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Кисела киша у кући
Помоћу овог огледа схватићеш на који начин кисела киша уништава предмете (креда).  
На сличан начин утиче и на грађевине.

kAkO nAStAJU kISELE kI[E
Ваздух загађује дим који испуштају фабрике, 
термоелектране, аутомобили, авиони. 
Загађени ваздух разноси ветар који брзо 
прелази велике удаљености. Када се загађени 
ваздух помеша с кишом, и она постаје 
загађена. Таква киша назива се кисела киша. 
Она уништава биљке, загађује земљиште, 
нагриза грађевине. Због свега тога киселе 
кише штетне су и за човека.

– две тегле
– креда
– вода
– две кашике сирћета

1.  Обе тегле напуни водом  
до половине, па у сваку  
убаци по парче креде.

2.  У једну теглу додај две кашике 
сирћета. Сирће је у овом огледу 
замена за киселу кишу.

Следећег дана провери шта се догодило с кредама.

Када пада киша, разне штетне честице које лебде у ваздуху (дим, прашина, чађ) доспевају  
у реке и продиру у земљиште. Поврће и воће које расте на таквом земљишту кореном упија штетне 
материје, па оне тако доспевају у плодове које једемо.
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zAgA\IVA^I VAzDUHA
Аутомобили, аутобуси, мотори и још нека превозна средства велики су загађивачи 
ваздуха. На улицама често можеш да видиш аутомобиле у којима се вози само једна 
особа. Ако би се у једним колима возило више људи, на улицама би било мање 
аутомобила, па би се тиме загађење смањило. Нека превозна средства (бицикл, 
трамвај, тролејбус...) не загађују ваздух. Аутомобил током градске вожње од 2 km 
загади ваздух са 300 g издувних гасова. Аутобус у којем се вози 50 путника 
произведе 80 g издувних гасова по једном путнику.

Спроведи у одељењу анкету о начину на који родитељи твојих другова и другарица путују на посао.

Да ли знаш?
Од шећерне трске не добија се само шећер. Од сока који се цеди из те биљке добија се гориво које  
не загађује ваздух, а које покреће аутомобиле и аутобусе. 

Предложи родитељима да 22. септембра, на Дан без аутомобила, не возе кола.

Шта ти можеш да урадиш

Када штедимо струју, штедимо и нафту, угаљ и гас чијим се сагоревањем добија  
електрична енергија, смањујемо загађење ваздуха и штедимо новац.
Искључи телевизор, CD плејер, DVD плејер и компјутер када их не користиш. Не гаси их само  
даљинским управљачем већ их искључи на дугме, јер једино тада уопште не троше струју.
Предложи родитељима да купе штедљиве сијалице, зато што осам обичних сијалица  
троши онолико струје колико једна штедљива.

1. иду пешице

2. возе аутомобил

3. путују градским превозом

4. возе бицикл

Шта си на основу података закључио?

Мали савети
Кад год можеш, иди пешице или вози бицикл.  
Предложи то и својим родитељима.
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zA[tO JE VODA DRAgOCEnA

Иако на Земљи постоји много океана, мора,  
река и језера, питке воде је мало.  
Ако би посуда од пет литара напуњена водом 
представљала сва мора, океане, реке и језера на 
Земљи, кашичица воде представљала би питку воду.

На нашој планети сваког дана све је више становника – три пута више него пре сто година – а количина воде 
иста је као и у преисторијско доба. Може се десити да у будућности не буде довољно питке воде.  
Због тога ову драгоцену течност треба чувати и штедети. Многи људи у свету немају воду у својим кућама. 
Зато они копају бунаре из којих је црпу.

Вода је свим 
живим бићима 
неопходна за 
живот.
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Питка вода увек је била од веома важна за људе. Они су одувек трагали за њом. Најпре су тражили изворе,  
а касније су почели да копају бунаре.  
У бунарима се скупља вода која се налази у земљишту. Копају се у близини кућа, у баштама и на другим 
местима. Људи често украшавају бунаре и око њих саде цвеће. На основу тога можемо да закључимо  
какав је човеков однос према питкој води.

Бунар
Помоћу овог експеримента сазнаћеш на који начин вода доспева у бунар. 

–  картонски ваљак 
дужине 10 cm (нпр. 
картонски ваљак од 
ролне тоалет-папира)

– шира посуда
– каменчићи
– песак
– чаша воде

1.  На средину посуде постави ваљак 
који представља ископан бунар. 

3.  Полако сипај воду преко 
песка и каменчића. 

Истражи одакле долази и куда отиче вода коју трошиш.

Воду у свом стану користиш тако што одврнеш славину. 
Сазнај одакле и на који начин вода стиже до твог стана 
и куда одатле отиче. Замоли родитеље да ти то објасне, 
или потражи податке у библиотеци или на Интернету.

На сличан начин вода  
из земље доспева у бунар.

2.  Око њега најпре стави 
каменчиће, а затим песак.

4.  Вода ће после неког времена 
почети да продире у ваљак. 
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zAgA\IVA^I VODE
Замисли да имаш флашу воде од које ти зависи живот. Да ли би ту воду 
загадио нечим? Вероватно одмахујеш главом. Међутим, људи то 
свакодневно раде. Мала количина штетних материја може да загади 
веома велике количине воде. Фабрике испуштају разне хемикалије  
и друге отпадне воде у реке. 
У пољопривреди се користи вештачко ђубриво. Када пада киша, штетне 
материје које то ђубриво садржи продиру у земљиште, сливају се у реке  
и језера и загађују их. Загађена вода штетно делује на биљке и животиње.
За одржавање личне хигијене свакодневно користимо сапун, разне 
шампоне и гелове за туширање. Пенушава вода која отиче из купатила 
стиже до река и угрожава биљни и животињски свет у њима.

1. У сваку чашу стави по један цвет. 2.  У једну сипај неколико капи 
детерџента за судове.

После дан-два провери шта се догодило. Који од ова два цвета није увенуо? Објасни зашто.

Да ли знаш?
Иако зна да плива, патка може да потоне. Њено перје отпорно је на воду јер садржи 
уљану течност. Међутим, детерџенти за прање судова и веша који доспевају у реке  
и језера растварају уљану заштиту у паткином перју, па се оно натопи водом, патка отежа и потоне.

Зашто је увенуо цвет
Овај оглед показаће ти на који начин загађење воде утиче на биљни свет.

– два иста цвета
– две чаше воде
–  детерџент за прање 

судова

Шта ти можеш да урадиш

Не претеруј са употребом препарата за хигијену. Довољно је само неколико капи шампона да би коса била 
чиста. Предложи родитељима да користе детерџенте који нису штетни за природу.
Размисли о другим начинима на које можеш да штедиш воду и да је чуваш од загађења.
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Извештај о успеху акције:

Plan akcije� O~istimo obalu

Шта је проблем?
У нашем месту се током зиме дуж обала реке и потока 
накупило много отпадака (пластичних флаша, кеса  
и другог отпада). 

Како би требало да буде? 
Требало би да сви више воде рачуна о томе где  
одлажу отпад.

Шта је наш задатак? 
Да очистимо део обале и позовемо родитеље  
да се придруже нашој акцији.

Ко ће шта да ради?
Уз учитељичину или учитељеву помоћ направићемо план  
за то који би део обале наше одељење требало да очисти.

Када ћемо то да урадимо? 
На Светски дан вода, 22. марта. 

Чија нам је подршка потребна да бисмо остварили план? 
Градске чистоће, која треба да обезбеди кесе за сакупљање 
отпада и његово одвожење на депонију.

Како ће изгледати представљање акције?
Школска управа најавиће локалним новинама, телевизији 
и  радију планирану акцију. Тако ће грађани унапред бити 
обавештени о њој и моћи ће да јој се придруже.

Поводом Светског дана вода, 22. марта, организуј са својим одељењем и учитељицом акцију 
Очистимо обалу.
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