Zapamti!
Vožnja biciklom zdrav je šport. Bicikl je prometno sredstvo, zbog toga treba
održavati prometna pravila koja se odnose na vožnju biciklom. Prije izleta
biciklom pregledaj svoj bicikl!
Pitanja
Kakav je bio prvi bicikl? Koji su dijelovi bicikla? Prepoznaj prometne ploče i
protumači njihovo značenje. Koja pravila treba održati pri vožnji biciklom? Koje
nepravilnosti nije slobodno učiniti? Kako ćeš se pripremiti na izlet biciklom? Što
ćeš ponijeti sa sobom?

Osnovna znanja iz zemljopisa
Ponavljanje
Što je tlocrt? Što je zemljovid? Nabroji glavne i sporedne strane svijeta! Kako
busola pokazuje strane svijeta? Pokaži na zemljovidu strane svijeta! Što
nazivamo reljefom? O kojim si reljefnim oblicima učio? Kako su na zemljovidu
prikazani pojedini reljefni oblici? Kako su na zemljovidu prikazane vode? Objasni
ove pojmove: izvor, glavna rijeka, pritok, ušće, desna obala, lijeva obala! Pokaži
na zemljovidu dvije velike rijeke Mađarske! Pokaži desni pritok Dunava na Kisalföldu i na Mezőföldu! Pokaži desne i lijeve pritoke Tise! O kojim si stajačicama
učio? Na reljefnoj karti Mađarske pokaži susjedne zemlje! Nabroji i na reljefnoj
karti Mađarske pokaži velika područja naše zemlje! Na koliko velikih dijelova
dijelimo Alföld? Reljef kojeg alföldskog područja je formirao vjetar? Gdje su na
Alföldu nastale potpune ravnice? Zašto kažemo da je Alföld žitnica Mađarske?
Što je suša? Imenuj i pokaži na zemljovidu dijelove Sjevernog sredogorja. „Bükk
se rodio u moru” – objasni, što to znači! „Mátra se rodila u vatri” – objasni što
to znači! Što je Kékes i što znaš o njemu? Koje dvije rijeke graniče Zadunavsko
sredogorje? Nabroji i pokaži dijelove Zadunavskog sredogorja! Kakav je
reljef sredogorja? Okarakteriziraj ga! Kakvo se blago skriva u unutrašnjosti
planina? Nabroji i pokaži na zemljovidu dijelove Zadunavskog pobrđa! Gdje
se eksploatira nafta? Zašto je na Zadunavskom pobrđu vegetacija bujna?
Odakle stižu padaline? Pokaži dijelove Podalpskoga gorja! Kako je nastao
brežuljkast kraj s valovitom površinom? Što je formiralo reljef Kisalfölda? Koji je
najvažniji pritok Dunava na Kisalföldu? Gdje je ušće tog pritoka? Gdje se nalazi
Nežidersko jezero? Kod kojih si područja učio o ovim gradovima: Debrecin,
Eger, Ajka, Kecskemét, Pečuh, Szolnok, Zalaegerszeg, Veszprém, Segedin,
Kiseg, Tatabánya, Miskolc, Győr, Sambotel? Pokaži te gradove u svom atlasu i
na zemljovidu! Što je razlika između salaša, sela i grada? Prikaži svoje naselje
i njegovu okolicu!
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NEŽIVI OKOLIŠ
Zašto je rijeka „bolesna”?
Ima li u okolici vašeg naselja neki potok, rijeka ili jezero? Kakva im je voda?
Može li se u njima kupati, pecati? Kakav je njihov okoliš?
Moguće je da u okolici vašeg naselja teče potok ili rijeka. Sudbina vašeg potoka
ili rijeka može biti slična sudbini rječice u priči.
Budite „liječnici” rijeke! Potražite izvore nevolja i izliječite rijeku!
Na što se tuži rijeka?

Otpadne vode

Otrovne tvari

Onečišćavanje od nafte
Sredstva za
zaštitu biljaka
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•
•
•
•
•

Pecači i izletnici razbacuju smeće.
Automobili onečišćuju zrak.
Kiša u rijeku spira umjetno gnojivo i sredstva za zaštitu biljaka.
Iz tvornica se u rijeku ulijeva otpadna i topla voda.
U rijeku mogu dospjeti otrovne tvari iz otpada koji se neispravno pohranjuje.

Na mjestu moga rođenja bila sam još svježi izvor s čistom vodom. Povremeno
su me posjećivale samo šumske životinje da bi svoju žeđ ugasile mojom
svježom vodom. Ispod kamenja našli su utočište rakovi i ribice. Ala je još tada
bilo lijepo sve!
Kako sam sve više rasla moje se stanje počelo pogoršavati.
Dolazili su izletnici i pecači. Osvježili su se u mojoj svježoj vodi, a pecačima sam
davala ribu. Što sam dobila zauzvrat?
Potražite na crtežu! Kakvu štetu mogu uzrokovati izletnici i pecači?
Po meni nisu plivali već samo čamci i vodene životinje, nego i plastične boce i
limenke od konzervi. Moju su blistavu površinu vode pokrile mrlje nafte u bojama
duge.
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Ali sam zato i dalje rasla, korito mi se proširivalo i marljivo sam skupljala vodu
manjih potoka.
Postupno mi se boja počela mijenjati: potoci su u moje korito donašali vodu
smeđe boje i čudne tvari.
Zašto se promijenila boja vode? Tražite uzrok.
Moje se stanje sve više pogoršavalo. Moja je voda postajala sve onečišćenija.
Odjednom mi je postalo vrućina. Voda mi se pjenila i s njom su se izmiješale
bijele, a zatim žute i sive tvari. Osjećala sam se veoma loše.
Što je uzrokovalo novo onečišćavanje? Potražite na crtežima mjesto i uzrok!
Ribe i vodene životinje su me napustile, uginule, jer se u meni nisu dobro osjećale.
Napokon je stigla obilna kiša. Možda će ta svježa voda izliječiti, razrijediti moju
vodu.
Može li se rijeka nadati?
Osjećala sam se nešto bolje, jer je voda nabujalih potoka sada ublažila moju
onečišćenost. Ali na žalost već ni kiša nije takva kao što je bila nekada.
Stručnjaci je nazivaju kiselom kišom. Navodno nju uzrokuju ispušni plinovi
automobila i dim iz tvorničkih dimnjaka.
Vodena para što ishlapi s moje vodene površine, međutim, još je čista.

Skupljanje opasnih otpadaka
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Doznaj kako iz čiste vodene pare nastaju kisele kiše!
Tako sam stigla do ušća. Moju sestru rijeku zarazila sam svojom vodom.
Djeco! Pomozite mi! Potražite izvore nevolja!
Kako bi se moglo izmijeniti to stanje? Znam da je za to potrebna i pomoć
odraslih, ali i ti možeš puno učiniti za čistoću svoga okoliša!

Čistoća našeg okoliša
Što služi našoj udobnosti, može naneti štetu prirodi
Nekada davno ljudi su živjeli vrlo jednostavno. Za svoj opstanak, za odijevanje, za namještaj, za svoje kuće, za kuhanje i pranje upotrebljavali su ono što su u prirodi našli, što
su iz zemlje, biljaka i životinja mogli izraditi. Nije se ni stvaralo mnogo otpada, jer su
gotovo sve iskoristili.
Naš neposredni okoliš je mjesto gdje živimo, radimo, učimo. Taj je okoliš stvorio
čovjek.
Želimo li ostati zdravi, moramo živjeti u čistom, urednom, zdravom okolišu.
Najvažnije je da se dobro osjećamo tamo gdje živimo, ali da svojom djelatnošću
ne ugrožavamo okoliš.
Jeste li već mislili na to da smo i mi uzročnici „bolesnog”, onečišćenog stanja
rijeke? Za to čak i ne moramo živjeti na obali rijeke.
Otkrijmo skupa zašto je to tako! Pronađimo krivce!
Ne moramo ići daleko. Pogledajmo svoj stan, dom, krivci su tamo na policama,
na zidu, u fiokama!
Umjetno posuđe, umjetne stvari, umjetne vrećice: laki su, jeftini, dobro se mogu
upotrebljavati. Velik im je nedostatak što se u prirodi ne raspadaju. Proizvod
njihova izgaranja je otrovni plin.
Limenke osvježavajućih pića, umjetne čašice jogurta postat će otpad nakon
što smo pojeli ili popili njihov sadržaj. Način njihovog ponovnog iskorištavanja
znanstvenici još nisu pronašli.
Dospijevši u tlo, deterdženti i sredstva za čišćenje onečišćuju tlo. Iz tla oni s
vodom temeljnicom dospijevaju u rijeke. Kupaš li se u takvoj vodi možeš dobiti
bubuljice, alergiju, možeš oboljeti. Takvu vodu treba izliti u kanal za skupljanje
komunalnih voda.
Ljepila i boje lako ishlapljuju. Udišeš li ih, mogu oštetiti tvoj organizam. Dospiju
li u tlo ili vodu, oni truju živa bića.
Baterije sadrže tvari koje se sporo raspadaju. Njihova otrovna tvar s vodom
temeljnicom dospije i do rijeke. Te se tvari ugrade u organizam riba i drugih
životinja, a preko lanca prehrane dospiju i u naš organizam.
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Kako onečišćuju okoliš predmeti sa crteža?

Za proizvodnju papira potrebno je mnogo vode. Nepročišćena voda onečišćuje
rijeku. Štedljivo troši papir!
Dospijevši u zrak ili vodu insekticidi i sredstva za zaštitu biljaka uzrokuju i
uništenje drugih živih bića. Ugrožavaju i čovjekovo zdravlje.
Čovjek upotrebljava mnoge kemikalije da bi mu stan blistao. Na žalost, i
reklame na to potiču kupce. Isti cilj, međutim, možemo postići i jednostavnijim
sredstvima.
Usporedi crteže! Koja sredstva i kemikalije su u kućanstvu upotrebljavali nekada,
a kojima se koriste danas?
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Uoči koja je kućanska sredstva upotrebljavala tvoja prabaka. Što vi upotrebljavate doma?
Neke prirodne tvari koje štite okoliš, a koje je i danas vrijedno upotrijebiti:
• Za lijepljenje papira možeš napraviti ljepilo od štirke.
• Ljepilom od životinjskih kostiju možeš lijepiti drvo ili kožu.
• Vapnom bijeljeni zid je čist i blistavo bijel.
• Prozorsko staklo bit će blistavo i neće biti mjestičavo ako se čisti octenom
vodom.
• Posude na koje se naslagao vodeni kamen također se mogu čistiti octom.
• Zube možeš bijeliti i sodabikarbonom.
• Za gnojenje tla u vrtu upotrebljavajte gnojivo životinjskog podrijetla.
• Za polijevanje cvijeća veoma je pogodna kišnica sakupljena u čabru.
Traži slične primjere!
Pitanja
Nabroji sredstva iz tvoje okolice koja narušavaju okoliš. Kako ga narušavaju?
Kakva rješenja predlažeš umjesto činitelja koji narušavaju okoliš?

Kako čuvati naš prirodni okoliš?

Jedna od najvećih opasnosti onečišćavanja okoliša jest otpad.
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Koliko često ispraznite doma koš za smeće? Uoči kakve vrste otpada se nalaze
u košu za smeće, u spremniku za smeće?
Pogledaj crtež! U kolikoj se količini stvaraju razne vrste otpada u kućanstvu?

Ostalo 27%

Staklo 11%

Papir 20%

Kuhinjski
otpadi
42%

Nepravilno skupljanje otpada jedan je od osnovnih izvora onečišćavanja
okoliša.
Kako prije ili poslije onečišćuju rijeku nepravilno skupljani otpadi? Reci primjere
na temelju onoga što si na prošlom satu učio.
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Pogledajte crtež i dogovorite se o pravilnom rješenju!

Obojeno
staklo

Bijelo
staklo

Papir

Metal

Kuhinjski
otpadi

Plastične
tvari

Otpad već doma treba razvrstati kako bi se razne vrste otpada mogle otpremiti
na odgovarajuće mjesto za njihovu preradbu. To je selektivno skupljanje
otpada.
Otpade razvrstavamo ovako:
• Papirni otpad: novinski papir, obojeni papir, karton.
• Metali: željezo.
• Obojeni metali: aluminij, bakar.
• Staklo: bijelo staklo, obojeno staklo.
• Plastične tvari, kemikalije, baterije. To su za okoliš štetne tvari koje se izgaraju
u zatvorenim spalionicama smeća. Tako dobivenom toplinskom energijom mogu se zagrijevati stanovi.
• Tekstil: pamučne i vunene tkanine mogu se ponovno upotrijebiti.
• Kuhinjsko smeće i otpad iz vrta: kompostiranje – melioracija.
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U školi možeš organizirati skupljanje starog željeza, papira i tekstila.
Selektivno skupljanje otpada propisuje zakon koji će nezadugo uvesti i u našoj
zemlji.
Tom smo djelatnošću gotovo izliječili naš okoliš.
Svoju neposrednu okolicu formirate vi sami.

Skupljači smeća na Dan Zemlje

Što još možeš učiniti?
• Ne kupuj nepotrebne stvari koje će brzo dospjeti u smeće!
• Sadi što više drveća, grmova, cvijeća, siji travu! Oni smanjuju buku, vezuju
prašinu i vodu.
• Šparaj vodu!
• Nemoj razbacati smeće!
• I buka je štetna za organizam, dovoljno je ako samo ti čuješ glazbu!
Napravi plakat o tome što si na današnjem satu učio!
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Stroj za mljevenje otpada

Suvremena poljoprivreda također onečišćuje okoliš
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Zapamti!
Tijekom selektivnog skupljanja otpada otpad se razvrstava na temelju tvari koje
se ponovno mogu koristiti.
Pripremite se za sljedeći sat. Dogovorite se s nastavnikom, tko će što donijeti!
U manjoj boci za kompot donesi uzorak vode:
– iz obližnjeg jezera,
– iz obližnjeg potoka ili rijeke,
– ako postoji kopani bunar, onda vodu iz bunara,
– iz vodovoda,
– destiliranu vodu,
– s izvora.
Na bocu napiši mjesto odakle potječe uzorak vode.
U vrećici donesi tlo iz vrta.
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Okoliš mog naselja:
ispitivanja, pokusi
Na današnjem satu ćete na temelju pokusa i zapažanja vrednovati čistoću ili
onečišćenost vašeg naselja i njegove neposredne okolice.
Obavi pokuse opisane u radnoj bilježnici, zapiši svoja zapažanja i iskustva!
Koje izvore onečišćavanja prepoznaješ na slikama?
Kakav bi trebao biti okoliš? Što možeš učiniti radi toga? Pomoći će ti slike.
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Moje naselje i njegova okolica
Studijski izlet
Djeco! Do sada ste u udžbeniku pratili studijsku šetnju Dubravka i Dubravke.
Prošetajte i vi okolicom vašeg naselja i pogledajte i u stvarnosti što više onoga,
o čemu ste učili!

Sadnja drveća

Neke ideje za studijski izlet:
• Isplanirajte put! Nacrtajte skicu karte okolice vašeg naselja!
• Označite u nju, što namjeravate temeljnije pogledati!
• Odredite, tko će kakvo sredstvo ponijeti sa sobom i podijelite se u manje
skupine! (To će zacijelo učiniti nastavnica ili nastavnik.)
• Sredstva potrebna za izlet:
– dalekozor (ako ga imate),
– fotoaparat,
– toplomjer za mjerenje temperature vode,
– busola,
– toplomjer za mjerenje temperature zraka,
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–
–
–
–
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–

zbornik za identifikaciju biljaka,
zbornik za identifikaciju životinja,
plastična vrećica, nož (neka je kod odraslih), lopatica,
vrpca za mjerenje, vrpca i uteg svijetle boje,
ručno povećalo,
bilježnica.

Napravi mali drveni splav veličine 20x10 cm! (Možeš na njega staviti i jedro.)
Od papira napravi vrtuljak za vjetar i ponesi ga sa sobom!
Zadatke, od kojih možete birati, naći ćete u radnoj bilježnici.

Rijeke, koje pristižu u našu zemlju, mogu donijeti mnoge onečišćene tvari
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Neživi okoliš
Ponavljanje
Nabroji čovjekove djelatnosti, koje onečišćuju okoliš! Što bismo trebali činiti da
ne onečišćujemo svoj okoliš? Što je suština selektivnog skupljanja otpada?
Nabroji takve tvari koje su povoljne za ponovnu preradbu! Što se od njih izrađuje? Što se dešava s otpadom koji se ne može ponovno upotrijebiti? Nabroji
takve tvari! Zašto uzrokuje veliku štetu razbacivanje plastičnih boca i vrećica?
Kako si ispitao čistoću voda? Kako si ispitao čistoću zraka? Kako si ispitao
kvalitetu tla? Kakve si rezultate dobio? Reci, što si uradio radi očuvanja čistoće
tvoga okoliša!

Što moramo učiniti da bismo zaštitili živi svijet šuma?
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Mali leksikon
Boksit: crvenosmeđi mineral, iz kojeg se dobiva aluminij.
Češer: borov cvat.
Gmazovi: jedna skupina kralježnjaka. Razmnožavaju se mekanim jajima, tjelesna im je temperatura
promjenljiva.
Grmovi: takve drvenaste biljke, koje se granaju neposredno iznad tla.
Hitinozni skelet: vanjski čvrsti skelet člankonožaca koji štiti unutarnje organe. Građen je od hitina.
Jednogodišnja biljka: živi od proljeća do jeseni, pa ugine.
Kornjaši: grupa kukaca. Najlakše se mogu prepoznati na osnovi para tvrdog pokrilja i para opnastih
krila.
Kralježnjak: Potpora tijela kralježnjaka je unutarnji koštani skelet čija je osovina kralježnica koja se
proteže od glave do repa.
Kukci: jedna skupina člankonožaca.
Loj: masna tvar koju luče žlijezde u koži ptica i sisavaca.
Lukovica: podzemni dio nekih zeljastih biljaka u kojem je pričuvna tvar.
Mekušci: životinje koje ni unutar, ni izvan tijela nemaju čvrsti skelet. Mišići su im pričvršćeni za
kožu.
Mrijesnjak: skup sitnih biljaka koji se slobodnim okom ne mogu vidjeti.
Nacrt: predstavlja osnovnu površinu predmeta u vidu crteža.
Nafta: tekuće mineralno blago koje je nastalo u morskim dubinama od ostataka živih bića koja su
živjela prije mnogo milijuna godina.
Nanos: otpad nošen tekućicama koji sadrži mulj, pijesak i šljunak.
Naselje: ljudska naseobina u kojoj je mnogo jednostavnih, višekatnih zgrada.
Podanak: zadebljala stabljika pod zemljom u kojoj je uskladištena hrana.
Potpuna preobrazba: razvoj kukaca koji ima četiri stadija: jajašce- ličinka- kukuljica i razvijena
jedinka.
Potrkušci: neki se ptići iz jaja izlegu toliko razvijeni da su u stanju sami se kretati i pribavljati hranu.
Prašnički cvijet: takav cvijet ima samo prašnike. U njemu nema tučka.
Selektivno skupljanje otpada: odvojeno skupljanje otpada pogodnih za reciklažu i ponovnu uporabu
u posebne posude na osnovi njihova materijala.
Sisavac: jedna skupina kralježnjaka. Potomci se rađaju nakon razvoja u majčinom organizmu. U sisama se stvara mlijeko, kojim majka doji svoju mladunčad.
Škrge: dišni organi vodenih životinja.
Škrob: hranjiva tvar koju proizvode biljke. Važni je sastojak namirnica biljnoga podrijetla.
Složeni list: list sastavljen od više malih listića.
Sredstva za uživanje: njihova potrošnja u čovjekovom organizmu dovodi do užitka. Česta uporaba je
međutim štetna za organizam.
Stanica-stanice: najmanje su gradivne jedinice živih organizama koje mogu vršiti različite životne
funkcije.
Submerzne biljke: skupni naziv za one biljke koje plivaju ili lebde u vodi ili pak žive pod vodom.
Suša: značajan manjak vode kroz duže vremensko razdoblje.
Takoprstaši: jedna skupina kralježnjaka. Životinja s dva prsta dodiruje tlo. Oko prstiju se razvilo
rožnato kopito.
Tučkov cvijet: cvijet koji ima samo tučak. U njemu nema prašnika.
Ušće: je mjesto gdje se rijeka (ili potok) ulijeva u drugu rijeku, jezero, more ili ocean.
Visinski broj: nadzemnu visinu određuju na osnovi razine Baltičkog mora. Više i niže visinske točke
nekog prostora izražene u metrima.
Vodozemci: jedna skupina kralježnjaka. U prvoj fazi života žive u vodi i dišu škrgama. Tijekom razvoja pojave se pluća kao dišni organi, pa im je tako omogućen život na kopnu.
Vulkan: su velike pukotine kroz koje iz unutrašnjosti Zemlje izbijaju užarene taljevine stijena.
Zaštićene životinje: mnogim životinjama prijeti izumiranje. Trijebljenje takvih životinja i uznemirovanje njihova staništa štiti zakon.
Zeljasta stabljika: krhka, sočna, obično tanka stabljika.
Zimzelene biljke: biljke, koje su zelene tijekom čitave godine.
Životinje s promjenljivom tjelesnom temperaturom: tjelesna toplina ovih životinja ovisi o vanjskoj
temperaturi. Kada je vrijeme hladnije, krvotok im se uspori.
158 zajednica: zajednica živih bića na nekom prostoru koja uzajamno djeluju jedni na druge.
Životna

