a vyvesené mokré šaty
uschnú. Vo všetkých troch prípadoch sa voda odparuje, jej skupenstvo sa mení na plynné.
Odparovanie je taká zmena skupenstva, pri ktorej sa z látky kvapalného skupenstva
stane látka plynného skupenstva.
8
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Dochádza k vyparovaniu aj z plastovej fľaše alebo
pri tankovaní? Kedy, ako? Odôvodni svoju odpoveď!
Čo znamená výstražný symbol
na plastovej fľaši so čpavkom?
Čo sa stane, ak sa čpavok dostane do kontaktu
s pokožkou alebo ošatením? Čo treba v takomto
prípade robiť?
Prečo je na čerpacích staniciach zakázané fajčiť?

Pozor, pri benzínových výparoch hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
Pz.: 2.

Vyparovanie sa deje na povrchu kvapaliny. Kvapaliny sa vyparujú pri každej teplote, len
rozličným spôsobom. Čím je teplota vyššia, tým je vyparovanie rýchlejšie.
Čo sa deje na obrázku?

Čo vidíš na obrázku? Čo sa stalo s pokrývkou?

Daj si pozor, horúca para ťa popáli!
Pz.: 3.–4.

Pri zohrievaní sa vo vnútri kvapaliny tvoria bubliny, látka začne vrieť. Var je taká zmena
skupenstva, pri ktorej sa z látky kvapalného skupenstva stane látka plynného skupenstva. Para vzniká aj vo vnútri kvapaliny. Voda vrie pri teplote 100°C, je to bod varu
vody. Daj si pozor, pri vrení hrozí nebezpečenstvo úrazu!
Horúca para sa pri styku so studenou pokrievkou ochladí, stane sa kvapalnou, zrazí sa.
Skvapalnenie je taká zmena skupenstva, pri ktorej sa z látky plynného skupenstva
stane látka kvapalného skupenstva.
Pz.: 5.–7.

Vyparovanie je taká zmena skupenstva, pri ktorej sa z látky kvapalného skupenstva stane látka plynného skupenstva. Čím je teplota vyššia, tým je vyparovanie
rýchlejšie. Pri vrení sa z kvapalnej látky stane plynná látka. Voda vrie pri teplote
100°C. Pri skvapalnení sa z plynnej látky stane kvapalná látka.
Čo je vyparovanie? Pri koľkých stupňoch Celzia (°C) vrie voda? Uveď príklad na zmenu skupenstva!
Prečo sa v zime zarosia okuliare, keď vstúpiš do vykurovanej miestnosti? Prečo schnú rozostreté šaty rýchlejšie ako poskladané? Prečo je nám po kúpaní zima?
9
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Rozpúšťanie
Prečo sa zmení chuť vody, keď pripravíme limonádu? Aká je chuť morskej vody?

Čaj, sirupová voda, limonáda alebo morská voda sú roztoky. V roztoku sa zmiešajú
drobné častice látok, ktoré na seba vzájomne pôsobia. Voda dokáže rozpustiť látky rôznych
skupenstiev.
Pz.: 1.

Čo sa stane so šumivou tabletkou, sirupom alebo s prípravkom na postrekovanie?

Pz.: 2.

Z látok pevného skupenstva šumivá tabletka a kakaový prášok sa rozpustia vo vode,
kamienok ostane na dne pohára, nerozpustí sa. Rozpúšťanie sa odohráva pri vyššej teplote
rýchlejšie.
Pz.: 3.

Čím zmýva tvoja mamička olej a mastnotu
z riadu? Prečo?

Z kvapalných látok sa napríklad malinový sirup, ocot a pomarančový sirup rozpustili vo vode.
Jedlý olej ostal na povrchu vody, nerozpustil sa.
Tuky a oleje sa vo vode nerozpustia, dajú sa rozpustiť len pomocou iných rozpúšťadiel. V procese
rozpúšťania vodu nazývame rozpúšťadlom, to,
čo rozpúšťame, nazývame rozpustnou látkou
a vzniknutú látku nazývame roztokom.
Pz.: 4.

10
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Bombička na výrobu sódy obsahuje plynnú látku, oxid uhličitý, ktorý sa vo vode rozpustil.
Niektoré osviežujúce nápoje a minerálne vody obohacujú oxidom uhličitým.
Prečo uhynuli ryby?

Aké podmienky pre život potrebujú ryby?

Ryby preto ostanú v akváriu nažive, lebo dostanú
potravu a čistú vodu. Do akvária zvyknú nainštalovať aj
okysličovač vody, ktorý dodáva do vody kyslík.
Pz.: 5.–6.

V roztoku sa zmiešajú drobné častice látok. To, čo rozpúšťame je rozpustná látka;
to, v čom ju rozpúšťame, je rozpúšťadlo a výsledná látka sa nazýva roztok.
Vymenuj látky rozpustné vo vode a látky, ktoré sa vo vode nerozpúšťajú! Pomenuj látky, ktoré
sa zúčastňujú na procese rozpúšťania a to, čo si dostal ako výsledok! Prečo nevie mamička
čistou vodou vyprať zaolejované šaty?
Aké škodlivé látky sa môžu rozpustiť vo vode pri znečistení životného prostredia? Kam sa
dostanú tieto jedovaté látky?

Svetlo
Na základe svojich skúseností vysvetli, prečo je Slnko dôležité pre človeka a jeho prostredie?

Slnko je nebeské teleso, ktoré je nevyhnutné pre život na Zemi. Vysiela svetelné a tepelné
lúče. Rastliny využívajú svetlo na svoj rast, ale ani ľudia a živočíšna ríša by nemohla bez
neho existovať. Svetlo vyžarujú okrem Slnka aj iné telesá.
11
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Čo vidíš na obrázkoch? Aká je ich spoločná vlastnosť?

Pz.: 1.–2.

Predmety, ktoré vyžarujú svetlo, nazývame zdrojmi svetla. Zdroje svetla delíme na
dve skupiny: prirodzené a umelé zdroje svetla. Umelé zdroje svetla vyhotovil človek.
Pz.: 3.

Svetlo sa šíri priamou čiarou.
Prečo nevidíme v tme?
Naše oči vidia pomocou svetla vnikajúceho do nich. Svetlo vniká do oka buď priamo,
alebo tak, že sa odrazí od predmetov.
Pz.: 4.–5.

Všimni si, že pri osvetľovaní vecí cez nich svetlo nie vždy prenikne. Predmety, cez ktoré
prenikne svetlo, sú priezračné. Tie, ktoré len čiastočne prepúšťajú svetlo, sú priesvitné a
tie, ktoré neprepúšťajú svetlo, sú nepriesvitné.
Keď je slnečné predpoludnie, tvoje telo sprevádza tieň. Je tomu tak preto, lebo svetlo nevie
cez teba preniknúť, tvoja postava vytvára tmavú plochu a vznikne plocha s nedostatkom svetla.
Pz.: 6.

Prečo sa voda zohreje viac v tmavej nádrži pôsobením silného slnečného žiarenia?

V lete, vo veľkých horúčavách nosíme svetlé tričko a čiapku preto, lebo tieto odrážajú
svetlo. Tmavá farba pohlcuje svetlo, preto pociťujeme teplo intenzívnejšie.
Človek využíva svetlo rôznymi spôsobmi. Pomocou svetla fungujú napríklad dvere na
fotobunku, niektoré kalkulačky, kopírky, fotoaparáty alebo slnečné kolektory.
Pz.: 7.–8.

Slnko vyžaruje svetelné a tepelné lúče. Teleso, ktoré vyžaruje svetlo, nazývame zdrojom svetla. Svetlo sa šíri priamou čiarou. Predmety môžu byť priezračné, priesvitné
a nepriesvitné. Chráňte sa pred škodlivým slnečným žiarením.
Čo nazývame zdrojom svetla? Ako delíme zdroje svetla? Ako sa šíri svetlo? Čo je charakteristické pre priezračné, priesvitné a nepriesvitné materiály?
Prečo je v lete opaľovanie medzi 11 až 15 hodinou nebezpečné? Prečo nedovidíme v hmle
na väčšiu vzdialenosť?
12
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Magnet a kompas
Môže sa v skutočnosti stať to, čo vidíš na obrázku? Prečo?

Človek odpradávna pozná silu magnetu. Číňania, Gréci i Rimania objavili istú
horninu čiernej farby, ktorá priťahovala
určité kovy. Túto rudu objavili prvýkrát
v blízkosti mesta Magnesia. Je preto pravdepodobné, že aj názov magnet súvisí
s týmto mestom. Pz.: 1.–3.
Kde je príťažlivá sila najsilnejšia na magnetickej tyči? Vysvetli, čo vidíš na obrázku!

Magnet priťahuje železné predmety. Každá časť magnetickej tyče priťahuje predmety inou silou. Príťažlivá sila je najsilnejšia na dvoch koncoch magnetickej tyče.
Tieto nazývame póly. Opačné póly sa priťahujú, rovnaké póly sa odpudzujú.
Pz.: 4.

Magnetická príťažlivosť pôsobí aj vtedy,
ak medzi magnet a železný predmet vložíme
iný materiál.
Pz.: 5.

Vyskúšaj, čo vidíš na obrázku! Čo si zistil?

Magnet pôsobí magnetickou silou. Okolo
magnetu sa nachádza špecifické prostredie,
ktoré sa nazýva magnetické pole.
Kam ukazuje červený koniec strelky kompasu?

Materiály s magnetickými vlastnosťami
používame aj na zmagnetizovanie iných
predmetov. Takto sa vyrábajú kompasy. Strelka kompasu je zmagnetizovaná oceľová ihla,
ktorá sa môže na hrote zvislej ihly voľne pohybovať vo vodorovnej rovine. Na rotačnej
ploche krabičky sú vyznačené svetové strany.

13
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Je planéta Zem magnetická? Odôvodni svoju odpoveď!

Zavesená magnetická tyč sa
otočí tým istým smerom ako
kompas. Je to preto, lebo aj naša
planéta Zem má magnetické pole.
Kompas bude preto ukazovať
smer S – J.

Pomocou obrázkov vymenuj, kde a na aký účel sa používa magnet!

Magnet sa dá využiť v mnohých oblastiach života.
Pz.: 6.–8.

Časti magnetickej tyče s najsilnejšou príťažlivou silou nazývame póly. Rovnaké póly sa
odpudzujú, opačné póly sa priťahujú. Špecifické prostredie okolo magnetu sa nazýva
magnetickým polom. Magnetické pole priťahuje železo a predmety s obsahom železa.
Aké vlastnosti charakterizujú magnet? Aké časti má kompas? Ako funguje kompas? Na čo
používame magnet v každodennom živote?
Ako môžete pomocou neoznačeného magnetu zistiť severo-južný smer?
14
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Horenie a podmienky horenia
Podľa gréckej mytológie Prometeus ukradol oheň bohom a dal ho ľuďom. Aj pračlovek
používal oheň. Keď do stromu udrel blesk, strážil vzniknutý oheň, aby nezhasol, lebo
ešte nepoznal spôsoby zakladania ohňa. Oheň používal na pečenie mäsa, zohrieval sa pri
ňom a svietil ním. Predchodcu dnešných zápaliek vynašiel maďarský chemik János Irinyi.
János Irinyi

Imre Varga: Socha Prometea

Spôsoby zakladania ohňa

Bezpečnostný zapaľovač

Pz.: 1.–3.

Podľa horľavosti delíme látky na dve skupiny: na horľavé a nehorľavé látky. Podmienky
horenia sú: prítomnosť horľavej látky, kyslík ako jeden zo zložiek vzduchu a taká teplota,
pri ktorej sa látka zapáli. Táto teplota sa nazýva teplota vznietenia.
Čo vnímaš pri horení? Aké látky vznikajú pri horení?

Prečo je práca kominárov dôležitá?
Pz.: 4.–5.

Oheň môže byť nielen užitočný, ale aj škodlivý. Pri horení vnímame svetlo a teplo.
Z horľavej látky vzniknú nové látky, ktoré nazývame spaliny (popol, dym, sadza). Horľavé
látky, ktoré používame doma alebo v továrňach na kúrenie, nazývame palivo. Z paliva
získavame tepelnú energiu.
15
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Čo mohlo spôsobiť tieto požiare?

Pz.: 6.

Oheň možno uhasiť len vtedy, ak odstránime niektorú z podmienok horenia: ochladíme
látku alebo zabránime prívodu kyslíku. Voda sa nesmie použiť na hasenie všetkých typov
požiarov, napríklad požiar elektrického zariadenia, benzínu alebo oleja sa hasí hasiacim
práškom alebo pieskom.
Koho treba zavolať v prípade požiaru?

V prípade požiaru volaj hasičom. Povedz im, kde je požiar, čo horí, kto je
v nebezpečenstve, povedz svoje meno, adresu a telefónne číslo! Zahrajte to!
Hasiči konajú svoju prácu neraz aj ohrozením svojho vlastného života.
V snahe o záchranu iných niekedy aj hasiči prídu o život.
Pozor, oheň nie je hračka!

105

Pz.: 7.

Čo znamenajú tieto tabule? Kde ich môžeš vidieť?

Vysvetli nasledovné príslovia!
Je pri ohni. Nezahrávaj sa s ohňom! Šiel by za neho do ohňa.
Prejdite sa po budove školy! Všimnite si, kde sa nachádzajú hasiace prístroje!
Hasiace prístroje môžu používať iba dospelé osoby.

Podmienky horenia: horľavá látka, kyslík a teplota vznietenia. Oheň možno uhasiť
tak, že odstránime niektorú z podmienok horenia.
Telefónne číslo hasičov: 105.
Na čo používal pračlovek oheň? Kto vynašiel zápalky? Ktoré sú podmienky horenia? Ako
delíme látky podľa ich horľavosti? (Uveď niekoľko príkladov!) Aké je telefónne číslo hasičov?
Čím sa hasia rôzne typy požiarov?
Ako môžeš správne vytvoriť prírodné ohnisko na výlete v lese?
16
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Počasie I.
Už si sa učil o počasí. Ako sa mení počasie v jednotlivých ročných obdobiach?

Pz.: 1.

Aké bolo počasie minulý týždeň? Porozprávajte sa o tom na základe kalendára počasia! Prečítaj si predpoveď počasia! Na ktoré ročné obdobie sa vzťahuje? Odôvodni svoju odpoveď!

Dnes pokračuje suché, prevažne jasné počasie. Fúkať bude slabý severný vietor, ktorý
okolo poludnia a popoludní zosilnie. Naďalej
bude horúco. Vo štvrtok popoludní a v piatok
bude teplota dosahovať 33 °C.
Dlhodobá predpoveď: do soboty bude
v celej krajine horúco, očakávame suché obdobie, od štvrtka so zmenšenou oblačnosťou.
Aké bolo počasie v našej krajine a v označených mestách v spomenutý deň?

38°
Miskolc
Győr

Veszprém

38°

40°

40°

38°

Debrecen

Budapest

41°
Szolnok

Székesfehérvár

41°

41°
40°

Szeged

Pécs

Opíš, aké je dnes počasie! Pomôžu ti symboly!

Prvkami počasia sú slnečné žiarenie, teplota, vietor a zrážky, ktoré sa môžu aj v priebehu jedného dňa viackrát zmeniť.
Neustálu zmenu slnečného žiarenia, teploty, zrážok a vetra
nazývame počasie.
Pz.: 2.

Aká je súvislosť medzi slnečným žiarením a teplotou? Porozprávaj pomocou obrázku!

Zemský povrch pohltí slnečné lúče, tie sa od neho neskôr odrazia a zohrejú najprv pôdu,
potom vrstvu vzduchu nad ňou, preto teplota smerom hore klesá. Teplotu meriame teplomerom, jej jednotkou je °C.
Pz.: 3.–4.

17
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Opíš obrázok! Ako vznikajú zrážky? Pomôže ti to, čo si sa už naučil o skupenstvách vody,
o vyparovaní a zrážaní vody!

Teplý vlhký vzduch stúpa do výšky. Vo vyšších studených vrstvách ovzdušia sa postupne
ochladí, vodné pary sa zrazia a vzniknú oblaky. Vlhkosť z oblakov sa potom vracia na zem
v podobe zrážok: tieto sa vsiaknu do pôdy, stečú do hĺbky, alebo sa dostanú do riek a jazier.
Množstvo zrážok sa meria pomocou nádoby zvanej zrážkomer. Pz.: 5.
Na obrázkoch vidíte rôzne druhy zrážok. Pomenujte ich! Aké je ich skupenstvo?

Aké druhy zrážok ešte poznáš?
Pz.: 6.

Zmena množstva zrážok môže spôsobiť vážne problémy v prírode. Dlhotrvajúce
sucho zničí rastliny, prudké lejaky spôsobujú záplavy, zosuvy pôdy a ohrozujú aj život
ľudí.
Rozprávaj o obrázkoch! Čo spôsobilo tieto javy?

Pz.: 7.

18
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Počasie je neustála zmena slnečného žiarenia, teploty, zrážok a vetra. Slnečné žiarenie
zohreje najprv zemský povrch, lúče sa následne odrazia a zohrejú vrstvu vzduchu
nad povrchom. Zrážky tvorí voda kvapalného a/alebo pevného skupenstva, ktorá
dopadá z oblakov na povrch Zeme alebo sa tam zráža.
Čo je počasie? Ako zohreje slnečné žiarenie povrch Zeme a vrstvu vzduchu nad ním? Ako
vznikajú zrážky? Aké druhy zrážok poznáš? Vysvetli nasledovnú vetu na základe toho, čo si
sa naučil! Kvapka vody je vandrovník sveta.
Ako sa mení v súčasnosti počasie v našej krajine a na celej Zemi? Čo je príčinou súčasných
zmien počasia? Zbieraj obrázky o rôznych oblakoch! Ako vzniká mrznúci dážď, srieň a
inovať?

Počasie II.
Čo môže spôsobiť veľké pustošenie v prírode okrem veľkého množstva zrážok?

Pz.: 1.

Obrázok znázorňuje vznik vetra. Vysvetli obrázok!

studený vzduch
teplý vzduch

Už vieš, že slnečné lúče zohrejú najprv povrch Zeme. Teplý vzduch sa začne rozpínať, je ľahký,
preto stúpa nahor. Hore je chladno, tu sa vzduch ochladí, jeho hmotnosť sa zväčší, preto začne klesať.
Takto sa na miesto teplého vzduchu dostane studený vzduch, ktorý sa dole opäť zohreje a začne
stúpať. V dôsledku tejto ustavičnej výmeny vzduchu vzniká vietor. Pz.: 2.
Vietor je vodorovný pohyb vzduchu, súbežný so zemským povrchom.
Jednou z charakteristických vlastností vetra je jeho sila, ktorá sa meria
pomocou vetromera. Rýchlosť vetra sa udáva v km/h (čítaj: v kilometroch
za hodinu). Sily vetra charakteristické pre našu krajinu: bezvetrie, slabý
vietor, silný vietor, víchrica a orkán (alebo uragán). Orkán je vietor s rýchlosťou vyššou ako 100 km/h a čoraz častejšie sa vyskytuje aj v našej krajine.
Orkán spôsobuje veľké pustošenie (strháva strechy, vyvracia stromy).
19
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