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1.1 Kuo toliau į mišką, tuo daugiau...
Lapuočiai ir spygliuočiai

Medžiai skirstomi į lapuočius ir spygliuočius.
Lapuočiai turi plačius, plonus ir minkštus lapus,
kuriuos kiekvieną rudenį numeta. Spygliuočių medžių lapai – spygliai. Jie ploni, pailgi ir kietoki. Ant
šakelių išsilaiko kelerius metus. Pagal vyraujančius
medžius skiriami lapuočių miškai ir spygliuočių
miškai. Jei auga ir lapuočių, ir spygliuočių, tai mišrusis miškas (2 pav.).
1 pav. Ąžuolynas.

Dauguma žmonių pasakytų, kad miškas – vieta,
kur gausiai auga medžiai. Bet parke ar sode jų irgi
daug, o šių vietų mišku nevadiname.
Miškas – ne tik didelė tankiai suaugusių medžių
grupė. Jame veša ir įvairių rūšių krūmai, žiedniai
žolniai augalai, paparčiai, samanos ir kerpės, dygsta grybai. Daugelis šių organizmų prisitaikę augti tik
miške. Nei pievoje, nei sode jų nerasi.
Medžiai

Turi storą, tvirtą sumedėjusį stiebą –
kamieną. Nuo jo besišakojančios šakos
su lapais sudaro lają. Pagal jos formą
galima atpažinti nemažai medžių rūšių.
Medžiai yra ilgaamžiai ir užauga dideli.

lapuočių miškas
spygliuočių miškas

mišrusis miškas

2 pav. Miškų skirstymas pagal vyraujančius medžius.

Lietuvojè vyrauja spygliuočių miškai: pušynai ir
eglynai. Jie sudaro daugiau kaip pusę mūsų šalies
miškų. Iš lapuočių daugiausia beržynų, alksnynų ir
drebulynų (3 pav.).

Krūmai

Mažesni už medžius. Dažniausiai
išleidžia daug stiebų, todėl vieno ryškaus kamieno nesudaro. Jų stiebai taip
pat sumedėję. Lajos neturi. Krūmai ne
tokie ilgaamžiai kaip medžiai.
Žoliniai augalai (žolės)

Mažesni už krūmus. Jų stiebai nesumedėję, lankstesni, minkštesni. Daugumos žolnių augalų amžius – vieneri
metai: subrandinę sėklas, jie nunyksta.
Žolnių augalų žinoma daugiausia rūšių.

3 pav. Lietuvõs miškų rūšinė sudėtis.

--

Miško aukštai

Miške augalai išsidėstę keliais aukštais, arba sluoksniais. Mokslininkai juos vadina ardas (4 pav.).
Medžių ardas. Tai viršutinis miško skliautas.
Jį sudaro aukštakamieniai medžiai.
Krūmų ardas. Sudaro lazdynai, avietės, kadagiai, putinai, ožekšniai ir kiti krūmai. Vietomis suželia į brūzgynus. Tai puikus miško gyvūnų prieglobstis.
Žolių ardas. Sudaro įvairūs žolniai augalai. Tai pavasarį žydinčios žibuoklės, plukės, pakalnutės, kiek vėliau
suvešančios varpinės žõlės ir paparčiai.
Samanų ardas. Žemiausias miško sluoksnis. Sudaro ne tik samanos, bet ir kerpės, kai kurie nedideli
žolniai augalai, pavyzdžiui, kiškiakopūsčiai. Šiame
arde auga nemažai grybų.

pomiškio
medeliai

krūmai

4 pav. Miško ardai.

Ne kiekviename miške pamatysi visus ardus. Pavyzdžiui, pro tánkias eglių šakas prasiskverbia labai
mažai šviesos, todėl eglyne neauga nei krūmai, nei
žõlės. Čia yra tik du ardai: medžių ir samanų.
Ąžuolai sulapoja vėliausiai iš visų medžių – gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje. Dėl to visą pavasarį ąžuolyne šviesu. Žemesnių ardų augalai gauna
pakankamai šviesos ir gausiai suveša (1 pav.).
Pomiškis

Mišką sudaro ne vien aukšti medžiai. Į jų tarpus
taikosi vienas kitas žemesnis, prie pat žemės auga
jauniausi medeliai (5 pav.). Šie medžiai vadinami pómiškiu. Paprastai pomiškio medžiai būna skurdūs,
nes aukštieji kaimynai užstoja šviesą.
Kai praūžusi vėtra išverčia medį galiūną, miške
susidaro properša. Tada nustelbtieji pomiškio medžiai po truputį atsigauna. Gavę šviesos jie sutvirtėja,
išskleidžia šakas. Po kiek laiko miškas susiglaudžia ir
properšos kaip nebūta.

5 pav. Eglaičių pomiškis pušyne.

Miškas – didelė tankiai suaugusių medžių grupė.
Čia taip pat auga paunksmėje prisitaikę išgyventi
krūmai, žolniai augalai, kerpės, grybai. Miške
augalai išsidėstę keliais aukštais – ardais.

1.
2.
3.
4.
5.

--

Paaiškink, kuo skiriasi žodžių „miškelis“,
„miškas“ ir „giria“ reikšmė.
Kokie medžio, krūmo, žolnio augalo
skirtumai?
Kuo lapuočių miškas skiriasi nuo mišriojo ir
spygliuočių miško?
Naudokis 4 pav. ir išvardyk miško ardus.
Kurie augalai juos sudaro?
Patyrinėkite, kokie medžiai vyrauja artimiausiame miške. Surinkite ir sudžiovinkite
jų lapų pavyzdžių. Surenkite parodą.

2.1 Kas greitesnis?

Vytas nusprendė apskaičiuoti, kokiu greičiu važiavo.
Gavo tik 6 km/h. „Toks mažas greitis, tikriausiai suklydau“, – pamanė berniukas.
Dviratininkai juda nevienoda sparta. Kai pradeda
važiuoti, greitis didėja, kai stabdo – mažėja. Minti pedalus į kalną sunkiau, o leistis nuo jo lengviau. Taigi
įkalnėje greitis mažesnis nei nuokalnėje. Be to, Vytas
buvo sustojęs, todėl ir apskaičiavo tokį mažą greitį.
Jis vadinamas vidutiniù greičiù. Nevienoda sparta
juda ne tik dviratis, bet ir įvairios transpòrto priemonės.
Gal Vyto dviračio spidometras sugedęs? Visiškai
ne! Jis rodė dviračio judėjimo greitį tuo momentu,
arba momeñtinį gretį.

1 skaičiavimo pavyzdys

A

C

Žmogus per 10 sekundžių nubėgo 100 metrų.
Greitis = 100 m : 10 s = 10 m/s
Taigi žmogus bėgo 10 metrų per sekundę (m/s)
greičiu. Kitaip tariant, per kiekvieną sekundę jis nubėgo 10 metrų.
Greičio matavimo vienetai

Atkreipk dėmesį, kad visada reikia tiksliai užrašyti
kelio, laiko ir greičio matavimo vienetus. Jie pateikti
lentelėje žemiau.
Dydis
Matavimo vienetai
Kelias Metrai, kilometrai
Laikas Sekundės, valandos
Metrai per sekundę,
Greitis
kilometrai per valandą

B

1 pav. Žmogaus ir žvėrių lenktynės:
A – startas, B – bėgimas, C – finišas, D – rezultatai.
D

Greitis rodo, kaip sparčiai juda kūnas

Tikriausiai žinai posakį: greitas kaip kiškis. Taip
sakoma apie greitesnį už kitus žmogų. Įsivaizduok,
kas nutiktų, jei žmogus ir kiškis iš tikrųjų nutartų palenktyniauti! Stadione dar liktų laisvų bėgimo takelių, tad pakvieskime ir daugiau gyvūnų (1 pav.).
Beprotiškos lenktynės

Pasigirsta starto signalas ir visi leidžiasi bėgti. Į
priekį iš karto išsiveržia gepardas, nuo jo nedaug atsilieka antilopė su kengūra. Taip ši trijulė ir finišuoja.
Keliais šuoliais atsilikęs finišo liniją kerta kiškis, po
jo dramblys. O kurgi žmogus? Jis paskutinis. Kokia gėda! Po kiek laiko švieslentėje pasirodo bėgimo rezultatai. Žiūrovai sveikina čempioną – greitąjį
gepardą.
Tikrovėje tokios žvėrių ir žmogaus lenktynės neįmanomos. Tad kaip sužinoti, kas greitesnis? Ar aplenktų gepardą dviratininkas, automoblis?

Žymėjimas
m, km
s, h

2 skaičiavimo pavyzdys

m/s, km/h

Mokslininkai greitį matuoja dažniausiai metrais
per sekundę (m/s). Kasdieniame gyvenime patogiau
jį nurodyti kilometrais per valandą (km/h).

Vytas per 3 valandas nuvažiavo 18 kilometrų.
Vidutinis greitis = 18 km : 3 h = 6 km/h
Taigi Vytas važiavo 6 kilometrų per valandą (km/h)
vidutiniu greičiu. Kitaip tariant, per kiekvieną valandą jis sukorė vidutiniškai 6 kilometrus.

Pasivažinėjimas dviračiu

Vytas po parką važinėjosi dviračiu, prie kurio pritvirtintas spidomètras – prietaisas greičiui matuoti.
Jis rodė greitį nuo 5 km/h iki 20 km/h. Grįžęs namo

Aplink mus pilna įvairių judančių objektų: važiuoja
dviratininkas, bėga sportininkas, skrenda lėktuvas,
ropinėja musė. Nesvarbu, ar šie objektai gyvi ar negyvi, visus juos mokslininkai vadina knais.
Vieni kūnai juda greičiau, kiti lėčiau. Norint sužinoti, kuris iš jų greitesnis, reikia apskaičiuoti kiekvieno kūno judėjimo spartą, kuri dar vadinama
kūno greičiù.

Kaip sparčiai juda kūnas, rodo greitis. Jis
apskaičiuojamas kūno nueitą kelią padalijus iš
sugaišto laiko. Dauguma transporto priemonių
juda nevienoda sparta, todėl skaičiuojamas
jų vidutinis greitis, o momentinį greitį rodo
spidometras.

1.
2.

Kaip apskaičiuoti greitį?

3.

Norint apskaičiuoti kūno greitį, reikia žinoti:
a) nueitą atstumą arba kẽlią;
b) kelyje sugaištą laką.
Jei nueitą kelią padalysi iš sugaišto laiko, gausi
greitį. Šią taisyklę galima užrašyti formule:
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Greitis =

kelias
laikas

4.
2 pav. Vytas važinėjasi parke.
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Kokių žinai posakių apie greitį?
Animacinių filmų herojai Tomas ir Džeris
kartais bėga labai greitai. Kaip tai vaizduojama?
Apskaičiuok beprotiškose lenktynėse dalyvaujančių žvėrių greitį (m/s). Nurodyk po
du greičiausius ir lėčiausius dalyvius.
Automoblis iš Vlniaus į Klapėdą (300 km)
nuvažiavo per 4 valandas. Apskaičiuok
automoblio vidutinį greitį. Paaiškink, kodėl
tai vidutinis greitis.

5.4 Degimas – cheminė reakcija
Fizinis ar cheminis virsmas?
Vienas anglies atomas ir du deguonies atomai

Į mikrobangų krosnelę įdėta ir pašildyta žvakė išsilydys (1 pav.). Ji sudaryta iš vaško, kuris šildomas
keičia būseną iš kietosios į skystąją. Tačiau išsilydęs
vaškas lieka vašku, tai yra ta pačia medžiaga. Vėsdamas jis vėl sukietės. Toks medžiagos kitimas vadinamas fziniu virsmù.
Jeigu uždegsi žvakės dagtį, vaškas irgi pradės lydytis, bet jo mažės. Kur dingsta vaškas? Liepsnos
išskiriamas karštis verčia jį kažkokia kita medžiaga.
Tu jau negalėsi susigrąžinti sudegusio vaško. Toks
medžiagos kitimas vadinamas chèminiu virsmù,
arba chèmine reãkcija.

Jie jungiasi
(reaguoja)

Anglies dioksidas sudarytas iš vieno anglies
atomo ir dviejų deguonies atomų

Pavojingumo simboliai

Benzinas, etanolis (spiritas) ir degusis skystis užsiliepsnoja itin lengvai. Kartais gali pakakti net kibirkštėlės. Indai, į kuriuos supiltos tokios itin degios
ar sprogios medžiagos, žymimi specialiais pavojingumo simboliais (5 pav.).

4 pav. Cheminė reakcija krosnyje.
fizinis virsmas

Kas vyksta degant?

3 pav. Raketos startas.
Kas yra degimas?

Į kosmosą kylančios raketos kùras – skystas
vandenlis. Jo pripildomi specialūs bakai. Į kitus
pilama skysto deguonies. Paleidus variklius, juose
kuras ima degti – prasideda degimo reakcija (3 pav.).
Vandenilis sparčiai jungiasi (reaguoja) su deguonimi,
susidaro nauja medžiaga. Per reakciją išsiskiria energijos, kurios pakanka kosminiam erdvėlaiviui iškelti
į kosmosą.
Degimo reakciją galima užrašyti žõdine lygtim:

cheminis virsmas

1 pav. Fizinis ir cheminis virsmas.

kuras + deguonis → nauja medžiaga +

Kaip atpažinti cheminę reakciją?

• Susidarė viena arba kelios naujos medžiagos.
• Virsmas yra negrįžtamas.

Skrudinta duona įgauna kitą skonį.
Ilgiau skrudinama ji apanglėja.

Sudegusiame degtuke nelieka medienos.

.

energija

Kairėje lygties pusėje nurodytos reaguojančios,
dešinėje – naujos medžiagos. Ženklas → rodo cheminio virsmo kryptį. Energija – ne medžiaga, bet ji irgi
užrašoma. Taigi degimas – sparti medžiagos reakcija
su deguonimi, per kurią susidaro viena arba kelios
naujos medžiagos (oksidai) ir išsiskiria energijos.
Degant vandeniliui, susidaro vanduo (vandenilio
oksidas). Dabar galime užrašyti vandenilio degimo
reakcijos lygtį:
vandenilis + deguonis → vanduo +

2 pav. Cheminių reakcijų pavyzdžiai.
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Ypač degi

energija

.

Anglis sudaro anglies atòmai, o deguonį – deguonies molekulės. Kiekvienoje deguonies molekulėje
yra po du atomùs. 4 pav. parodyta, kas vyksta, kai
krosnyje dega akmens anglys. Vykstant degimo reakcijai, anglis reaguoja su oro deguonimi: kiekvienas
anglies atòmas prisijungia po du deguonies atomùs.
Susidaro nauja medžiaga – anglies dioksidas. Priešdėlis „di“ reiškia „du“, o visas žodis „dioksidas“
rodo, kad yra du deguonies atòmai. Vykstant šiai reakcijai, išsiskiria šilumos bei šviesos energijos:
anglis + deguonis → anglies dioksidas +

energija

.

Kitos kuro rūšys

Žmonės kurui naudoja ir gamtinès dujas, žibalą,
benziną, vašką. Šios medžiagos vadinamos
angliãvandeniliais. Pavadinimas rodo, kad jos
sudarytos iš anglies ir vandenilio atòmų. Kai dega
angliavandenilis, su deguonimi jungiasi ir anglies, ir
vandenilio atòmai, o išsiskyrusios energijos pakanka
namams šildyti arba automobliui važiuoti. Tinkamas
tokios reakcijos pavyzdys – žvakės degimas (kuras – vaškas):

Sprogstamoji

5 pav. Pavojingumo simboliai.

Degimas – cheminio virsmo, arba cheminės
reakcijos pavyzdys. Degdamas kuras jungiasi
su deguonimi, susidaro viena arba kelios naujos
medžiagos.

1.
2.
3.
4.
5.

Pateik po kelis fizinio ir cheminio virsmo
pavyzdžius.
Mokiniai nutarė sukrauti Joninių laužą.
Nurodyk tris degiąsias medžiagas, kurias jie
gali naudoti kurui.
Paaiškink, dėl ko degimas yra cheminė
reakcija. Kas susidaro degant anglims?
Medienoje taip pat yra anglies ir vandenilio
atòmų. Parašyk žodinę medienos degimo
reakcijos lygtį.
Padiskutuokite apie gaisrus ir pernykštės žolės
deginimą. Kaip išvengti gaisro? Kur skambinti jį pastebėjus? Kaip elgtis per gaisrą?

vaškas (angliavandenilis) + deguonis → anglies dioksidas + vanduo +
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energija

.

7.1 Paauglystė – pokyčių metas

2 pav. – Pasižiūrėk, kokie raumenys!
A

B

C

1 pav. Kūdikiai, paaugliai, suaugusieji.

Pavartykite savo fotografijų albumus ir pamatysite,
kokie buvote anksčiau. Nuo kūdikystės smarkiai paūgėjote, tapote stipresni. Tai, ką įžiūrite fotografijose,
yra išoriniai pokyčiai. Bėgant metams, keičiasi ne tik
kūno išorė, bet ir pomėgiai, elgesys.
Berniukas ar mergaitė?

Žmonės, kaip ir dauguma gyvųjų organizmų, yra
dviejų lyči: výriškosios arba móteriškosios. Svarbiausias lytnis požymis – lytniai òrganai. Jie susiformuoja dar iki gimimo. Specialiu prietaisu ištyrę
mamos organizme augantį mažylį gydytojai neretai
pasako, kas gims: berniukas ar mergaitė.
Skirtingų lyčių kūdikiai labai panašūs. Dažnai sunku atskirti berniuką nuo mergaitės (1 pav.). Vaikystėje lyčių skirtumai neretai irgi sunkiai pastebimi,
ypač kai mergaitės plaukai trumpi, ji dėvi kelnes.

šioja kraujas. Vieni hormonai skatina augimą, kiti –
lytnių organų brendimą ir kitus kūno pokyčius.
Berniukų ir mergaičių liaukos išskiria nevienodus hormonus, todėl berniukams pradeda ryškėti
výriškieji, mergaitėms – móteriškieji požymiai. Kartu bręsta ir lytniai organai. Visi šie procesai vadinami lytiniù brendimù.
Daugelis iš jūsų jau pradėjote bręsti. Galbūt dar
nepastebėjote, bet organizme vyksta įvairių pokyčių.
Jus jau vadina paaugliais, o po kelerių metų berniukai taps vaikinais, o mergaitės – merginomis.

Dauguma berniukų mėgsta žaisti futbolą. Šiame
žaidime jie gali parodyti savo jėgą, greitį, kamuolio
valdymo techniką. Kitiems berniukams visai nepatinka futbolas. Jie mieliau renkasi dainavimą, šokius. Dar
kiti mėgsta ruošti maistą (3 pav.). Pagaminę kokį nors
skanų patiekalą, tuo didžiuojasi, patiria džiaugsmą.

♀ – móteriškosios

lytiẽs simbolis. Supaprastintas veidrodžio atvaizdas,
dar vadinamas Veneros veidrodžiu.
Įsidėmėk šiuos simbolius.
Mokslininkai juos vartoja
lyčiai nurodyti.
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O kokie mergaičių pomėgiai? Dauguma renkasi
siuvimą, mezgimą, grojimą ar dainavimą, mėgsta gaminti maistą. Kai kurios mergaitės jodinėja, važinėja dviračiu arba... žaidžia futbolą (4 pav.). Joms irgi
patinka šis žaidimas. Ir kamuolį valdo ne blogiau už
berniukus!
Kaip matai, nėra vyriškų ar moteriškų žaidimų,
pomėgių, taip pat ir profesijų. Žmonės yra skirtingų
lyčių, bet gali užsiimti viskuo, kas jiems patinka.

1.
2.

♂ – výriškosios lytiẽs

Lytinis brendimas

Maždaug 10–14 metų ir berniukų, ir mergaičių organizme prasideda labai svarbūs pokyčiai. Itin sparčiai auga kūnas, užplūsta nepatirti jausmai, keičiasi
elgesys, mąstymas. Prasideda naujas amžiaus tarpsnis – paauglỹstė.
Staigius pokyčius paauglio organizme sukelia
hormònai. Nedidelius šių medžiagų kiekiùs išskiria
kelios vidinės kūno liaukos, o po organizmą išne-

Vyriška ar moteriška?

Lyties simboliai

simbolis. Supaprastintas kario skydo ir ieties atvaizdas.

4 pav. Šiandien rungtyniauja mergaitės.

3.
3 pav. Valdas visai šeimai pagamins skanių salotų.

4.
Žmonės yra dviejų lyčių: vyriškosios arba moteriškosios. Svarbiausias lytinis požymis – lytiniai organai. Amžiaus tarpsnis, kai žmogus
lytiškai bręsta, vadinamas paauglyste. Staigių
pokyčių organizme sukelia hormonai. Nors žmonės skirtingų lyčių, bet vyriškų arba moteriškų
pomėgių, profesijų nėra.

5.
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Palygink savo įvairaus amžiaus fotografijas.
Kaip pakito tavo kūnas? Kokių pomėgių
turėjai anksčiau ir ką mėgsti veikti dabar?
Koks yra svarbiausias lytnis požymis? Kaip
nustatoma naujagimių lytis?
Įsižiūrėk į 1 pav. ir nurodyk, kuo skiriasi
skirtingų lyčių kūdikiai, paaugliai ir
suaugusieji.
Kas lemia kūno pokyčius paauglystėje?
Paaiškink, kodėl berniukams ima ryškėti
výriškieji, o mergaitėms móteriškieji lytniai
požymiai.
Kokius buities darbus atlieka kiekvienas
tavo šeimos narys? Sudaryk sąrašą. Ar šis
pasiskirstymas teisingas? Padiskutuokite
apie vyriškus ir moteriškus buities darbus.

Medžių lapų rinkinys
Prisirinkus medžių ir krūmų lapų, galima pasidaryti suslėgtų ir išdžiovintų augalų ar jų dalių rinkinį.
Darbą atlikite susiskirstę į grupes.

1. Lapų rinkimas
Miške prisirinkite įvairių medžių ir krūmų lapų
(neužmirškite, kad spygliai – taip pat lapai). Dėkite juos į aplanką tarp kartono lakštų. Neskinkite daug, užteks 2–3 lapų.

2. Lapų rūšiavimas ir atpažinimas
Grįžę namo ar į klasę išrūšiuokite lapus. Atkreipkite dėmesį į jų formą, lapo krašto karpytumą. Kiek augalų rūšių lapų radote? Atpažinkite
juos. Naudokitės vadovėliu arba specialiu vadovu augalams pažinti.

Išbandyk!

4. Lapų džiovinimas
Sudėkite augalų lapus
tarp dviejų laikraščio lapų.
Stenkitės, kad jie
atrodytų natūraliai. Flomasteriu
užrašykite augalų rūšis. Paslėkite
laikraščius storomis
knygomis. Po 2–3
dienų juos pakeiskite,
kad neįsiveistų pelėsis.

5. Rinkinio apipavidalinimas

3. Lapo atspaudas

Maždaug po dviejų savaičių lapai išdžius. Lipnia juosta kiekvieną priklijuokite prie standaus
popieriaus lapo,
užrašykite augalo pavadinimą,
radimo vietą, datą
ir savo pavardę
(pavardes). Lapus
sudėkite į aplanką arba susekite į
segtuvą. Rinkinys
paruoštas.

Įdėkite medžio lapą tarp dviejų rašomojo popieriaus lapų. Prispauskite ir iš viršaus nestipriai patrinkite minkštu pieštuku. Gausite lapo
atspaudą. Apvertę galite tokiu pat būdu pasigaminti kitos lapo pusės atspaudą. Šie atspaudai
lapų herbariumui netinka. Jais galima papuošti
kambarį ar klasę.
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Pasitikrink!

Miškas
7. Iliustracijoje matai žinduolio kaukolę.

1. Priskirk po vieną apibūdinimą medžiui, krūmui
arba žolniam augalui.
A. Stiebas nesumedėjęs.
B. Storas, tvirtas sumedėjęs stiebas.
C. Turi daug sumedėjusių stiebų.

A
B

1. Kurie dantys pažymėti A raide?
2. Kurių rūšių dantys pažymėti B raide?
3. Kurios rūšies dantų šis žinduolis neturi?
4. Kaip pagal mitybos būdą pavadinsi šį žinduolį?
5. Nurodyk kelis miško žinduolius, kurių dantys
panašūs į pavaizduotus iliustracijoje.

2. Kaip pagal vyraujančius medžius vadinami šie
miškai?

A

B

8. Išrink du kanopinius žvėris, kurių Lietuvõs miškuose gausiausia.
A. Briedis.
B. Elnias.
C. Stirna.
D. Stumbras.
E. Šernas.

C

3. Kokių miškų Lietuvojè daugiausia?
A. Ąžuolynų.
B. Beržynų.
C. Drebulynų.
D. Pušynų.
E. Uosynų.
4. Kurie iš nurodytų medžių yra ilgaamžiai, o kurie
gyvena palyginti trumpai?
A. Ąžuolas.
B. Baltalksnis.
C. Beržas.
D. Eglė.

9. Kurie ardai vadinami miško paklote?
A. Medžių ir krūmų.
B. Medžių ir žolių.
C. Krūmų ir žolių.
D. Žolių ir samanų.

10. Kurie iš žemiau išvardytų organizmų priklauso
prie skaidytojų?
Ąžuolas, dirvožemio erkutė, kempininis grybas,
5. Kurios brandumo grupės medžius miškininkai leipelėnas, plukė, skruzdėlė, sliekas, sraigė, šimtadžia kirsti plynai?
kojis, vėdarėlis.
A. Brandžius medžius.
B. Bręstančius medžius.
11. Į kurias medžiagas skaidytojai suskaido augaliC. Jaunuolyną.
nes ir gyvūnines atliekas?
D. Pusamžius medžius.
A. Į angliavandenius.
B. Į deguonį ir angliavandenius.
6. Išrink dvi priežastis, dėl kurių paukščiai giesmiC. Į mineralus, anglies dioksidą ir vandenį.
ninkai čiulba.
D. Į vandenį ir deguonį.
A. Mėgsta čiulbėti.
B. Sveikina tekančią saulę.
12. Iš žemiau išvardytų miško augalų ir gyvūnų suC. Kviečia patelę.
daryk tris skirtingas mitybos grandines.
D. Praneša, kad teritorija užimta.
Drugio vikšras, lapė, lazdyno lapas, lazdyno riešutas, pelėda, pelėnas, voverė, zylė.
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Patarimai

Kaip elgtis kilus gaisrui

Ugnies gesinimas
Nedidelę liepsną mėgink
užgesinti. Tai galima daryti
įvairiais būdais, tik svarbu nesukelti pavojaus savo
sveikatai ar gyvybei.
• Užpilti vandeniu. Šį
būdą dažniausiai naudoja ugniagesiai. Jie į
gaisravietę pila daug
vandens, kuris atšaldo
degantį paviršių ir nuslopina liepsną.
• Uždengti. Užsiliepsnojo
aliejus! Kuo skubiau uždenk
keptuvę dangčiu. Be deguonies liepsna greitai nuslops.

Gaisrai
Lietuvoje kasmet kyla daugiau kaip 15 000 gaisrų. Juose
žūva ir sužalojami žmonės, sudega namai, butai, gyvuliai,
daugelį metų kauptas turtas. Dažniausia gaisrų priežastis – neatsargus elgesys su ugnimi. Jie taip pat įsiplieskia ten, kur netvarkingi dūmtraukiai ir krosnys, elektros
įranga. Neretai gaisrą sukelia su degtukais žaidžiantys
mažamečiai vaikai.
Kiekvieną pavasarį mūsų
krašte suliepsnoja tyčia padegtos pernykštės žolės plotai. Šie
gaisrai daro nepataisomą žalą
gyvajai gamtai. Ugnis praryja dygstančius žolinius augalus, apdegina medžių ir krūmų
kamienus, pražudo daugumą
smulkių pievos gyvūnų. Kasmet ugnyje žūva ne vienas pievoje miegantis žmogus. Liepsnos neretai persimeta į gyvenamuosius ir ūkinius pastatus.

Pranešimas apie gaisrą
Jei pastebėjai gaisrą, nė minutės nedelsk: skambink bendruoju
pagalbos telefonu 112 arba tiesiai į priešgaisrinę gelbėjimo
tarnybą telefonu 01. Kalbėk aiškiai. Suteik ugniagesiams tokią
informaciją:
1. Prisistatyk (vardas, pavardė).
2. Nurodyk, kur kilo gaisras (adresas).
3. Pasakyk, kas dega.
4. Nurodyk, kaip dega.
Kai baigsi kalbėti, neišjunk telefono. Budintis pareigūnas gali
pateikti papildomų klausimų ar duoti nurodymų.
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Protingas elgesys gali išgelbėti gyvybę

Skambink 01
arba112

• Apie gaisrą pranešk kaimynams. Kuo skubiau išeik
iš degančio pastato. Išvesk mažus vaikus, senyvus
žmones. Pasiimk naminius gyvūnus. Jei įmanoma,
atjunk elektrą.
• Nesileisk liftu. Iš viršutinių namo aukštų lipk laiptais
arba avarinėmis kopėčiomis.
• Venk patalpų, kuriose plaikstosi ugnis ir pilna dūmų.
Pro uždūmytą patalpą geriau ropoti, nes dūmai kaupiasi viršuje. Kvėpuok pro kelis kartus sulenktą tan-

Jokiu būdu nepilk
vandens, nes įvyks
į sprogimą panašus
reiškinys – akimirksniu išgaravęs skystis
tik padidins liepsną.
Jei užsiliepsnojo žmogaus plaukai ar drabužiai, ant jo
reikia kuo greičiau užmesti antklodę, užtiesalą, paltą.
• Užpilti smėliu. Šis
būdas tinka laužui ar
degančiai žolei gesinti.
Smėlis atvėsina degantį paviršių ir sumažina
deguonies prietaką.
• Panaudoti gesintuvą.
Ištrauk apsauginį gesintuvo kaištį ir atsuk žarną į ugnį. Nuspausk svirtį.
Dujų arba putų srautą nukreipk į ugnį.
Jei liepsnos plečiasi, geriau pasitraukti iš pastato ir
laukti ugniagesių.
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kų audeklą, pavyzdžiui, nosinę. Per degančias patalpas
patariama eiti apsigaubus
šlapiomis antklodėmis.
• Jokiu būdu nedaužyk ir neatidaryk langų, nes gavusi
šviežio oro liepsna tik dar
labiau sustiprės.
Informaciniai ir įspėjamieji ženklai

Pirmoji pagalba

Evakuacinis išėjimas

Gesintuvas

Gesinimo žarnos ritinys

Naudoti ugnies šaltinius ir
rūkyti draudžiama

Rūkyti draudžiama

2.2 Projektas „Greitis“
1. Greičiausias dviratininkas
Jums reikės: matavimo juostos (5 arba 10 m
ilgio), 2 žymeklių arba kreidos, chronometro, dviračio, šalmo. Tyrimą atlikite trise.
Mokyklos stadione išmatuokite ir pažymėkite
50 m trasą. Pasiskirstykite pareigas. Vienas mokinys – dviratininkas, kiti du – teisėjai. Teisėjai atsistoja distancijos pradžioje ir pabaigoje, o dviratininkas – prie starto linijos. Starto teisėjui davus komandą, jis turi kuo greičiau įveikti nuotolį. Finišo teisėjas
fiksuoja laiką. Važiavimą pakartokite kelis kartus,
susikeiskite vietomis. Mėginkite startuoti įsibėgėję.
Apskaičiuokite judėjimo greitį (metrais per sekundę) ir palyginkite.

Greitis
(m/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Greitis
(km/h)
4
7
11
14
18
22
25
29
32
36
40
43
47
50
54
58
61
65
68
72

elektroninis
chronometras

Jums reikės: gyvų sraigių, rašomojo popieriaus,
rašiklio, siuvėjo metro arba liniuotės.
Padėkite dvi sraiges ant popieriaus lapo ir 10 minučių stebėkite, kaip jos šliaužia. Ties kiekviena sraige
kas 1 min žymėkite įveiktą atstumą. Apskaičiuokite,
kokiu greičiu šliaužė sraigė kiekvienoje
atkarpoje (matavimo
vienetas – mm/s). Koks
vidutinis greitis? Kuri
sraigė greitesnė?
Paleiskite sraiges ten,
kur radote.

2. Greičiausia transporto priemonė

7. Automobilių greitis

Jums reikės: dviračio, paspirtuko, riedučių, riedlentės, chronometro, matavimo juostos, 2 žymeklių arba kreidos. Darbą atlikite grupėje.

Jums reikės: matavimo juostos, chronomètro.

Būkite atsargūs! Nenugriūkite!

Pasikvieskite kelis teisėjus ir startuokite vienu
metu. Kas per 10 sekundžių nuvažiavo didžiausią
atstumą?

3. Dviračio spidometras
Jums reikės: dviračio su spidometrù, siuvėjo
metro, kreidos. Darbą atlikite dviese arba trise.

Pastaba: taip galima išsiaiškinti ir greičiausią bėgiką.

Jums reikės: žaislnio automoblio arba kito
judančio žaislo su varikliu, matavimo juostos,
2 žymeklių arba kreidos, chronometro.

5. Kelionė į mokyklą

Pamatuokite 50 m ilgio atkarpą arba pasinaudokite
kitos grupės parengta distancija. Paeiliui kelis kartus
važiuokite šį atstumą ir apskaičiuokite kiekvienos
transpòrto priemonės greitį. Kuri transpòrto priemonė šį nuotolį nuvažiavo greičiausiai?

mechaninis
chronometras

6. Sraigių lenktynės

Išmatuokite pasirinktą atkarpą ir paleiskite žaislą
važiuoti. Matuokite sugaištą laiką. Tyrimą pakartokite kelis kartus. Apskaičiuokite žaislo važiavimo
greitį.

Būkite atsargūs! Nenugriūkite!

Jei norite greitį paversti kilometrais per valandą,
naudokitės lentele.

4. Žaislinio automobilio greitis

Apžiūrėkite spidometrą, raskite jo dalis. Išbandykite, kaip veikia spidometras. Kokias funkcijas
atlieka?
Išmatuokite dviračio rato skersmenį ir ilgį. Paaiškinkite, kodėl svarbu spidometre nustatyti reikiamą
rato skersmenį. Patikrinkite, ar jis tinkamai nustatytas.
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Gatvėje ar kelyje prie mokyklos pasirinkite du
orientyrus: stulpelius ar medžius. Išmatuokite atstumą tarp jų. Pasirinkite saugią vietą ir chronometru
matuokite laiką, kurį automobliai sugaišta šioje atkarpoje. Duomenis rašykite į lentelę. Apskaičiuokite
automoblių greitį m/s, paskui paverskite jį km/h.
Kokia transpòrto priemone vykstate į mokyklą? O
gal einate pėsčiomis? Kokį kelią nueinate? Kiek laiko
užtrunkate? Kelias dienas fiksuokite šiuos duomenis
ir apskaičiuokite kelionės į mokyklą vidutinį greitį.
Norint apskaičiuoti greitį, reikia žinoti nueitą kelią.
Autobuso vairuotojas pagal spidometro rodmenis gali
jums pasakyti nuvažiuotą atstumą. Jei turite dviratį
su spidometru, jis irgi parodys įveiktą kelią. Atstumą
taip pat galima išmatuoti žingsniais. Skirtingų žmonių žingsnis nevienodas, todėl turite sužinoti savojo
ilgį. Mokyklos stadione kiekvienas nužingsniuokite
100 arba 60 m atstumą ir suskaičiuokite žingsnius.
Padaliję jų skaičių iš atstumo gausite vieno žingsnio
ilgį.
Patarimas: patogiau žinoti ne žingsnio, o žingsnių
poros ilgį ir matuojant atstumą skaičiuoti ne žingsnius, o žingsnių poras.

Laikas Greitis Greitis
Automobilio markė Kelias
(m)
(s) (m/s) (km/h)
„Ford Escort“
100
9
11
40
Ar vairuotojai nepažeidžia greičio ribojimų? Ar
saugu gatvėje, kelyje prie mokyklos?
Surinktus duomenis parodykite mokytojui ir tėvams. Kartu nuspręskite, kaip gerinti eismo saugumą
prie mokyklos. Nurodykite, kuris greičio ribojimo
būdas būtų geresnis. O gal pakaktų retkarčiais pakviesti kelių policiją, kuri sudrausmintų greitį mėgstančius vairuotojus.
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Miško medžiai

Žinynas

Paprastieji lapai

Sudėtiniai lapai
Beržas

Medžio lapas
lapo
kraštas

lapalakštis

apskritas

ovalus

kiaušiniškas

širdiškas

pirštuotas

rombiškas

lancetiškas

skiautėtas

spygliškas

plunksniškas

Aukštis: iki 30 m
Žydi: balandžio–gegužės mėn.
Lapai: rombiški arba trikampiški,
dvigubai dantytais kraštais

Drebulė
Aukštis: iki 35 m
Žydi: balandžio–gegužės mėn.
Lapai: apskriti, banguotais kraštais

lapkotis

Lapas, kurio lapkotis turi
vieną lapalakštį, vadinamas paprastuoju. Jei prie vieno lapkočio prisitvirtinę keli lapalakščiai,
vadinamas sudėtiniu lapu.

Paprastasis
lapas

Sudėtinis
lapas

Baltalksnis
Aukštis: iki 20 m
Žydi: kovo–balandžio mėn.
Lapai: kiaušiniški arba ovalūs,
smailiaviršūniai, pilkai plaukuota
apatine puse, dvigubai dantytais
kraštais

Lapo kraštas

lygus

dantytas

dvigubai dantytas

Paprastoji eglė

Pušis

Aukštis: iki 45–50 m
Išbarsto žiedadulkes: gegužės mėn.
Spygliai: tamsiai žali, 1,5–2,5 cm
ilgio, dygūs, išsidėstę po vieną
Kankorėžiai: pailgi (10–16 cm)

Aukštis: iki 40 m
Išbarsto žiedadulkes: gegužės mėn.
Spygliai: 4–7 cm ilgio, dygūs, išsidėstę po du
Kankorėžiai: kiaušiniški (3–4 cm)
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pjūkliškas

banguotas

Ąžuolas
Aukštis: iki 40 m
Žydi: gegužės mėn.
Lapai: bukai skiautėti, lygiakraščiai

Juodalksnis

Uosis

Aukštis: iki 35 m
Žydi: balandžio mėn.
Lapai: kiaušiniški, banguotais, šiek
tiek dantytais kraštais

Aukštis: iki 40 m
Žydi: gegužės mėn.
Lapai: sudėtiniai plunksniški, dažniausiai sudaryti iš 7–11 lapelių
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Klevas
Aukštis: iki 35 m
Žydi: balandžio–gegužės mėn.
Lapai: plaštakiškai skiautėti (5–7
aštriai nusmailėjusios skiautės),
lygiakraščiai

