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Žemės gelmės ir 
paviršiaus įvairovė

•	 Jei	planetą	palyginsime	su	kiau-
šiniu,	 tai	Žemės	 pluta	 bus	 du	
kartus	plonesnė	 už	 kiaušinio	
lukštą.

•	 Žemės	gelmėse	 temperatūra	
siekia	7000°	C.	

Kalnai ir žmogus
Tūkstančius metų kalnuose gyvena ir įvai-

ria veikla verčiasi žmonės. Palankiausios tam 
vietos – slėniai ir daug šviesos bei šilumos gau-
nantys pietiniai šlaitai. Tikri kalniečiai yra Al-
pių kalnų gyvulių augintojai, Himalajuose gyve-
nantys šerpai. Pastarieji kalnų šlaituose nuo se-
niausių laikų augina arbatkrūmius, citrusus, ry-
žius. Andų kalnų gyventojai indėnai buvo sukū-
rę aukšto lygio civilizaciją. Deja, aukso ir turtų 
ištroškę įsiveržėliai europiečiai ją sunaikino.

1980 m. rugsEjo mEn.
. .

1980 m. bALANDZIo mEn.
.

Šv.	Elenos	(JAV)	ugnikalnio	
išsiveržimas.

Kas	sukelia	žemės	
drebėjimus?

Europoje	kalnai	yra	mėgstama	
poilsio	ir	laisvalaikio	leidimo	vieta.	
Čia	keliaujama,	kopiama	į	viršū-

nes,	žiemą	slidinėjama.

–	Aš	esu	vulkanologas:	renku	ir	
tyrinėju	vulkanines	uolienas,	fil-
muoju	kraterius,	išsiveržimus.

– Kodėl veržiasi 
ugnikalniai?

– Kaip susidaro kalnai?

– Kalnuose tyko 
daugybė pavojų.

– Kas sukelia žemės 
drebėjimus?

9796

– Kuo skiriasi magma 
nuo lavos?
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Lietuva – nepriklausoma valstybė

5.	 Papasakok apie Lietuvos valdy-
mo formą, administracinį suskirs-
tymą.

6. Pagal Lietuvos administracinį že-
mėlapį 3  nustatyk:

a) kurios apskritys yra didžiausios;
b) kuri apskritis neturi Lietuvos vals-

tybės sienos ruožo;
c) kurioje apskrityje tu gyveni ir 

kaip vadinasi gretimos apskritys. 
7. Ką reiškia sąvoka „savivalda“? 

Pasidomėk, ar tavo mokykloje 
veikia mokinių savivalda ir ką ji 
daro. 

8. Įsivaizduokite, kad jūsų klasė 
gavo teisę siūlyti priemonių mo-
kyklos vidaus tvarkai pagerinti. 
Sudarykite tokių siūlymų sąrašą 
ir pateikite mokyklos vadovybei.   

Kas yra Lietuva?
Per pastaruosius keliolika metų į šį klausimą galima buvo išgirsti įvai-

rių atsakymų. Tuo įsitikinti gali net namuose, jeigu apie tai paklausi savo 
artimųjų. Tu, tavo tėvai ir seneliai arba proseneliai gimė skirtingoje Lie-
tuvoje! Tad grįžkime į netolimą praeitį. 

Iš istorijos pamokų jau žinai, kad nuo 1918 iki 1940 m. Lietuva buvo 
kiek mažesnė, bet nepriklaũsoma valstybė. 1940 m. mūsų šalis prarado 
nepriklausomybę ir prievarta buvo prijungta prie Sovietų Sąjungos, kuriai 
priklausė net 50 metų! Visą šį laiką ji vadinosi Lietuvõs Tarýbų Socialstine 
Respùblika. Tik 1990 m. kovo 11 d. Lietuva atkūrė Nepriklausomybę ir 
tapo savarankiška valstybe – Lietuvõs Respùblika. 

Ką vadiname nepriklausoma valstybe?
Valstybė yra žmonių bendrija, gyvenanti tam tikroje teritorijoje ir turin-

ti savo valdžią. Svarbiausi valstybės požymiai yra teritòrija, gyvéntojai
ir valdžià. Šalies teritoriją apibržia valstybės siena. Kiekviena valstybė 
turi sóstinę. Dažniausiai tai didžiausias miestas, kuriame įsikūrusi šalies 
valdžia. Visi gyventojai turi laikytis tos šalies valdžios priimtų įstatymų 
ir gali teikti siūlymų tobulinti juos ar kurti naujų.

Bene svarbiausias požymis, kuris skiria valstybę iš kitų žmonių bendrjų, 
yra nepriklausomybė. Nepriklausoma šalis pati tvarko vidaus ir užsienio 
reikalus. Svarbiausias nepriklausomybės įrodymas – tai, kad kitos vals-
tybės pripažįsta tos šalies nepriklausomybę. 

Lietuva yra respublika
Pasaulyje yra labai įvairių šalių: didelių, mažų, taikių, karingų... Pagal 

valdymo formą valstybė gali būti monárchija arba respùblika. Monar-
chinėje valstybėje valdovas yra imperãtorius, karalius, kunigáikštis, pó-
piežius, šãchas. Valdžią jis įgyja paveldėdamas sostą ir titulą arba specia-
liais rinkimais iki gyvos galvos. Šiais laikais daugelyje valstybių monar-
cho valdžia yra simbolinė. Valstybės įstatymus leidžia gyventojų renka-
mas parlameñtas, o juos vykdo vyriausýbė. 

Labiausiai pasaulyje paplitusi valstybės valdymo forma yra respubli-
ka. Tokioje valstybėje aukščiausią valdžią turi parlamentas ir preziden-
tas, renkami šalies gyventojų. Parlamento išleistus įstatymus ir nutarimus 
vykdo jo paskirta vyriausybė. 

Valstybė viena – teritorijų daug!
Prie daugelio Lietuvos kelių matyti skydai su užrašais „... apskrits“, 

„... rajònas“, „... savivaldýbė“ (4 pav.). Ką reiškia šie pavadinimai? Kad 
būtų patogiau valdyti, daugelio valstybių teritorija skirstoma į dalis. Tai 
vadinama administrãciniu suskrstymu. Lietuvos teritorija šiuo metu 
suskirstyta į 10 apskričių, o šios – į dar mažesnes dalis: rajonų ir miestų 
savivaldýbes. Kiekvienas administrãcinis vienetas yra savarankiška terito-
rija, vykdanti šalies įstatymus ir nutarimus. Tokia teritorija turi savvaldą, 
kuri leidžia gyventojams patiems tvarkytis kurioje nors srityje – pavyz-
džiui, rūpintis aplinka, sveikatos apsauga, švietimu. 

Valstybės geografinė padėtis –
adresas, pagal kurį galima ją 
rasti. Apibūdinant padėtį, reikia 
nurodyti:
a) žemyną, kuriame yra valsty-

bė;
b) padėtį lygiagrečių, dienovidi-

nių atžvilgiu;
c) vandenynus, jūras, su kurio-

mis ribojasi; 
d) per šalį tekančias didžiąsias 

upes;
e) gretimas valstybes.   

1  Lietuvos himnas, herbas ir  
 vėliava.

3 Lietuvos administracinis  
 žemėlapis.

2  Svarbiausi valstybės požymiai.

Teritorija Gyventojai Valdžia

1. Savais žodžiais apibūdink svar-
biausius valstybės požymius: 
teritoriją, gyventojus, valdžią. 

2. Paaiškink, kuo monarchinė vals-
tybė skiriasi nuo respublikos. 

3. Pagal atmintinę (žr. 85 p.) apibū-
dink Lietuvos arba bet kurios ki-
tos valstybės geografinę padėtį. 

4. Pasidomėk, per kuriuos pasienio 
postus galima nuvykti į gretimas 
valstybes.

Tautiška giesmė
Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

…
Vincas Kudirka

4  Administracinio vieneto riba.
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• dirbti reikia nuosekliai ir atidžiai;
• teisingą atsakymą gauna tik tas, kuris teisingai 

Kaip skaityti tekstą

1.	 Pabrauk,	išrašyk	nežinomus,	nesuprantamus	
3–5	pastraipų	žodžius.	Išsiaiškink	jų	reikšmę.

2.	 Sugalvok	teksto	3–5	pastraipoms	derančius	
pavadinimus	arba	klausimus.	

3.	 Išrink	ir	pabrauk	arba	išrašyk	svarbiausius	
teksto	3–5	pastraipų	žodžius.

4.	 Keliais	sakiniais	apibendrink	teksto	„Žemės	
drebėjimas	sukrėtė	Kaliforniją“	turinį.	Savo	
darbo	rezultatą	palygink	su	kitų	rezultatais.	

5.	 Laikykis	darbo	su	tekstu	šešių	veiksmų	tvar-
kos	ir	išnagrinėk	iš	vadovėlio	„Žemė“	arba	kito	
informacijos	šaltinio	pasirinktą	tekstą.	

Žemės drebėjimas 
sukrėtė Kaliforniją

2003 m. gruodžio 22 d.
nedideliame Paso Robleso
miestelyje dvi moterys žuvo
po XIX a. bokšto griuvėsiais. 
Nesunkiai sužeista apie 50
žmonių.

Žemės drebėjimas, kurio 
stiprumas siekė 6,5 balo pa-
gal Richterio skalę, įvyko prie 
Kambrijos vietovės, esančios už 
300 km į šiaurę nuo Los Andže-
lo. Pasak JAV seismologijos tar-
nybos, per stiprius požeminius 
smūgius apie 40 tūkst. žmonių lai-
kinai liko be elektros, Paso Rob-
leso miestelyje sugriautas istori-
nio senamiesčio kvartalas. 

Anot valstijos elektros tinklų 
operatoriaus, žemės drebėjimas 
nepažeidė elektros tiekimo lini-
jų. O „Diablo Canyon“ atominė 
elektrinė, nors požeminiai smū-
giai buvo jaučiami kontrolės sky-
riuje, nenukentėjo ir toliau gami-
no elektrą. 

Los Andželo rajone požeminiai 
smūgiai buvo jaučiami daugelyje 
aukštų administracinių pastatų, 
o Santa Barbaroje, esančioje už 
160 km nuo Los Andželo, iš kai 
kurių pastatų evakuoti žmonės, 
nors pranešimų apie didesnius 
sugriovimus negauta.

Paskutinis daug aukų parei-
kalavęs žemės drebėjimas Ka-
lifornijoje įvyko 1994 m. netoli 
Los Andželo esančiame San Fer-
nando slėnyje. Per 6,7 balo pagal 
Richterio skalę žemės drebėjimą 
tąkart žuvo 61 žmogus, o mate-
rialinė žala siekė 40 mlrd. JAV 
dolerių.

Vakaro žinios

Įdėmiai perskaityk 
tekstą.

Pabrauk nežinomus 
žodžius.

Pasitikrink žodžių 
reikšmę.

Sugalvok pavadini-
mą arba klausimą.

Išrink svarbiausius 
žodžius.

Apibendrink viso 
teksto turinį.

Skaitymo taisyklės

1
2 3

4
5

6
Dirbti su įvairiais tekstais tenka ne tik lietuvių kalbos 

pamokose. Mokantis ir geografijos, ir istorijos bei kitų 
dalykų, tekstas yra svarbus informacijos šaltinis. Tačiau 
nėra taip paprasta atsirinkti, kas yra reikšminga, o kas – 
ne. Nemokantys dirbti su tekstu „kala“ jį atmintinai kaip 
eilėraštį. Toks mokymosi būdas reikalauja daug laiko 
ir yra netikslingas.

Pateikiama darbo su tekstu atmintinė padės 
žingsnis po žingsnio išnagrinėti ir suprasti net patį 
sunkiausią tekstą. Atkreipk dėmesį į svarbiausias 
sėkmingo darbo su tekstu taisykles:

1 veiksmas: lėtai ir įdė-

miai perskaityk visą teks-

tą. Šis veiksmas padės at-

kreipti dėmesį į tai, ko ne-

žinai, nesimokei, ir į tai, 

apie ką girdėjai ar skaitei. 

2 veiksmas: pabraukarba išrašyk nežinomus, nesuprantamus žodžius, net ir tuos, kuriuos girdė-jai, bet negali paaiškinti. 

3 veiksmas: išsiaiškink neži-
nomų žodžių reikšmę. Naudokis 
geografijos terminų žodynu arba
enciklopedijomis. Tik kai neliks 
nežinomų žodžių, galėsi supra-
sti kiekvieno sakinio ir kartu viso
teksto esmę. 

4 veiksmas: perskaityk tekstą 
dar kartą. Po kiekvienos pastrai-
pos padaryk pauzę ir sugalvok jai 
tinkamą pavadinimą arba klausi-
mą. Ta pačia tvarka išnagrinėk vi-
sas kitas pastraipas.

Pirmoji pastraipa: 
Paso Robleso \ dvi moterys žuvo \ sužeista 

50 žmonių.
Antroji pastraipa: 
6,5 balo pagal Richterio skalę \ Kambrijos vietovė 

už 300 km nuo Los Andželo.

Pirmoji pastraipa: 

Kiek žmonių nukentėjo Paso Robleso miestelyje?

Antroji pastraipa: 

Žemės drebėjimas Kambrijos vietovėje.

6 veiksmas: pasitelk pa-
straipų pavadinimus bei išra-
šytus svarbiausius žodžius ir  
keliais sakiniais apibendrink
viso teksto turinį klasės drau-
gui(-ei). Tik tada, kai mokė-
si trumpai ir suprantamai
paaiškinti perskaitytą teks-
tą, galėsi sakyti, jog ir pats jį 
supratai.

5 veiksmas: išrink ir pabrauk arba išra-
šyk, tavo manymu, svarbiausius žodžius, de-
rančius pastraipoms sugalvotiems pavadini-
mams arba klausimams.
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Mūsų meteorologijos aikštelė

Norint sudaryti orų prognozę, reikia surinkti daug ir įvairių duomenų. 
Šis užsiėmimas nėra lengvas, tačiau įdomus ir labai reikalingas. Stebėji-
mams atlikti reikia įvairių prietaisų. Daugelį galima pasigaminti patiems 
iš paprastų ir lengvai įsigyjamų medžiagų. Nenustebkite, jeigu jūsų su-
rinkti orų duomenys nesutaps su skelbiamais per televiziją, radiją, laik-
raščiuose, internete. Daug svarbiau tai, kad, stebėdami orus, įgysite prak-
tinės patirties, kuri neabejotinai pravers ateityje. 

Reikalingi prietaisai:
Termometras
Drėgmės matuoklis
Lietmatis (kritulmatis)
Vėjarodis
Vėjo greičio matuoklis
Kompasas

Kokia oro temperatūra? 
Priemonės: vaistų buteliukas, kamštis, stiklinis vamzdelis (kuo siauresnis) ar pipetės vamzdelis, 

maistiniai dažai, vanduo (geriau spiritas), vinis, lentelė arba storas kartonas. 
Darbo eiga:

1. Vinimi pradurk kamštį ir perkišk stiklinį vamzdelį. 
2. Į buteliuką iki viršaus pripilk maistiniais dažais nudažyto vandens ir sandariai užkimšk. Bute-

liuke neturi likti oro burbuliukų. 
3. Pažymėk vandens lygį stikliniame vamzdelyje kambario temperatūroje, įvairiose kitose vietose: 

prieš saulę, pavėsyje, šaldytuve, rūsyje. 
4. Pasigaminto termometro skalę suderink pagal nusipirktą termometrą. 

Kai oras šyla, vanduo plečiasi ir kyla vamzdeliu, o kai vėsta – traukiasi ir leidžiasi žemyn. 
Ypač greitai į temperatūros pasikeitimą reaguoja spiritas.
Meteorologijos stotyse oro temperatūra matuojama šešėlyje. 

Iš kur pučia vėjas?
Priemonės: kokteilio šiaudelis, pieštukas su trintuku, gėlių vazonėlis, žemė 

arba smėlis, plonas kartonas, smeigtukas (didelė adata), kompasas, žirklės.
Darbo eiga:

1. Iš kartono iškirpk 15 cm skersmens skritulį ir 2 trikampėlius. 
2. Ant skritulio nupiešk pagrindines ir tarpines pasaulio šalių kryptis ir iškirpk 

skylę pieštukui.
3. Į vazonėlį priberk žemės ir ją suspausk. Per vidurį įsmeik pieštuką ir ant va-

zonėlio uždėk skritulį.
4. Abiejuose šiaudelio galuose padaryk įpjovas ir jose įtvirtink kartoninius tri-

kampėlius.  
5. Šiaudelį per vidurį persmeik smeigtuku ir įbesk į trintuką. Šiaudelis turi lais-

vai sukiotis.
6. Pastatyk vėjarodį 1 m aukštyje tokioje vietoje, kur niekas neužstoja vėjo. Su-

orientuok vėjarodį pagal kompasą ir nukreipk rodyklę į šiaurę.  
Ilgesnį laiką stebėk vėjo kryptį. 
Išsiaiškink, iš kurios pusės vėjas pučia dažniausiai.

Kiek iškrito kritulių? 
Meteorologijos stotyse kasdien matuojamas kritulių kiekis. Matavimo indas, į kurį pa-

tenka krituliai, suskirstytas milimetrais. Kai sakoma, pavyzdžiui, 5 mm, turima omeny, 
kad viename kvadratiniame metre iškrito 5 l vandens.

Priemonės: 1,5 l talpos plastikinis butelis, lipni juostelė, liniuotė, žirklės.
Darbo eiga:

1. Atsargiai nupjauk viršutinę butelio dalį. Išėjo piltuvėlis. Apversk jį anga žemyn ir 
įstatyk į butelį. 

2. Prie indo lipnia juostele pritvirtink liniuotę. Nulio padala turi būti apačioje.
3. Pastatyk indą lygioje, atviroje vietoje (mokyklos kieme). 
4. Kiekvieną kartą po lietaus išmatuok vandens kiekį. 

Nepamiršk iškritusį sniegą prieš matavimą ištirpinti. 
Užsirašyk kritulių kiekį ir datą.

Koks vėjo stiprumas?
Priemonės: kartonas (fanera, lenta), žirklės, stalo teniso kamuoliukas, storas siū-

las, smeigtukas, klijai. 
Darbo eiga:

1. Iš kartono iškirpk matuoklį, kaip parodyta paveikslėlyje. Dvi kraštinės turi būti 
28 cm ilgio. Tam, kad būtų patogiau laikyti įtaisą, galima iškirpti angą rankai.

2. Ant matuoklio nupiešk padalas nuo 0 iki 8. 
3. Ties stačiuoju kampu įsmeik smeigtuką ir prie jo pririšk siūlą. Apatinėje matuok-

lio dalyje (ties 0 padala) siūlo galą priklijuok prie kamuoliuko. 
Vėjo stiprumo matuoklį visada reikia laikyti nukreiptą į vėjo pusę. 
Vėjas vadinamas pagal tai, iš kurios pusės pučia.

Koks oro drėgnumas? 
Priemonės: pušies ar eglės kankorėžis, 2 didelės adatos, kartono lapas (sąsiuvi-

nio formato), virvelė arba viela.  
Darbo eiga:

1. Kartono lapo viršuje padaryk 2 kiaurymes (tarp jų turi būti 2 cm tarpas). Apvy-
niok kankorėžio kotelį viela ir abu jos galus perkišk per kiaurymes. Kitoje lapo 
pusėje susuk vielos galus, kad kankorėžis tvirtai laikytųsi. 

2. Apatinėje kankorėžio dalyje iš abiejų pusių į žvynelius įsmeik adatas. Tai bus 
prietaiso rodyklės.   

3. Nupiešk drėgnumo skalę. Drėgnumo matuoklę pastatyk taip, kad ją gerai ap-
šviestų saulė. Pieštuku pažymėk rodyklių padėtį ir ties jomis parašyk „sausa“. 
Apniukusiu arba lietingu oru prie rodyklių parašyk „drėgna“. 

Drėgnu oru kankorėžio žvyneliai susiglaudžia. Todėl kai rodyklė leidžiasi, rei-
kia laukti blogų orų: darganos, lietaus.

Sausu oru kankorėžio žvyneliai išsiskleidžia. Todėl kai rodyklė kyla, galima ti-
kėtis geresnių orų. 

Savaitės diena Pirmadienis Antradienis …

Data 04 01 04 02

Oro temperatūra 16°C 15°C

Debesuotumas
Kritulių rūšis
Kritulių kiekis 5 mm 2 mm

Vėjo kryptis ŠV V

Vėjo stiprumas 2 1

Vėjo kryptis

Š

P

V R
PRPV

ŠRŠV

Debesuotumas
giedra, be debesų
mažai debesuota
debesuota 
debesuota su pra- 

        giedruliais
apsiniaukę

Kritulių rūšis
lietus
liūtis
kruša
dulksna
sniegas
rūkas

Orų stebėjimo lentelė
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Navigacijos menas
Didžiųjų geografinių atradimų laikotarpiu europiečiai sukaupė turtin-

gą jūreivystės patirtį. Gerokai patobulintas greitas ir manevringas buri-
nis laivas karavelė tapo saugesnis už savo pirmtakus, galėjo gabenti dau-
giau žmonių, krovinių ir plaukti prieš vėją. Patyrę jūrininkai nebijojo nu-
tolti nuo kranto. Orientuotis atviroje jūroje naudojo įvairius navigacijos 
prietaisus. Patikimiausiu laikytas magnetinis kompasas, kuriuo gana tik-
sliai buvo nustatoma plaukimo kryptis. Nuplauktas atstumas buvo žymi-
mas specialiame jūrų žemėlapyje. 

Laivo plaukimo greitį jūrininkai matuodavo lagu ir lynu. Lyną, ant 
kurio vienodais tarpais rišo mazgus, tvirtino prie medinės lentos. Mes-
davo ją per bortą ir skaičiavo, kiek mazgų per tam tikrą laiką praslysta 
per rankas. Kuo greičiau plaukė laivas, tuo daugiau jų praslysdavo. Duo-
menis apie plaukimo greitį ir orų būklę kelis kartus per dieną užrašyda-
vo į laivo knygą.

Sunkiau buvo nustatyti tikslią laivo padėtį atviroje jūroje. Sužinoti geo-
grafinę platumą padėjo astroliabija. Ją nutaikydavo į Saulę arba žvaigž-
des ir išmatuodavo jų su horizontu sudaromą kampą. Siūbuojant laivui, 
matuoti buvo sunku, o apniukusią dieną – neįmanoma. Dėl to jūrinin-
kai gana dažnai nukrypdavo nuo kurso ir atsidurdavo arba į šiaurę, arba 
į pietus nuo reikiamos lygiagretės. Geografinei ilgumai nustatyti reikė-
jo žinoti tikslų laiką. Deja, tuomet tikslesnio prietaiso už smėlio laikrodį 
nebuvo. Jūrininkai naudojosi kampamačiu žvaigždžių aukščiui matuo-
ti. Tiksliai nustatyti laiką tapo įmanoma gerokai vėliau, kai buvo išras-
tas chronometras.

Pavojai jūroje
Senovės jūrininkai patirdavo daugybę pavojų. Laivai užplaukdavo ant 

povandeninių uolų, pasiklysdavo tirštame rūke, juos užklupdavo aud-
ra. Ypač sunkios buvo buities sąlygos. Dviem vyrams teko vienas siau-
ras gultas, kuriuo reikėjo dalytis. Miegoti vietos pakako tik ant šono. Už-
ėjusi didelė banga galėjo išmesti iš gulto. Eiliniai jūrininkai dažnai mie-
godavo tiesiog ant denio. Vandens neužtekdavo nusiprausti, rūbams iš-
siskalbti. Net tualeto laivuose nebuvo. Tik karininkai ir kapitonas turėjo 
paprastą medinį tualetą laivagalyje. Tokiomis prastomis sąlygomis spar-
čiai plito ligos. 

Didžiausia ilgų kelionių problema buvo prasta mityba. Kepinant saulei, 
maisto atsargos greitai gesdavo. Į sūrį ir mėsą įsimesdavo kirmėlės. Tik 
žiurkėms nieko nestigo. Medinėse statinėse laikomas vanduo greit pasi-
darydavo netinkamas gerti. Prieš geriant reikėjo ilgokai pavirinti. Trūks-
tant daržovių ir vaisių, jūrininkams stigo reikalingų vitaminų. Dėl to ne-
mažai susirgdavo skorbutu. Šia liga sergantiems pradėdavo skaudėti rau-
menis, kraujuoti dantenos. Paskui imdavo kristi dantys, negyti žaizdos,  
kraujuoti sąnariai. Nuo baisių kančių daug žmonių mirdavo. Leisdama-
sis į metus trunkančią kelionę, kiekvienas kapitonas žinojo, kad neteks 
daug įgulos žmonių. 

Jūreivystės patirtis ir pavojaiŽvilgsnis į pasaulį

Iš Amerikos į Europą Ko-
lumbas atgabeno pakabinamųjų 
lovų – hamakų, kurias indėnai 
vadino „hamorcas“. Jūrininkai 
pritaikė jas laivuose. Hamakai 
padėjo apsisaugoti nuo žiurkių, 
nešvarumų, drėgmės. Miego-
ti tokioje lovoje buvo daug pato-
giau nei ant gulto. 

Iki Kolumbo kelionių į Ameriką 
europiečiai plaukiojo tik pakrantė-
mis. Manyta, kad kelionėje per van-
denyną jų tyko baisūs pavojai:
•	 slėpiningame vandenyje gyvena ne 

tik banginiai, bet ir šiurpūs aštuon-
kojai, savo čiuptuvais apraizgantys 
ir nusitempiantys  žmones gelmėn;

•	 pasitaiko didžiulių gyvačių, įstengian-
čių praryti laivą su visais stiebais;

•	 kažkur stūkso „magnetinė uola“, iš-
traukianti visas vinis iš prisiartinu-
sių laivų;

•	 nuklydus į pietus, atsiduriama ver-
dančiuose vandenyse, kuriuose už-
sidega laivo šonai ir burės, o kiek-
vienas baltasis beregint virsta juo-
daodžiu. 

 Karavelės rekonstrukcija :
1 – stebėjimo postas;
2 – galinis denis;
3 – kapitono kajutė;
4 – tarnybinė patalpa; 
5 – vairinė; 
6 – kompasas;

1  Navigacijos prietaisai: 
 1 – astroliabija; 2 – kompasas;  
 3 – smėlio laikrodis; 4 – lagas  
 su lynu.

7 – maisto atsargos;
8 – pagrindinis denis;
9 – gelbėjimosi valtis;
10 – inkaras;
11 – krovinių  patalpa 
(triumas). 

1.	 Išnagrinėk 2  ir papasakok 
apie jūrininkų gyvenimo sąlygas 
laive. 

2.	 Įsivaizduok, kad mazgai lago 
virvėje surišti kas 20 m. Per 
5 min. tarp rankų praslenka 
50 mazgų. Apskaičiuok laivo 
greitį kilometrais per valandą.  

3.	 Žemėlapyje parodyk maršrutą, 
kuriuo šiandien vežtum prekes 
iš Indijos į Europą (atlasas).

4.	 Pasidomėk, kurie europiečiai ir 
kada gerokai prieš Kolumbą at-
rado Ameriką. 

1

2

3

4

Kajučių laive nebuvo, todėl įgulos nariai miegojo ten, 
kur buvo vietos. „Santa Marija“ laivu plaukė 52, „Pinta“ 
ir „Ninja“ – po 18 jūrininkų.

Didžiųjų geografinių 
atradimų laikų burlaivis. 2



Jaunojo geografo laboratorija
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Tam, kad išmoktumei geriau orientuotis, skaityti žemėlapį, patartina atlikti įvairių 
praktinių darbų, pavyzdžiui, sudaryti kelio į mokyklą schemą, pasidaryti kompasą, 
vietovės modelį. Nuorodų, kaip visa tai atlikti, pateikiama šiuose puslapiuose.

Patarimai: galima dirbti savarankiškai, poromis, grupėmis. Klasėje surenkite 
darbų parodą.

Pastaba: atsargiai elkis su peiliu ir adata.!

Jaunojo geografo laboratorija

Pasidaryk kompasą 
Priemonės: kamštis, aštrus peilis, adata, magnetas, plokščias indas, klijai, vanduo.
Darbo eiga:

1. Nupjauk nuo kamščio dvi 0,5 cm storio plokšteles.
2. Įmagnetink adatą – išilgai pabraukyk ją vienu magneto poliumi. 
3. Įtvirtink adatą (priklijuok) tarp abiejų plokštelių.
4. Pripilk į indą vandens. Ant jo atsargiai padėk kamštines plokšteles su adata. Van-

dens turi būti tiek, kad adata su kamščiu plūduriuotų paviršiuje ir nesiektų dugno. 
Kompaso rodyklė pradės lėtai suktis ir sustos rodydama šiaurės–pietų kryptį. 

5. Priklijuok prie indo kraštų popieriaus lapelius su raidėmis, žyminčiomis pasaulio 
šalis, ir galėsi nustatyti pagrindines bei tarpines pasaulio šalis. 

Pasidaryk vietovės modelį
 Tavo bendraamžiai iš Albtraufo vietovės Vokietijoje padarė savo 

gyvenamosios vietovės apylinkių modelį. Panašų nesunkiai gali pa-
sidaryti ir tu.

Priemonės: topografinis žemėlapis (mastelis 1:25 000 arba kitoks), 
padidintos žemėlapio kopijos, popierius, žirklės, spalvoti pieštukai, 
klijai, storas kartonas (gali būti gofruotas).

Darbo eiga:
1. Kopijavimo aparatu padidink topografinį žemėlapį ir padaryk ke-

lias kopijas. 
2. Žemėlapiuose paryškink, pavyzdžiui, kas 10, 20 m ... aukštėjančias 

horizontales. 
3. Kiekvienoje žemėlapio kopijoje tam tikra spalva nuspalvink atitin-

kamo aukščio plokštumą. 
4. Iškirptas plokštumas priklijuok prie storo gofruoto kartono. 
5. Ant pagrindo, kuris bus pradinė plokštuma, priklijuok aukštesnio 

sluoksnio kartono iškarpą, tada ant viršaus – dar aukštesnę plokš-
tumą ir t.t.

Sudaryk kelio į mokyklą schemą
Priemonės: ruletė, bloknotas, 
popieriaus lapas, pieštukai, laikrodis.
Darbo eiga:

1. Rulete išmatuok vidutinį savo žingsnio ilgį. 
2. Laisvalaikiu arba grįždamas iš mokyklos namo, atidžiai ste-

bėk kelią ir į bloknotą užsirašyk gatvių, svarbių įstaigų pa-

vadinimus, pasižymėk pėsčiųjų perėjas, kitus svarbesnius 
orientyrus.  

3. Nustatyk apytikslį atstumą tarp atskirų kelio atkarpų (pa-
gal žingsnių skaičių).  

4. Nupiešk popieriaus lape maršrutą ir sutartiniais ženklais 
pažymėk svarbiausius objektus. Įrašyk gatvių ir kitų ob-
jektų pavadinimus.

5. Specialiu ženklu pažymėk pavojingiausias kelio į mokyk-
lą vietas. 

Sudaryk kambario planą ir patogiau 
„sustatyk“ baldus  

Priemonės: ruletė, bloknotas, popieriaus lapas, pieštukai.
Darbo eiga:

1. Išmatuok rulete kambario sienų ilgį, durų ir langų angos plotį bei atstu-
mą nuo kampo iki jų, taip pat svarbiausių baldų ilgį ir plotį. Duomenis 
užsirašyk į bloknotą.

2. Pasirink plano mastelį. Atrink ir apskaičiuok tuos daiktus, kuriuos ga-
lima pavaizduoti pasirinktu masteliu, ir nupiešk kambario planą popie-
riaus lape. 

3. Iš spalvoto popieriaus iškirpk tuo pačiu masteliu nupieštus baldus. Su-
dėliok juos taip, kaip stovi tavo kambaryje.

4. „Sustatyk“ baldus į patogesnes vietas.  

magnetas

adata

kamštis

Š

P

M 1 : 70 1 cm = 70 cm
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Apskritis

DemogrAfAs

DemokrAtijA

eurAs

Europos sąjunga

gimstAmumAs

gyvEnimo trukmė

gyvEntojų priEaugis

Krikščionybė

kultūrA

mirtingumas

monarchija

parlamEntas

rajonas

rasė

rEspublika

sAvivAlDA

Tautybė

vyriausybė

Skyriaus santrauka

Lietuva – nepriklausoma valstybė

	 Svarbiausi	nepriklausomos	valstybės	požymiai	yra	 teritorija,	
gyventojai	ir	valdžia.

	 Lietuva	ribojasi	su	Lenkija,	Gudija,	Latvija	ir	Rusija.	
	 Pagal	 valdymo	 formą	valstybės	 gali	būti	 monarchijos	 arba	
respublikos.	Lietuva	yra	respublika.

	 Lietuvos	teritorija	suskirstyta	į	10	apskričių,	o	šios	–	į	rajonų	ir	
miestų	savivaldybes.

Pasaulio gyventojų margumynas 

	 Pagal	 išorinius	požymius	 pasaulio	 gyventojai	 skirstomi	 į	 rases:	
europidus,	mongolidus	ir	negridus.	

	 Kiekvienos	tautybės	žmones	vienija	gimtoji	kalba,	tradicijos,	įsitiki-
nimai.	

	 Bet	kuri	šalis	turi	savitą,	per	ilgą	laiką	susiformavusią	kultūrą.	

Mūsų – 6 milijardai

	 Žemėje	gyvena	daugiau	kaip	6	mlrd.	žmonių	ir	šis	skaičius	sparčiai	
didėja.

	 Gyventojų	skaičiaus	kitimą	rodo	gimusiųjų	ir	mirusiųjų	skirtumas.

	 Žmonių	gyvenimo	 trukmė	 ilgesnė	 tose	šalyse,	kuriose	aukštesnis	
medicinos	lygis.	

	 Gyventojų	skaičius	įvairiose	šalyse	kinta	nevienodai:	turtingesnėse	
didėja	labai	lėtai	arba	net	mažėja,	o	skurdžiose	auga	itin	sparčiai.

Valstybės, valstybės ... 

	 Pasaulio	politinis	žemėlapis	yra	vienas	iš	populiariausių	ir	dažniau-
siai	naudojamų	geografijos	žemėlapių.	

	 Draugiškai	 sutariančių	gretimų	valstybių	 sienos	 nesaugomos,	 o	
nesutariančių	arba	konfliktuojančių	–	saugomos.	

	 Valstybės,	kurių	plotas	skaičiuojamas	milijonais	kvadratinių	kilo-
metrų,	o	gyventojų	skaičius	–	šimtais	milijonų,	yra	supervalstybės.

	 Dėl	 gamtos	 sąlygų	 ir	kitų	priežasčių	 pasaulio	 gyventojai	Žemėje	
pasiskirstę	labai	netolygiai.	

	 Norint	sužinoti	kurios	nors	teritorijos	vidutinį	gyventojų	tankumą,	
reikia	jos	gyventojų	skaičių	padalyti	iš	ploto.

Lietuva – Europos Sąjungos valstybė

	 1951	m.	 šešios	 Europos	valstybės	 taikai	 ir	 ekonominiam	 bendra-
darbiavimui	užtikrinti	 įkūrė	organizaciją,	 dabar	vadinamą	 Europos	
Sąjunga.

	 Europos	Sąjungos	valstybių	piliečiai	gali	be	vizų	ir	pasienio	kontrolės	
laisvai	keliauti,	gabenti	prekes	iš	vienos	šalies	į	kitą.	

	 Lietuvos	narystė	Europos	Sąjungoje	garantuoja	mūsų	šaliai	finansinę,	
informacinę,	mokslinę	ir	kitokią	paramą.	

Europa – mūsų žemynas

	 Europos	 tautų	 žmones	 vienija	 istorinė	
praeitis,	daugybė	 kasdienio	 gyvenimo,	
religijos	ir	kitų	panašumų.	

	 Demokratija	yra	valstybės	valdymo	for-
ma,	 kai	valdžią	 laisvuose	 rinkimuose	
renka	patys	piliečiai.

	 Lietuva	–	Baltijos	šalis.	Jos	teritorijoje	yra	
Europos	geografinis	centras.

	 Krikščionybė	 suartino	 tautas	 ir	padarė	
didžiulę	įtaką	europinei	kultūrai.	
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8. Kas kam priklauso?
Sudėliok skritulio dalis taip, kad vienas prieš 

kitą esantys žodžiai būtų prasmingi. Jeigu tei-
singai atliksi užduotį, perskaitysi svarbų žodį.

1. Atmosferos sandara.
1. Kuriame atmosferos sluoksnyje ir kokiame 

aukštyje yra ozono sluoksnis?
2. Kodėl žmonėms svarbiausias yra troposfe-

ros sluoksnis?
3. Kaip vyksta natūralusis ir žmonių ūkinės 

veiklos sukeltas šiltnamio reiškinys?

3. Vidutinė oro temperatūra ir vidutinis metų kritulių kiekis.
1. Apskaičiuok vidutinę paros  

oro temperatūrą.
2. Remkis lentelės duomenimis ir apskaičiuok vidutinę 

metų oro temperatūrą.
S V K B G B L R R S L G
0 1 4 8 12 15 17 16 14 9 4 2

9. Geografinis galvosūkis. 
Keleivinis lėktuvas skrenda 10 500 m aukšty-

je. Apskaičiuok, kokia oro temperatūra už lan-
go, jeigu žemės paviršiuje ji lygi 20°C.

  °C vidutinė paros oro temperatūra

3. Pagal lentelės duomenis apskaičiuok vidutinį metų kritulių kiekį. 

S V K B G B L R R S L G
59 48 49 52 54 66 85 87 61 65 53 61

7. Klimatograma.
1. Nustatyk aukščiausią ir žemiausią oro tempe-

ratūrą. 
2. Per kuriuos keturis mėnesius iškrinta daugiau-

sia kritulių? 
3. Nustatyk didžiausią ir mažiausią kritulių kiekį. 
4. Įvardyk kelias priežastis, dėl kurių Bergene kri-

tulių iškrinta daugiau negu Vilniuje (naudokis atla-
su ir 181 p. esančiais duomenimis).

6. Vėjo kryptis ir brizai. 
1. Kurios krypties vėjai pažymėti 

raidėmis A–E? 

10. Šilumos pasiskirstymas Žemėje.
Kurioms A–F raidėmis pavaizduotoms  

vietoms dera šie apibūdinimai?
1 – Saulės spinduliai. 
2 – Spinduliai krinta statmenai, karšta.
3 – Spinduliai pasklinda didesniame plote. 
4 – Spinduliai krinta įstrižai, šalta.
5 – Spinduliai pasklinda mažesniame plote.
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2. Kuriame paveiksle vaizduojamas dienos brizas, o ku-
riame – nakties? Įvardyk priežastis, dėl ko tai vyksta.  

S V K B G B L R R S L G
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vidutinė metų temperatūra 8°C
vidutinis metų kritulių kiekis 1958 mm
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2. Atrink ir kiekvienam debesų tipui 
priskirk derančius apibūdinimus:

susidaro 0,1–2 km aukštyje / pri-
mena vatos tumulus / sudaryti iš ledo 
kristalėlių / užtraukia dangų / stip-
rios trumpalaikės liūtys / kartais krin-
ta dulksna / sklando 10 km aukštyje / 
panašūs į plunksneles / viršūnės siekia 
5–8 km aukštį 
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3 val.:  14°C
  6 val.:  13°C
  9 val.:  20°C
12 val.:  23°C

15 val.:  23°C
18 val.:  19°C
21 val.:  17°C
24 val.:  15°C

4. Krituliai.
1. Įvardyk paveikslėliuose vaizduojamas kritulių rūšis.
2. Paaiškink, kaip susidaro šie krituliai. 

1 2

2. Meteorologijos prietaisai.
Kaip vadinami ir kam naudojami šie prietaisai?

  °C vidutinė metų oro temperatūra

  mm vidutinis metų kritulių kiekis

A B C D

1 2 3 4 5 6

5. Debesų tipai. 
1. Kaip vadinami debesų tipai A–C paveiksluose? 
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Geografinis žaidimas

Su kauliukais po pasaulį 

Žaidėjai: 2–4, vienas vadovas.
Žaidimui reikia pasaulio žemėlapio su valstybių kontūrais. Padidinkite jį iki A3 formato ir priklijuokite prie 

kieto pagrindo, pavyzdžiui, kartono. Pasirūpinkite įvairių spalvų klijuojamų ir nuimamų lapelių. 
Paimkite 16 vienos spalvos lapelių, tarkime, geltonų, ir juose įrašykite skaičius nuo 3 iki 18. Ant bet kurios 

pasirinktos valstybės kontūro priklijuokite po lapelį. 
Žaidimui pradėti reikia trijų kauliukų. Pirmasis žaidėjas meta juos ir sudeda iškritusius taškus (mažiausiai – 3, 

daugiausia – 18). Tada žemėlapyje randa lapelį su atitinkamu skaičiumi ir pasako valstybės pavadinimą. Vie-
nas iš žaidėjų atlase patikrina atsakymą. Jeigu jis teisingas, žaidimo lentelėje įrašo žaidėjui tašką. Tuomet la-
pelis nuimamas nuo tos valstybės kontūro ir priklijuojamas ant bet kurios kitos. Jeigu atsakymas neteisin-
gas, lapelis paliekamas toje pačioje vietoje. Tada kauliukus meta antrasis žaidėjas. Laimi tas, kuris surenka 
daugiausia taškų.

Žaidimą galima išplėsti ir padaryti sunkesnį, jei bus naudojami kitų spalvų lapeliai, pavyzdžiui: mėlyni – 
upėms, rudi – kalnams arba jų viršūnėms, raudoni – miestams. Tuomet šiuos objektus reikia pažymėti žemė-
lapyje. Be to, galima žaisti ne su pasaulio, o su padidintais Europos ar kitų žemynų žemėlapiais. 

Toks žaidimas vakare su artimaisiais virs puikiomis varžytuvėmis. Galbūt po kurio laiko visi tapsite tik-
rais žemėlapio ekspertais. 
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