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5 skyrius. Oras ir degimas Oras ir degimas. 5 skyrius

22. Kas naudoja ąžuolo išskiriamą deguonį?

23. Šiltnamio reiškinys
Palygink schemas ir atsakyk į klausimus.

1. Kaip šiltnamyje sušyla oras? __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. Kaip Žemėje sušyla oras? ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. Kurios atmosferą sudarančios dujos itin gerai sulaiko šilumą? ______________________________________

24. Klimato atšilimas
Nusikelkime į 2050 metus. Dažnai siaučia audros, uraganai. Vasarą kepina saulė, o rudenį ir žiemą ištisai lyja.

Baltijos jūros lygis pakilęs, vanduo po truputį semia Klaipėdą ir Palangą. 
Pagalvok ir trumpai aprašyk, kaip pasikeistų šių žmonių gyvenimas:

Ūkininko: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Žvejo: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Kavinės prie paplūdimio savininko: _____________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

25. Oro taršos šaltiniai

1. Gamtinius oro taršos šaltinius pažymėk G raide, o dirbtinius – D.
2. Įvardyk, kurie šaltiniai labiausiai teršia orą. 

Pelė per parą sunaudoja apie 1,7 litro 
deguonies. Apytiksliai apskaičiuok, kiek 
metų ji galėtų kvėpuoti per dieną ąžuolo 
išskiriamu deguonimi.

_________ metų

Didelio ąžuolo per dieną išskiriamo 
deguonies pakanka sudeginti 7 litrams 
benzino.

Sužinok ir parašyk, kokiam atstumui 
įveikti nedideliu lengvuoju automobiliu 
pakaktų tiek degalų.

_________ km

Ant didelio ąžuolo auga apie 200 000 
lapų. Jų plotas maždaug 500 m2. Kiekvie-
nas šio medžio lapas saulėtą vasaros die-
ną išskiria apie 50 ml deguonies.

Apskaičiuok, kiek litrų deguonies per 
dieną išskiria ąžuolas.

___________ litrų

Biuro darbuotojas per parą kvėpavimui sunaudoja apie 500 
litrų deguonies. Sportininkui, sunkų fizinį darbą dirbančiam 
žmogui jo reikia daugiau – iki 1000 litrų.

Apskaičiuok, kiek parų žmogus gali  
kvėpuoti per dieną ąžuolo išskiriamu deguonimi.

Biuro darbuotojas – _____ parų

Sportininkas – _____ parų

saulės 
spinduliai

saulės 
spinduliai

išsisklaidžiusi šilumaišsisklaidžiusi šiluma

sulaikyta 
šiluma

sulaikyta 
šiluma

šiltnamio dujos
stiklinis stogas
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7 skyrius. Mes – jau ne vaikai! Mes – jau ne vaikai! 7 skyrius

�. Eime į šokius!
Perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus.

Agnė siūlo Mindaugui: „Eime šįvakar į šokius!“. „Šokti nuobodu, – spi-
riasi berniukas, – aš labiau mėgstu žaisti futbolą“. O mergaitė nesupranta, 
kaip galima nenorėti šokti. „Juk diskotekoje taip linksma“, – sako Agnė. 
Tada Mindaugas siūlo: „Spiriam į vartus po du kartus. Kas daugiau įmuš, 
to ir bus viršus“. Agnė sutinka.

Mindaugas parodo, kaip reikia spirti kamuolį, ir stoja į vartus. Pirmą 
kartą Agnė smūgiuoja nestipriai, berniukas pagauna kamuolį. Antrą kartą 
mergaitė spiria stipriau ir pataiko į vartų kamputį. Įvartis!

Dabar Mindaugo eilė. „Žiūrėk, kaip reikia mušti įvarčius!“ – sako jis. 
Smarkiai įsibėgėja, iš visų jėgų spiria ir... kamuolys lekia virš skersinio. 
„Žioplys. Net mergaitei negaliu įmušti“, – burba po nosimi. Prieš antrąjį 
smūgį Mindaugas šiek tiek stabteli ir nestipriai paspiria kamuolį vartų link. 
Agnė jį lengvai pagauna. „Varom į šokius!“ – linksmai sako berniukas.

1. Kaip manai, kodėl Mindaugas nenorėjo eiti į šokius?_______________________________________________

2. Kodėl Agnė sutiko su Mindaugo siūlymu mušti įvarčius? __________________________________________

3. Kodėl berniukas persigalvojo ir nenorėjo įmušti įvarčio? __________________________________________

4. Kokie pomėgiai ar bendra veikla gali suartinti tavo klasės berniukus ir mergaites? Parašyk kelis pavyzdžius. 

7. Asmeninė higiena paauglystėje
Žemiau pateikti teisingi ir neteisingi teiginiai apie asmens higieną. Įsiskaityk ir kryželiu pažymėk teisingus.

 Plauti rankas prieš valgį.
 Kartą per mėnesį praustis po dušu arba  

 vonioje.
 Kasdien praustis po dušu arba vonioje.
 Smarkiai trinti kūną šiurkščia muilina  

 plaušine.
 Trinti kūną švelnia muilina kempine.
 Spuoguotą odą valyti specialiomis  

 priemonėmis.
 Kuo greičiau išspausti atsiradusį spuogą  

 arba inkštirą.

 Nusiprausti ir persirengti po kūno kultūros  
 pamokos ar treniruotės.

 Po kūno kultūros pamokos nesiprausti, tik  
 gausiai pasipurkšti dezodorantu.

 Kartą per savaitę apsiplauti lytinius organus.
 Kasdien apsiplauti lytinius organus.
 Kasdien keisti apatinius drabužius ir kojines.
 Apatinius drabužius ir kojines keisti tada, kai   

 jie pradeda skleisti nemalonų kvapą.
 Pradėti rūkyti, tada nesijaus prakaito kvapo.
 Vasarą nešioti atvirą avalynę.

�. Varniukas sutinka varniukę
Perskaityk ištrauką iš E. Schreiber-Wicke ir C. Holland knygos „Varna retai atskrenda viena“ ir atsakyk į 

klausimus.

10. Popžvaigždės, kino žvaigždės...
1. Parašyk tris labiausiai tave žavinčius popatlikėjus, aktorius, televizijos laidų vedėjus ar kitus įžymius 

žmones. Paaiškink, kuo jie tave patraukė.

Žvaigždė Mane žavi šie bruožai
1.

2.

3.

2. Palygink savo ir kitų mokinių sudarytus sąrašus. Suskaičiuokite balsus: už pirmąją vietą –  
3 taškai, už antrąją – 2 taškai, už trečiąją – 1 taškas. Kuri žvaigždė nugalėjo? Kiek taškų surinko?

Nugalėjo: _____________________________________________ , __________ taškai.

Ją išvydus margajam varniukui net kvapą užėmė. Jis privalėjo nu-
tūpti. Jis būtinai privalėjo nutūpti greta jos.

– Tau ko nors stinga? – paklausė ji. Ypatingu balsu, žodžiu, jos 
balsas buvo kaip tik toks. Kiek kimus, koks ir turi būti tikras varnos 
balsas. Bet kartu ir švelnus. Ir minkštas. Ir neaprašomas. „Žinoma“, 
pagalvojo jis, „ko nors man stinga. Juodos, žvilgančios sparnuotos 
būtybės, kuri tegali būti tikra, užtikrinta, savo vardo verta varna“.

Ji pažvelgė į margąjį varniuką. Tokiomis akimis, žodžiu, jos akys 
irgi buvo kaip tik tokios... Protingos, švelnios, su blykčiojančiais si-
dabro krisleliais.

– Kokios nuostabios tavo plunksnų spalvos, – ištarė ji.
Ir jį persmelkė nesutramdomas noras mokytis skraidyti statmenai. 

Arba sukti aštuoniukes. Arba plasnoti į saulę. Arba visko iš karto.

1. Kuo pasakojimo herojai patraukė vienas kito dėmesį?

2. Kaip pavadintum varniuką užplūdusį jausmą? ___________________________________

3. Parašyk, kaip turėtų elgtis varniukas ir varniukė, kad ir vėliau išliktų draugais.


