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ГЛАВАГЛАВА

11
ПРИРОДА И ПРИРОДНИ НАУКИ

Природните науки: 
биологија, физика, 
хемија и физичка 
географија во 
голем дел имаат 
заеднички предмет 
на проучување. 
Преку проучување 
на законитостите, 
процесите, поја-
вите, живата и 
неживата природа, 
ќе се запознаеш 
зошто велиме дека 
планетата Земја е 
посебна планета.

Светот околу нас се нарекува природа, која ја проучуваат 
природните науки. Научниците често поставуваат 
прашања за тоа што го набљудуваат и преку своите 
знаења, доаѓаат до одговорот на истите. Овој процес на 
поставување и одговарање на прашања, во науката се 
нарекува истражување. 
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Светот околу нас се нарекува природа, која ја проучуваат 
природните науки. Научниците често поставуваат 
прашања за тоа што го набљудуваат и преку своите 
знаења, доаѓаат до одговорот на истите. Овој процес на 
поставување и одговарање на прашања, во науката се 
нарекува истражување. 
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Воведни активности

Како да ги користиш растенијата?
Растенијата се насекаде: во парковите, градините, 
на карпите, во домовите, дури и на трпезата во 
чиниите со храна. Дали ги користиш растенијата и 
за нешто друго, освен за исхрана? 

Почетни истражувања

1. Размени мислење за прашањето со својот 
соученик во клупа и направи список на сé што 
користиш во текот на денот, а сепак потекнува 
од растенијата.

2. Спореди го својот список со списоците на 
другите соученици во паралелката.

3. Според својот список, пронајди слики низ 
старите списанија и весници.

4. Во паралелката изберете ги најинтересните 
слики и од нив подгответе постер.

5. Размислувај критички: Побарај податоци 
за производите од растенија пред околу 100 
години кои денес се прават од пластика, 
челик или друг метал. 

Воведни активностиВоведни активности

КаКаКаКаКККакококк  дд дддддда а а аааа ааа гигигигигиг  ккорорриисисисисиссттититиитиш шш ш шш рарарарараррарррр стстстстстенеененнијијијјатаатата?а?а?а??????
РаРаРаРаРаРаР стсттстенененене ијијијјји ататаатаа а се ннннасасасаа еккккккекккаададададаа ее:ее:ее:е  вввввоо оооооо паппапаппп ркркркр овововититтите,е, г ггграрарарааадидидидидидидииииидининининининининниннитететететеетееее, ,,,
нананаананана кк карараарарппипииипп тттететете,, вововов  домомововввввввиитититте,е,е,е,е  д ддддурурууррри ииии иии ии ии ии ии нанананананаа тттт трррпрпрпррпр езееззататататттта а ааа а  ввввовововвв  
чичиичиич нинининиииитититититититее ее е е е сосососососоос  ххх хррарар наа.  . ДаДДаДаДД лилилилиилилили г г г гггггг г ии и иииии кококкококоририририририристстстстстстсттстстсттишииишишшишиш рр рррасассссссассттететететет нининијајајајајаајатататататата и ииииииииии ииии 
зазазазаазаза н н нннн нешешешешешеше ттототтт  ддддддруруугогогооо, ,  ооососоооооооооооо веееен зазаазазааззаз и и иииисхсхс рарарарараранананананананааннааа? ?? ? 

Почетни истражувањаПочетни истражувања

111.1.1.1  РаРаРаРаРаРаРаРазмзмзмменене и ии мимимимииимислслслслслслслслсллслсслењењењењењењењњењњеее е ееее е зазааазазазаа пп пппрарарарарараашашашшашашаашшаааањњњењењењњњњњ тототототототото ссс о о о свсввојојојотототт 
сососооуучучу еннннннннииикик во о клккллллклуупупууу а а аааа ии и и нанаааапррпрпрпрппп ававававввави иии ии спспспсписисисисисисисииссиисокококооо  н нааа ааа сéсéсéсéсéссééé ш  ш шштотоооооооооо 
ккооририристстишишшиши  вввво ооо тететттетттт кококот т нананананнанана д д д д ддененененене отоотото ,, , , ,,, а а а сессссессепапапаааак кк к к к к попопоооо ететеет кнкнкнкннувувуввувуву ааа аааа
оддо р расасссстететтетт нининиининининиијајајајааааајајатататтат ..

22.2  ССпСпСппоророрредедеде и и гогогог  с ссссссвововововв јојоојојојот тт т ттт спспспспспспсписисисисисиисииииисокококококкок с ссс ссоо о оо о спсппспспсппспсппписисисисисисиисисоцооцоцоцоцо итититититите е ее нананнананананана 
дрдрдрруугуггугититте е ее сососососооуучучуччучученененененененицицицицицицици и и и ии и вовововововов  п  ппарарарараралалалалалала елеллкакаатааа..

333.3. СпСпорреддедедед сс сссвововововвојојојоојојоојот т т т т тт спспспспспспсписисисссисокококококок, , ,, прпрпрпрпрпрпронононајајјдидидидииии с с с лилилилиил кикикиикикии н нн н  низзизизизз 
стсттттарарарарититите ее спс исисси анананананананаа ијиииијиији аа а аа и и иии вевевевв снснснснснсницици.и..

4444.4.4  ВоВоВооо п п п пппарарарарарараралалалалалалалелелелелелелелкакакакаак тататааааатааа и иииииии избзбзбзббзбзбззз еререререререрететететететее гиииги н најајајајааајининнннинтететететететереррререререснснснснитититтттититеее ее ее
слслслслслслсликикикикикикики иииии ии и ии и ии и и оододоооод ннннн нививививии  п ппоододддддодддддгогогогоооогоготвтвтввтвтвеееететете е е попопопооопосссстстстстеререререрр.

5.5. РаРаРаРаазмзмзммммиисисисисисислулулулулуллувавај ј кркритиитититтиттичичиччкикикик ::: ППППП ПП ообобобобобоббарарарарајајајајајјајаај п п пппп п пододододододоододатататататттоцоцооцоцоцоццции ииииии
зазазаз  п п пппроророророизизизззвововоооводидииитететее о оод д д д рааааастстстстенненнијијија а аа ппрпрпрппрпредедедддддед ооококококоооллулулулулулуллуу 100000000000   
гогогодидидинининни к ккоиоиио  д деененнннне есесесесеесес с ссссссее еееее прпрпррававваатата  ооооддддд плпллаасасассасаасттититититтттикаакакака, , 
чечеечечеч лилилиллик к к к иилили и и и дрдрдругугугуг м мм метететтетететалал.  



Сличностите и разликите меѓу растенијата и животните
Направи планер за учење со превиткување на хартија како помош за да 
покажеш што знаеш за растенијата и за животните, што сакаш да знаеш 
за нив и што си научил заедно со соучениците.

Надолжно превиткај лист хартија.

 

Повторно превиткај го превитканиот лист на два дела. 

  
Исправи го листот и засечи го напреку, на местата на превиткувањето, 
како на цртежот. На секое поле напиши ги зборовите како на цртежот.   

Ова е твојот планер за учење
Пред да го прочиташ текстот во оваа глава, во левото поле од 
планерот напиши сé што знаеш за растенијата, а во десното за 
животните. Спореди го својот планер со планерите на другите 
ученици, а потоа, под засечените полиња напиши ги особините 
(сличностите и разликите) помеѓу растенијата и животните.

Планер за учење
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СлСлСлСлСлСлСличииичииичии нононостстстсстсттттитититиититиии ее е иии ии и ррарарр злзлзлзлзз икикикиккикики ититититтитититии ее е е ееееее мммемемеммммм ѓууѓуѓуу рр рр рррр ррррррасасасасасасасасасасасааасаасстететеенининијааајајаттатааттататт  и ииии и жжжжжжжживиививививи ототототоо нининининнитетететететеее
НаНаНаНаНааааапрпррппрпрпрпрправааввававввии ииии плплллплаанааанннанананнееереррр з за а учучучучучучучучењењењењењењењњњењеее е сосооо п ппппппппреререререререререрррррр виивививививививиткткттктктттктттт уувувувувувувувуувуууу ањањањањањњааањееееее еее е нанаа х харараррраррртитиииијјајајајјјајаајаа к ккк  какакака оооо ооо попопопоопоп ммммоомм ш ш ш ш ш ш ззазазаззз  дд ддда а а 
попооопоокакакаажежежееежеешшш шшшш штшттшттооооо о о знзнзнннаеаеаеаеаеаеаешш шшшш ш ззазазазазазазазазззза   р р р ассссттетететттет нинијјајајаајјајајајјјј ттаататат  ии з зззза а аа жжжжиживововоовоовотнтнтнтнннтнт итититититититите,е,е,ее, шш ш ш ш шшштотототототототт  ссакакашашашаш д ддддддддааааа аа знзнзнзнз аеаеееаееш ш ш
ззазазазаазазазазазаза н н нн н нивививив и и и иии ш штототоо с с с сссссии иии ии нананаананаучучучучучучучилилилилииил зз ззз аеаеаеаа дно сососоососсо ссс с  оуоууоуучечечечееч нининининниииицицицицицциттететет ..

НаНаНаНааНаНаНН ддододоооддодододд лжлжлжлжлжллжжноно ппрререеевививиивииткткткткткткткајајајајајајајајајј лл ллл лисисисисисисисисист т тт тт хахахахахахаахх ртртртртртртијијијјијијаа.аа.а.

ПоПоППППовтвторорорнонононооо пп п пппреререререрр вивиитктктктккајајај г ггоо оо прпревевевитити каакаакааниинииотототт л ллл лллллиисисиииии т т т нанана д двававававва д д ддделеллелела.а. 

  
ИИсИсИсИИсИИИсИ прппппрпрпрпрпппрпрпраавааавааваавии и и ггогого лл лисиси тотототот тт т и ии зззазааассес чичиииичи г г гго о о ооо нананаанананаааааапрпрпрпрпрпрпрппрекекекекеккекеккууууу,ууу  ннннн ннннаа а аа мемемемеемм стстсс ататттаатааа нанананаа пп ппп ппререеевивививививвииитткткккктктктктккткувувувувувааањањањањањњњњањњњеетететето,о,о,, 
какококококок  н ннаааа ааа црццрцртететеееежожожожожоожож т.т.тт.т  НН Н НННааааа а сесеес кокок еее ее попопопопопополллелел  н напапа ишши гигииигги з ззбобобобоорорророррровиввиииввив тететете к ккакакаккоо ооооооо нанана цццц ц цццццртртртрттттежежежежжжжототоототототооо ...   

ОвОвОвОООвОвОвОвОвОвОвОввва аааааааааааааааа е е ее ттттттвтвтвтвтвт ојјојјјојојјојјотототтотототтотттот п плаланенер р рр зазазззза уууу учечечеееењење
ПрПрПрППППППППП едедеддддедд  дд а а а гогоогоогг  пппроророророооррр чичичичич татат ш ш ш тететексксскстототооот т тт т вовооооввв  оо ооовавав а а глглгллавававва,а,а,а,аа,аааа,аа в вв вввв ввоо оооо о ооооо лелееелелелел вововооотооото пппп пполололо е ееее ододдддододддоододдо  
плплллплллананананананаа еереерере отот н нннапапааа ишишши и сéсééé ш ш шштотот  з знанананаешешешшшшешешшшш зззз ззззаааааа а рарарарарр стстс енененијјјијаатататата а,ааааааа,а, ааааа   в в в ввоооо ооооо дедеееееееееснснсноототтттотото ооо о зазазазазазаазаза 
жижижижижиииижииииивововововововововввовоовотнтнтнттнтнтнтниттити е.е. С СССппопооререррр дидидидидиди г г гго оо о оооооо сссвсвсвсвсвсвсвсвссс ојојојојојототототот  ппплалалланененер р сососсосоооос  ппплаааненененнеериририириррритетететеете нннн нн ннаааааа дрддрдрдрдрдрдрдрдругугугугугугитититтите ееееееее
учучучуччучу еенененнннене иииицицицицицицицициции ии,и,и,ииии,и  аа а  п пототоаоаа, , попод д дд ддд д зазазазаззазааазазаазаасесесесесесеессс чччччечеч нииин тететететеетеетеете п п п пп  олололињињњњњња а а аа нанананаананнн пипипипипппиип шшишишишиш  гггги и осососососсссобообобооообинининиинитиититититити ее е ее 
(с(с(с(с(с(с((сс(с( лилилилииилиличнчнчнчнчннчнчннч осососососососсстититититетететететееттееее и ии иии р рр ррраазазазазаззазазазаззлилилилиилилилилилилиил кикиккиккиикикикиикитетететететететететет )) )))) поопооммемемемеммм ѓуѓуѓуууу рррр  расасасаса тететет нинниннинн јајајајататататататататт иии и  и  жжжж жживививививиииии ототототннииининиитетеететете...

Планер за учењеПланер за учење

дддд р јјјј

7



8

Што е природа?
Светот околу нас се нарекува природа. Составен е од 
нежив и жив дел. Во неживата природа спаѓаат: водата, 
воздухот, карпите и нивните составни делови. Во живата 
природа спаѓаат: микроорганизмите, растенијата, живот-
ните и човекот. Организмите во живата природа, за 
разлика од оние во неживата се хранат, размножуваат, 
примаат пораки од живеалиштето и се движат.  

За да ја разберат природата, луѓето ја проучуваат со 
помош на природните науки. Во текот на многугодишните 
истражувања на природата, од голем број научници е 
собрано огромно богатство на податоци за законитостите 
во природата. Тоа знаење може да им користи на сите 
луѓе за да ги разберат природните појави и подобро да 
го организираат својот живот. За да може поедноставно 
да се пронаоѓаат податоците за природата, а и за да 
не се истражува еден проблем кој веќе е истражен, 
тоа  знаење е сместено во посебни природни науки: 
биологијата, хемијата, физиката и географијата. 

• Биологијата ги проучува живите организми во нивното 
опкружување.

ПРИРОДНИ НАУКИ

Додека читаш

Ќе научиш:  
• да ги разбираш поимите: 

природни науки: физика, 
хемија, биологија, 
географија;  

• што е предмет на 
проучување на секоја 
од природните науки и 
нивната поврзаност; 

• да ја сфатиш примената 
на природните науки во 
секојдневниот живот.

Ќе откриеш зошто е важно
многу одамна со помош на 
природните науки луѓето ја 
проучуваат природата за 
да ја разберат. Тие насо-
брале огромно знаење кое 
му користи на човековото 
општество подобро да го 
организира својот живот.

Ќе се потсетиш
дека природата се состои 
од жив и нежив дел, кои 
се поврзани и изложени 
на постојани промени кон 
кои живата природа се 
приспособува за да опстане. 

Ќе користиш нови зборови:
• природни науки
• биологија
• хемија
• физика
• географија

Содржина 1

животински свет растителен свет
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• Хемијата го проучува составот и процесите на материјалите во природата. 

 
• Физиката ги проучува законитостите и процесите во природата. 

• Географијата, во делот физичка географија го проучува обликот, природните појави и 
промени на Земјата. 

дијамантхемикалии

ветерници
пресек на машина

планетата Земјарелјефни облици
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Провери дали знаеш!Провери дали знаеш!
Oбиди се да наброиш и 
други професии во кои се 
применуваат знаењата 
од природните науки.

Зошто се проучуваат природните науки?
Треба да знаеш дека природните науки не ги проучуваат 
само научниците, туку и многу други луѓе. Луѓето ги 
применуваат знаењата за природата, за да бидат подобри 
условите за живот:
• да вршат различни мерења на просторот, масата, 

времето, количините на топлина, светлина, на брзината 
на движењето и многу други работи; 

• да пронаоѓаат резерви на руди, да ги откопуваат и 
преработуваат во потребни материјали; 

• да создаваат нови материјали од кои произведуваат 
потребни производи; 

• да градат сигурни населби, домови и згради, во кои ќе 
живеат и престојуваат;

• да градат патишта, мостови, пруги, тунели, низ кои 
безбедно ќе патуваат и ќе пренесуваат различни стоки; 

• да конструираат машини и да градат фабрики во кои 
произведуваат потребни производи; 

• да одржуваат фарми на кои одгледуваат растенија и 
животни за своите потреби; 

• да преработуваат и произведуваат храна за своите 
потреби и за потребите на животните кои ги одгледуваат;  

• да пронаоѓаат и произведуваат лекови со кои го 
одржуваат своето здравје, како и здравјето на другите; 

• да ги затоплуваат и осветлуваат просториите во кои 
престојуваат; 

• да се грижат за опстанокот на здрава и чиста природна 
средина, како и да задоволуваат многу други потреби за 
своето живеење.

За да ги извршат овие дејности кои се важни за опстанокот и 
животот на човековите заедници, луѓето во целиот свет напорно 
и постојано учат како да бидат добри техничари и инженери: 
рударски, градежни, хемиски, машински, електро, земјоделски, 
шумарски, медицински сестри, лекари, возачи, морнари и пилоти.

метеоролошка станица

современа населба

прехрамбени производи

земјоделско производство
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Преглед на содржината 1

Заклучни согледувања:
• светот околу нас се нарекува природа; 
• природните науки го проучуваат светот околу нас 

како и начините за негово разбирање; 
• од посебните природни науки: биологијата, 

хемијата, физиката и географијата, црпиме 
податоци за природата; 

• луѓето ги применуваат знаењата за природата 
во многу од своите професии за да ги подобрат 
условите за живот. 

Провери го знаењето:
1. Кои природни науки треба да ги познаваат луѓето 

што работат како: градежен инженер, медицинска 
сестра, земјоделец, техничар за пластични 
производи, наставник по физика, козметичар, 
возач? 

2. Човекот ја искористува природата на различни 
начини. Понекогаш тој тоа го прави претерано и 
неоправдано. 
• Како ти ја користиш водата? 
• Наведи  примери за прекумерното 

искористување на електричната струја.
• Наведи примери за штедење на топлината.

Примени го знаењето: 
• Нацртај го дијаграмот и во кружниците напиши 

ги примерите за негативното и позитивното 
однесување на луѓето кон природата кое го знаеш. 

Примери за 
позитивен 
однос кон 
природата

Примери за 
негативен 
однос кон 
природата

ПРИРОДА
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Природните науки се експериментални науки
Уште пред повеќе стотини години, истражувачите ги 
проучувале природните појави и живиот свет, главно, преку 
набљудувања. Денес научниците, овие истражувања 
ги вршат во природата и во своите лаборатории преку 
експерименти, со помош на своите сетила, но и со многу 
сложени инструменти и апарати. Научниците меѓусебе 
ги разменуваат резултатите од своите истражувања, со 
што придонесуваат побрзо да се откријат законитостите 
во природата и во живиот свет. Резултатите од тие 
проучувања се применуваат во различните области од 
човековото живеење. Истражувањата придонесуваат за 
одржување на развојот на целата планета. Проучувањата 
во сите природни науки ги вршат научници кои се 
специјализирани за научни истражувања. 

ПОСТАПКИ ВО ПРОУЧУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА

Додека читаш

Ќе научиш:  
• да ги разбираш постапките 

на природонаучното 
истражување; 

• да изработуваш план на 
истражувањето; 

• да набљудуваш, 
предвидуваш и бележиш 
промени, кои ќе ги 
опишуваш и објаснуваш;  

• да мериш физички 
величини; 

• да изработуваш и читаш 
табела и графикон со 
податоци.    

Ќе откриеш зошто е важно
за да откриеш научна 
вистина треба да ги користиш 
постапките: набљудување, 
поставување прашања, 
поставување хипотеза, 
експериментирање, 
заклучување. 

Ќе се потсетиш 
Дека природните предмети и 
појави веќе си ги набљудувал, 
си вршел мерења на должина, 
маса, време и си ги бележел 
податоците. 

Ќе користиш нови зборови:
• научен метод 
• експериментирање
• истражување

децата истражуваат со растенијата

Содржина 2
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Истражување претставува низа од 
испланирани и подготвени активности, за 
да се дојде до научната вистина. 

Како да истражуваш 
За успешно да ги изучуваш содржините од 
природните науки треба да истражуваш 
и да ги проверуваш новите информации 
и податоци. За да започнеш одредено 
истражување, треба да ги научиш начините 
како да  ги собираш и да ги користиш 
податоците и информациите. Прво, 
треба да воочиш и да избереш нешто 
интересно, да научиш да набљудуваш, 
да мериш и да бележиш податоци од 
набљудувањето и да ги споредуваш со 
податоците, кои веќе ги имаш. Потоа 
податоците потоа треба да ги внесеш во 
табели според измерените вредности, а 
тоа ќе ти помогне да ги воочиш нивните 
разлики за да ги анализираш резултатите 
од истражувањето. При истражувањето 
на природата, многу често ќе биде 
потребно да извршиш  експеримент 
(опит). Експеримент (опит) е природен 
процес кој си го испланирал и си го 
предизвикал во училница. Овој процес, 
нормално, се одвива во природата. 
Притоа ќе набљудуваш, ќе мериш и ќе 
ги бележиш податоците. Податоците 
од експериментите се многу важни, 
бидејќи овозможуваат, со повторување 
на опитот поточно да се измерат и да 
се согледаат фазите и суштината на 
одредена појава или процес. За своето 
истражување ќе треба да направиш план 
на истражувањето и да предвидиш со 
што, кога, како и со кого ќе работиш? 
Особено е важно да се оспособиш да 
работиш во истражувачка група со 
своите соученици, бидејќи само така 
истражувањето ќе има богата резерва 
на нови и свежи идеи.
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Научен метод  
Истражувањето секогаш е базирано врз примената на научниот метод, во кој се испланирани 
најефикасните активности и постапки, кои се поставени во определен редослед, за да се 
олесни откривањето на научната вистина. Сепак, откако ќе се здобиеш со поголемо искуство, 
ќе забележиш дека во истражувањата не е неопходно да ги следиш сите постапки и чекори што 
тука се опишани. 

Научниот метод започнува со набљудување: кога ќе забележиш нешто интересно - објект 
или настан, ќе се запрашаш: што е тоа, што се случува, зошто е тоа таму? Дали умееш да 
набљудуваш и воочуваш интересни појави и предмети? Можеби погледнуваш низ прозорецот, 
за да видиш дали врне или само го слушаш удирањето на дождот на прозорецот. Притоа ги 
користиш своите сетила. Но, некои истражувања се посложени и за нив треба да користиш 
различен прибор (молив, тетратка, линеар, вага, градуирана чаша, (лупа) или апарати 
(микроскоп). Набљудувањата на светот околу нас, 
често, отвораат нови прашања.
Следниот чекор е да размислуваш за можното 
објаснување за тоа. Треба да започнеш да 
поставуваш прашања и да даваш одговори за 
проблемот што веќе го истражуваш. Најдобро 
е ако ги запишуваш своите прашања, како и 
одговорите што ги даваш. Најверојатниот одговор 
помеѓу нив, всушност е твојата хипотеза. 

Хипотезата е едноставно тврдење (мислење) за 
кое мислиш дека е најточно и треба да го прове-
риш. Како пример може да послужи хипотезата: 
растенијата растат и се развиваат само доколку 
редовно се полеваат. Ова предвидување ќе го 
провериш со повеќе опити (експерименти). Ако 
предвидувањето се покаже како точно, тогаш и 
хипотезата е точна, а ти ќе можеш да заклучуваш. 
Потоа направи го приказот од истражувањето, во кој накусо ќе го опишеш, објасниш и нацрташ 
текот, резултатите  и заклучоците од твоето истражување. На овој начин ќе дојдеш до свои нови 
откритија и успееш да ги решиш проблемите. 

Во основа најважните постапки (чекори) во истражувањето се: 
• набљудување;
• поставување прашања;
• поставување хипотеза;
• експериментирање;
• заклучување (кое ја потврдува или ја отфрла хипотезата). 
Сите други постапки се дополнителни и секое истражување не мора да ги содржи. 
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Преглед на содржината 2

Заклучни согледувања:
• природата се проучува преку истражувања. 

Истражување е низа од испланирани и 
подготвени активности за да се дојде до 
научната вистина; 

• истражувањето е составено од следниве 
постапки: набљудување, поставување 
прашања, поставување хипотеза, 
експериментирање и заклучување; 

• научниот метод ги вклучува постапките на 
истражувањето, различен прибор и апарати. 

Провери го знаењето:
1. Наведи ги најважните постапки во 

истражувањето. 
2. Направи план за истражување на користење 

на водата за своите потреби (на пример 
за лична хигиена и пиење) во текот на 
еден ден. Размисли, како ќе ја измериш 
потрошената количина на водата?  

Примени го знаењето: 
• Размисли, колку вода можеш да штедиш 

секој ден за своите потреби?  
• За штедењето на водата (кое е и светски 

проблем!) треба да поразговараш со своите 
другари.га

лем!) треба да поразговараш со своите 
ариари.
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ГЛАВАГЛАВА

22
ПЛАНЕТА ЗЕМЈА

Земјата како дел од 
Сончевиот систем 
е активна планета. 
Од нејзиното 
настанување таа 
постојано се менува: 
континентите се 
поместуваат, карпите 
се преобразуваат, 
климата се менува 
и се јавуваат 
разни видови 
на растителен и 
животински свет, 
во краток или долг 
временски период.

Историја на Земјата
Во последните 150 години научните работници многу 
внимателно ги проучувале карпите на Земјата и остатоците 
од растенијата и животните од минатото, за да можат да 
го утврдат историскиот развој на нашата планета. Земјата 
се создала пред 4600 милиони години како еден многу 
мал дел од големиот Сончев систем. Во тоа време таа 
не изгледала како денес. Карпите, водата и воздухот 
постепено се создавале до добивањето на денешниот 
изглед.

Настанување на Земјата
Постојат повеќе различни мислења за настанокот на 
Сончевиот систем и Земјата. Во времето на настанокот на 
Сонцето како ѕвезда од еден голем облак со гасови, прав 
и карпи, се создале и деветте планети меѓу кои била и 
Земјата. Земјата и другите планети постепено се ладеле 
и згуснувале до добивањето на денешниот изглед. 
Непосредно по раѓањето, таа била во вжештена состојба 
со течна кашесата материја, која постепено се ладела 
и за долг временски период на нејзината површина се 
создала цврста камена кора.

Животот на Земјата
Поволните природни услови овозможиле на Земјата да 
се јават првите живи облици, уште пред 3500 милини 
години, додека посложените растенија и животни се 
појавуваат многу подоцна. Човекот се појавил по долг 
временски период од појавата на првите живи облици, 
откако Земјата го добила ваквиот изглед со поволните 
временски услови.
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и иииииииии ии иииии какакакакакакакаакакакакарпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрппрпи,и,и,и,ии,и,и,и,ии,и,, с с с с с ссссссе ееее е е еееее сососососоосоосососоососос здздздздздздздздздздздздздзддалалалалалалалалалаалалаллалле е ееее е е е е ии ии ии и ии и дедедедедедедедедеддд вевевевеееевеввеетттттттттттттттттттттте е е ееееее ее плплплплплплплплплллплп ананананананананаанаа етететететететететети и ии иииии мемемемемемемемемемеѓуѓуѓуѓуѓуѓуѓуѓуѓуѓуѓуѓуѓу к к к к к к кккк ккоиоиоиоиоиоиоиоиоиоиоии б б б б б бб бббилилилилилиллилилилиллла аа а а аа ааа и ии иииииии
ЗеЗеЗеЗеЗеЗеЗеЗеЗЗеЗЗЗЗеЗеЗеЗемјмјмјмјмјмјмјмјмјмјмјјмјмјмјатататататататааатаататаа а.а.а.а.а.аа.аа.аа.а.а. З З З З З З ЗЗ ЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗемеемемемемемемемемееее јајајајајаајајајајаааттатататататататтатт  и и и иии д д д д дддддддрурурурррурурурурурурругигигигигигигиигиигитетететететететететет  п пп п пппп п плалалалалалалалалалалллл нененененененененененеетитититититититиититит  п п п п пп пппппососооссосососососостететететететететететететтепепепепепепепепеппепппенонононононноноононононно с с с с с сссссссссе е ее еееееее лалалалалалалаалалалалалалаалааадедедедедедедедедедедеелелелелелелелелеелелееее  
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НеНеНеНеНеНеНеНеНеННеНеНеНеНепопопопопопопоопопоппооооосрсрсрсрсрсрсрсрсрсрссрс едедедедедедедедеддднононононононононнноноо п п п п п п ппппппппппо оо о о о ооооооо рарарарарарарарараарааааѓаѓаѓаѓѓаѓаѓаѓаѓаѓ њењењњењењењењењењењењењ тотототототототт ,,,, ,  , ,,, , тататататататататататататататаа а а а ааа ааа аааа бибибибибибибибибибббиибилалалалалалалааааа в в ввввввввво оо о о ооо оо ооо вжвжвжвжвжвжвввжжвжешешешешешешшешштететететететт нананананананнаанн  с с сссс сссссососоосососососостотототототототтотоооотот јбјбјбјјјбјбјјј а а а аааааааа
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попопопопопопопопопоопоопоооојајајајајајаајаајајајајааааајај вувувувувувувувуввувувувуввуувавававававававававававаав атататататтататататтаа  м м мм мм ммнонононононононогугугугугугугугугугу п ппп ппппппподододододододододддоодоцооцооооцоцоо нанаа. . ЧоЧоЧЧоЧоЧЧоЧЧЧ вевевевевеевееекокококот т т тт сесесес  п пппојојојо ававаа илилл ппо о дододоолглглглггг 
врврврврврврврврврврвврврврврврррремемемеммемммемеммммммммменененеенеененеененененнннееннсксссксксккскскккии и и ииии пепепепепепепепепепепеепппп ририририририририрриририр одододододдодододдоддоод о оооооооод дддддд попопоооопопоооп јајајајајјјајајаајајјјај ваввваваататаататтт  н на а прпрпрпрвививиивитетете ж ж жжививививии и ииии обобобобблилилилицицицицци, 
отототототототоототототототототкакакакакакакакакакакакаакакакакакокококококококококококококкооко ЗЗ З З ЗЗЗ З ЗЗЗЗЗЗЗЗемемемемемемемемемемемемеммемеммемјајајајајајајајајајааајајајјај тататататататататататататата г г гггг г гггггоо о оо ооооооооо дододообибибиибибиилалалалалаалаалллалал  вв ввввввакакакаккаккакквививививививвииототоот иии ииизгзггз лелелллллл д д ддддд сосососоосос  пп пппооововововвволололллнининининин тететт  
врврврврврврврврврврврврврврвррврв емемемемемемемемемемеемемемемемемеммеммме еенееененененееенеенеенсксксксссскссссссссс и и и и иии ууусуусуусусусусууууу лололоовививививививии.........
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Воведни активности

Зошто велиме дека Земјата е посебна 
планета во Сончевиот систем?
За настанокот на Земјата како планета во 
Сончевиот систем постојат повеќе научни 
претпоставки, познати кај научните работници како 
хипотези. Веќе се запозна дека Земјата настанала 
кога се создале и другите планети во Сончевиот 
систем.

Почетни истражувања

1. Размени мислење со наставникот за 
научните претпоставки за настанокот на 
Сонцето и планетите.

2. Сподели ги видувањата со твоите ученици за 
разликите на Земјата со другите планети.

3. Забележи ги на лист хартија 
карактеристиките што ја прават Земјата 
посебна планета.

4. Размисувај критички: Дали сончевата 
топлина и водата биле единствените 
фактори кои придонеле да се менува 
изгледот на површината на Земјата и 
придонеле за развојот на растителниот и 
животинскиот свет?

Воведни активностиВоведни активности

ЗоЗЗошшто о вевеллиме ддека а ЗЗеЗЗееЗ ммјм ата е посес бна 
пллананннетете а а во Сонччевиииототототоот сс истем?
ЗаЗа насасстатат нонококот на ЗЗемеммјајајататаатаа кккк какакаа о планета вово 
СоСонччевевиоот т сисистем ппостојаааат ттт поповевв ќе научни и
прпрреететпопосстававкики, познаати кај наан учу нитее ррр абототниниициццци какко о о о
хиипопотетези. ВеВВеќеќ  се заапозна а ддеед ка Земјајата нассса таттататаааааананнннанаананнааанаааннан лалалаллалаллллла 
кокогаг  се сосоздалле и дрругите пплпп аанети воввв  Соннннчечччевввивививививививививив ототоотт 
систстс еме .

Почетни истражувањаПочетни истражувања

1. РаРазмз ене и мисллење соооо ннасаассссссссссасаа ттатататататт внвнннникиккки оото  за аа 
нанаучнитет  преттпостааввквквквквкккииии ии ззззазаааааа н н нн н ассасаа ттаанооооокококкот т нанааа 
СоСонцнцето и плаанетттититититититеее.ееее

2. Сподделели гиииииии в ввв ввииидидидди ууву ањњњњњњатататата а а соо т тт ттввоите е е е учууучененицици и заза 
раразлзлииките е е нананананаанна ЗЗЗ Земемемемме јајајајајај тататат  с ссо оооо друггититити е еее плплананети.

3.3. ЗаЗаЗабебеб лелелелл жжжи гии и и  нанннанан  лисисиссисттт т хах ртртртијијја а
каккакааарарарааактктеререререрииисии ттииикикикикиттет  шшшшштототооо јјјјја праватт З Земјатаа 
попопопоосесесссес ббнб а а плплплланаа еттта.а.а.а.а

44.4..4 РРаРаРаРРазмзмзмисиисувувваајајајајај кккриитттичкчкии: Дали сончнчевеватата 
ттотоплинннина а и и водааттта б бииле единсттвевенните 
фаффакттоори и кои пррпрриддоонеле да ссе е меменува 
изизглгледдоот на попопооврршшината нна а ЗеЗемјм ата и 
придоонеле ззазаа рр р разаза војот на ррасасттителниот и и 
живовотинснсссскикикикикк оотот с свет?



Сличностите и разликите меѓу Земјата и другите планети
Направи планер за учење со превиткување на хартија како помош, 
за да покажеш што знаеш за Земјата како планета и за големината и 
елементите кои го сочинуваат Сончевиот систем. Што сакаш да знаеш за 
нив и што си научил заедно со соучениците?

Надолжно превиткај лист хартија.

 

Повторно превиткај го превитканиот лист на два дела. 

  
Исправи го листот и засечи го напреку, на местата на превиткувањето, 
како на цртежот. На секое поле напиши ги зборовите како на цртежот.   

Ова е твојот планер за учење
Пред да го прочиташ текстот во оваа глава, во левото поле од 
планерот напиши што знаеш за Земјата како планета, а во десното 
за Сончевиот систем. Спореди го својот планер со тие на другите 
ученици, а потоа, под засечените полиња напиши ги основните 
карактеристики за Земјата и Сончевиот систем.

Планер за учење
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СлСличчноностститите ее ии рааразлзллзлиикиккикккикки ититититеее е мемемеееемм ѓуѓуѓу Земјајатат  и ии дд д друрруруугигиггиите плаанен ти
НаНаНаНапрпрпрправави и плпланерер з за аа учучучењењењњњњњњњњње е сосо п преревииив ткткткткккккувуввањање наа х харартит ја ккккаакако помоош, 
заз  дда а аа попопп каажеж шш штшто зннаеаееееееееееееш ш шшш шшшшш ззазазазазазазазазазазазз  З З  емемјајааатттатат  ккааако о плпланета и за гггоолемината и 
елелеменннтиит тее ккои го сосочичиннунунунунунун ваататататататт СС С С С ССС С ССононононононононоо чеечечеччечечч вввииотот сс сисисистетем.м  Што сссакакаккаш да зннаеш за 
нннинин в в и и шттшто о оо сис  научил заеддноннонононононн  сс  с о о соосооууучучччеенененеене ицициццитите?е??е?

Наадододооллл ај тттијја.а

ПоП втторорноно п преревивииткткткаја  ггоо превитканиото  лисст на два дделела. 

  
Испррррррррааваа и го листот и заасечи го напрпрекеку,у, н на а меместстаттаа на превивиткувањето, 
како на црртетежот. На секое поле напишши и гиги з збоборровиитте како на ццртежот.  

Ова ее твтввојојооотот пплалааненерр ззаа у ууучеччењењењењење
Предд  дда аа гогооого ппрророр читааш ш ш ш ттетекскстототоооот т вовововоовово оовавааааа аа а глглглававававаа,аа, вв во ооо лееееевововов тоттот  пп поллллололе еееее одо  
планннеререрототтототот ннннаапаа ишшшиии што знннаеаеаешшшшш ш ззазааз  ЗЗЗЗЗемемеемјјајатта како плллланааанете а, аа  вво о ддедеееснс ото 
заааа СС ССССононнононннччеччч ввивиотт ссс сиистетем.м.мм. С Спопоререддиии г гоо свс ојот планен р р сос  тие ннаа дрдрдд угугу итити е 
учееененее ици и, а п ппототтооа,  поподд засесечениите ппололо иња а напипишиши гги основвнититее 
каааарарарактктк ериссттиики зза а а ЗеЗемјатта а и и СоСончнчееввиоиот систем..

Планер за учењеПланер за учење

лжлжжлжжжжжлжноннононнн  пп пп пппрреревииткт ај ллиси т т хаартртртрт
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ОБЛИК И ГОЛЕМИНА НА ЗЕМЈАТА

Додека читаш

Ќе научиш:
• да ја препознаеш 

нејзината неправилната 
топчеста формa на 
Земјата; 

• да ги објаснуваш 
доказите за формата на 
Земјата;

• за големината на 
нејзината површина.

Ќе откриеш зошто е важно
Земјата ја нарекуваат сина 
планета, со елипсоидна 
форма, бидејќи секоја 
нејзина точка не е еднакво 
оддалечена од нејзиниот 
центар.

Ќе се потсетиш
на природните услови и 
разновидниот растителен и 
животински свет на Земјата.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• планета  
• природен сателит
• месечина 
• ѕвезда 
• глобус 
• географска карта
• елипсоид
• Сонце 
• Сончев систем
• елипсоидна форма

Топчеста форма на Земјата
Во 21-от век веќе никој не се сомнева како изгледа 
планетата Земја и колкава е нејзината голенина. Од 
многубројните фотографии направени за Земјата, може 
да се види дека таа личи на топка.

Докази за обликот на Земјата
• Патувањето на Фернандо Магелан
Португалскиот морепловец и истражувач во 1519 година 
со пет бродови тргнал од шпанското пристаниште Сен 
Лукар. Пловејки на запад во водите на Атланскиот Океан, 
успеал да го пронајде морскиот теснец на најјужниот дел 
на американското копно, кој спојува две големи водни 
површини. Продолжувајки да пловат во истиот правец, 
само на запад, еден од неговите бродови во 1521 година 
пристигнува во истото шпанско пристаниште, само од 
источен правец.

Содржина 1
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АФРИКААФРИКА

АЗИЈААЗИЈАСЕВЕРНАСЕВЕРНА
АМЕРИКААМЕРИКА

ЈУЖНАЈУЖНА
АМЕРИКААМЕРИКА

АВСТРАЛИЈААВСТРАЛИЈА

ЕВРОПАЕВРОПА

ФИЛИПИНИФИЛИПИНИ

ШПАНИЈАШПАНИЈА

МАГЕЛАНОВМАГЕЛАНОВ
ПРОТОК

Дознај повеќе за ова Дознај повеќе за ова поморско патување.поморско патување.Сигурно те интересира, што се случило со овој голем морепловец?

РОТОКПРОТОК

Фернандо Магелан
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• Космонаутот Јуриј Гагарин
Рускиот космонаут, Јуриј Гагарин, 
во 1961 год. ја обиколил Земјата 
за 108 минути со вселенскиот брод 
Восток. Тој е првиот човек кој ја 
видел топчестата форма на Земјата 
од поголема височина. Во 1929 
година, еден воздушен брод без 
луѓе ја заобиколил Земјата за 21 ден 
и донел фотографии за нејзиниот 
изглед.

Заоблената морска површина
Заоблената морска површина многу 
одамна ни докажува дека Земјата 
не е со рамна површина како што 
мислеле луѓето во минатото. Ако 
забележиш некој брод на отворено 
море што се приближува, најпрвин 
ќе го видиш само јарболот, потоа 
предниот дел од бродот, па палубата 
и на крај, неговата позадина.

Елипсовидна форма на Земјата
Од голем број научни докази и 
мерења утврдено е дека таа има 
елипсоидна форма бидејки сите 
точки на површината не се еднакво 
оддалечени од нејзиниот центар. 
На крајните северни и јужни делови 
е плоскаста, а во средишниот дел 
малку издолжена.   

Големина на Земјата
Денес точно се знае дека Земјата 
има површина од 510 милиони km2. 
Од оваа вкупна површина на Земјата 
2/3 или 361 милиони km2 е вода и 1/3 
или, 149 милиони km2 копно. 

заоблена морска површина

елипсоидна форма на Земјата

Јуриј Гагарин
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Преглед на содржината 1

Заклучни согледувања:
• од големиот број слики, гледаме 

дека Земјата има приближно 
топчеста форма;

• експедицијата на шпанскиот 
морепловец, Фернандо Магелан, 
од нејзиното патување докажува 
дека Земјата има неправилна 
топчеста форма;

• Јуриј Гагарин прв ја видел 
Земјата од поголема височина 
во 1961 година од вселенското 
летало Восток;

• Земјата има површина од 510 
милиони километри квадратни.

  
Провери го знаењето:
1. Како ја замислувале луѓето 

Земјата во минатото?
2. Каква форма има нашата 

планета?
3. Каде има отстапувања од 

неправилната форма?
4. Кои се доказите за формата и 

изгледот на Земјата?
5. Колкава е нејзината површината? 
6. Колку има вода и копно на 

Земјата?

Примени го знаењето: 
• На географска карта на Светот, 

демонстрирај за поморското 
патување на Фернандо Магелан.

• Изработи модел на Земјата по 
твој избор.

• На езеро или море набљудувај 
брод кој ти се доближува, така 
што ќе ја утврдиш веродостој-
носта за заоблената морска 
површина.
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ЗЕМЈИНИ СФЕРИ

Додека читаш

Ќе научиш:
• да ја препознаваш 

Земјата како планета;
• да ги набројуваш 

елементите што ги има 
на Земјата;

• да ја опишеш нејзината 
внатрешност;

• да објасниш за 
поделбата на слоевите - 
сфери.

Ќе откриеш зошто е важно
Земјата е една од помалите 
планети во Сончевиот 
систем. Од површината на 
Земјата кон внатрешноста, 
таа е поделена на три 
сфери (слоја ) кои се со 
различна дебелина и 
состав.

Ќе се потсетиш
за природните појави на 
Земјата и за земјината 
површина што ја 
обработуваат луѓето.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• земјини сфери
• океани
• елементи на Земјата
• степен
• земјина кора
• обвивка на јадрото
• земјино јадро

Што има на планетата Земја?
Земјата е планета, на која најмногу преовладуваат 
разновидни карпи. Поголем дел од карпите се покриени 
со вода во океаните, морињата и езерата. Карпите и 
морската вода се опкружени со воздух. Поради воздухот 
и водата, Земјата се разликува од другите планети во 
Сончевиот систем.

Колку ја познаваме внатрешноста на Земјата?
Човекот до денес успеал да ја испита внатрешноста 
на Земјата само до длабочина од 15 km, кај копното 
и океаните. Сепак, тој научно докажал дека во длабо-
чината температурата постепено се покачува, со што се 
докажува дека во внатрешноста на Земјата има многу 
високи температури.

Содржина 2

Стара карпеста површина на Земјата
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Поделба на 
внатрешноста на 
Земјата на слоеви 
Научните проучувања на 
внатрешноста на Земјата 
покажале дека, истата е 
поделена на три дела. На 
површината на Земјата 
се наоѓа земјината кора, 
под неа има обвивка 
на земјиното јадро и во 
центарот е земјиното 
јадро. Земјината кора 
е позната и под името 
земјина лушпа.

Колку се големи слоевите во 
внатрешноста на Земјата?
Земјината кора има различна 
дебелина. Над континентите е од 
20 до 25 km, додека над океаните 
помеѓу 8 и 10 km. Во најголем дел 
од внатрешноста на Земјата, во 
споредба со нејзиниот волумен до 
длабочина од 2900 km, се протега 
обвивката на јадрото. Од оваа 
длабочина до 6700 km се наоѓа 
земјиното јадро.

внатрешна градба на Земјата
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Преглед на содржината 2

Заклучни согледувања:
• поради воздухот и водата 

Земјата се разликува од 
другите планети во Сончевиот 
систем;

• на секој 30 m во внатреш-
носта на Земјата темпера-
турата расте за еден степен;

• Земјата е испитана само до 
длабочина од 15 km;

• во внатрешноста Земјата е 
поделена на три слоја. 

Провери го знаењето:
1. Што има најмногу на 

површината на Земјата?
2. Какви температури има во 

внатрешноста?
3. Наброј ги слоевите во 

внатрешноста на Земјата?
4. Каде е најтенка земјината 

кора?

Примени го знаењето: 
• Во зима при посета на 

најблиската пештера во твојот 
крај, ќе забележиш дека во 
пештерата температурите се 
многу повисоки од надвор.

• Заедно со твоето другарче 
направете пресек на модел на 
внатрешноста на Земјата со 
помош на тесто во различни 
бои.

• Размислете, можеби ќе имате 
и подобра идеја.
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СОНЧЕВ СИСТЕМ

Додека читаш

Ќе научиш:
• дека Соцето е наша 

најблиска ѕвезда;
• да го процениш 

влијанието на Сонцето 
за животот и изгледот на 
нашата планета;

• да ги препонаваш 
планетите според 
нивната местоположба и 
големина;

• да објаснуваш за 
другите небески тела во 
Сончевиот систем.

Ќе откриеш зошто е важно
дека Сончевиот систем го 
сочинуваат Сонцето како 
ѕвезда, планети меѓу кои 
е и Земјата, природните 
сателити, метеорите, 
кометите, астероидите, 
космичката прашина и др.

Ќе се потсетиш
за видик, видикова линија, 
хоризонт и небо.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• метеор
• метеорит
• комета
• астероид
• телескоп

Сонцето е наша најблиска ѕвезда
Во бескрајниот небески простор, Сонцето е средна 
ѕвезда по големина. Од сите ѕвезди таа е најблиску до 
Земјата. Бидејки претставува усвитена топка, таа од 
себе зрачи големо количество на светлина и топлина. 
Еден мал дел од топлината и светлината допира до 
површината на Земјата, т.е. го загрева и осветлува 
воздухот над неа.

Сончево семејство 
Со помош на џиновските телескопи јасно се гледа 
од Земјата, дека Сонцето  е во средина, а сите други 
небески тела како помали од него, кружат или се движат 
во неговата близина поради неговата голема привлечна 
сила.

Содржина 3

Пресек на внатрешната градба на Сонцето
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Сончеви планети
Околу Сонцето на различна оддалеченост од него, кружат осумте 
планети: Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун. 
Како надворешна планета се смета планетата Плутон, за која до скоро 
се мислеше дека и таа е дел од Сончевото семејство.

Природни сателити
Кај поголем дел од планетите, 
освен Меркур и Венера, кружат 
природни сателити по точно 
определени патеки. Најмногу 
природни сателити има Сатурн 
(23), Јупитер (16) и Уран (15). 
Земјата има еден природен 
сателит, односно Месечината.

Други небески тела
Во Сончевиот систем се јавуваат 
и метеори, во облик на поголеми 
камења или карпи, потоа комети 
во облик на гасовити топки и 
астероиди, помали  откинати 
делови од некоја планета или 
природен сателит.

Сончев систем

Сатурн

Јупитер

Комета

Метеори
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Преглед на содржината 3

Заклучни согледувања:
• Сонцето е наша најблиска ѕвезда;
• животот на Земјата зависи од сончевата 

светлина и топлина; 
• сите небески тела кружат околу Сонцето;
• околу Сонцето кружат осум планети;
• Сатурн, Јупитер и Уран имаат најмногу 

природни сателити.

Провери го знаењето:
1. Зошто другите ѕвезди ги гледаме како 

многу мали светли небески тела?
2. Што подразбираш под поимот сончево 

семејство?
3. Наброј ги планетите во Сончевиот 

систем?
4. Која планета по ред е планетата Земја?
5. Објасни, освен планетите, кои други 

небески тела се појавуваат на небото?
6. Кои планети имаат најголем број на 

природни сателити?
7. Опиши ги метеорите и кометите?

Примени го знаењето: 
• Посматрај го небото во време на ведри 

ноќи за да ги препознаеш небеските 
тела со кои си се запознал во оваа 
содржина.

• Со помош на телескоп набљудувај го 
небото и направи скица на хартија или 
картон за распоредот на некои поголеми 
и попрепознатливи небески тела.

• Во група заедно со твоите другарчиња, 
обидете се да направите макета 
на Сончевиот систем од различен 
материјал кој е лесно достапен до вас. 
Размислете, нема да Ви претставува 
проблем оваа активност.
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ЗЕМЈИНА РОТАЦИЈА

Додека читаш

Ќе научиш:
• да објасниш, зошто луѓето 

на Земјата не можат да 
ги забележат нејзините 
движења;

• да го препознаеш 
движењето на Земјата 
околу својата замислена 
оска;

• да опишуваш колку трае 
земјината ротација;

• да умееш да ги толкуваш 
последиците од дневното 
движење на Земјата.

Ќе откриеш зошто е важно
Земјата е планета која е во 
постојано движење. Како 
и сите други небески тела, 
таа се врти околу својата 
замислена оска од запад кон 
исток.

Ќе се потсетиш 
на местоположбата на 
Земјата во Сончевиот систем 
и движењата на планетите 
околу Сонцето.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• ротација
• дневно движење
• замислена оска
• галактика
• екватор
• полови
• повратник

Зошто не го забележуваме вртењето на Земјата?
Луѓето не го забележуваат вртењето на Земјата, зашто 
и ние се движиме со истата брзина како што се вртат и 
објектите што нé опкружуваат. Тоа се случува и кога се 
возиме со воз, автомобил или авион.

Земјата е во постојано движење
Земјата како што кажавме, е во состојба на постојано 
движење. Таа се врти околу својата замислена оска но 
истовремено, заедно со Сонцето и другите планети се 
врти околу центарот на нашата галактика.

север

југ

исток

запад

Содржина 4

северен пол

северен пол
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Земјина ротација
Движењето на Земјата околу својата замислена 
оска од запад кон исток се нарекува дневно 
движење или земјина ротација. Таа трае 24 часа 
или едно деноноќие.

Последици од земјината ротација
Ваквото движење наговестува промена на денот и 
ноќта во зависност од тоа, која страна од Земјата е 
свртена спрема Сонцето. Секоја точка од земјината 
површина, само еднаш, за време од 24 часа ќе биде 
во положба да се наоѓа спроти Сонцето. Тогаш велиме 
дека Сонцето е највисоко, односно тоа е во зенитот над 
Земјата.

Запомни! Запомни! 
Земјата се врти 

од запад кон исток, 
обратно од стрелките 

на часовникот.

Набљудувај го небото во ведри ноќи, 
неколку часа од терасата на твојот 
дом. Дали ќе забележиш  промени во 
местоположбата на ѕвездите?
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Преглед на содржината 4

Заклучни согледувања:
• не го забележуваме вртењето на 

Земјата, бидејки и ние се вртиме 
заедно со неа;

• Земјата е во состојба на постојано 
движење;

• Земјата за 24 часа ќе заврти еден 
круг околу својата замислена оска;

• земјината ротација предизвикува 
промени на денот и ноќта.

Провери го знаењето:
1. Што е земјина ротација?   
2. Зошто е значајна замислената 

оска?
3. Колку трае земјината ротација? 
4. Во која насока се движи Земјата?      
5. Која страна од Земјата ќе има ноќ?    
6. Како се вика положбата на Сонцето 

кога сончевите зраци паѓаат 
под прав агол на површината на 
Земјата? 

Примени го знаењето:
• Набљудувај го небото во ведри 

ноќи, неколку часа од терасата на 
твојот дом. Дали ќе забележиш 
промени во местопложбата на 
ѕвездите?

• Реализирај експеримент со помош 
на: џепна лампа, темен лист 
хартија, леплива лента и глобус. 
Лампата замотај ја со хартијата и 
прицврсти ја со лепливата лента. 
Запали ја џепната лампа. Сега 
светлината нема да се распрскува. 
Насочи ја светлината кон екваторот 
на глобусот, а потоа и кон другите 
делови.
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ЗЕМЈИНА РЕВОЛУЦИЈА

Додека читаш

Ќе научиш:
• да го препознаваш 

годишното движење како 
земјина револуција;

• да умееш да ја опишеш 
патеката на Земјата 
околу Сонцето;

• да ги објасниш после-
диците од Земјината 
револуција;

• да ги толкуваш проме-
ните на годишните 
времиња со свои 
зборови.

Ќе откриеш зошто е важно
во една календарска година 
Земјата во нејзината орбита 
завртува еден круг околу 
Сонцето.

Ќе се потсетиш
на местоположбата на 
планетите во Сончевиот 
систем и дека сите тела се 
движат.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• револуција
• годишно движење
• долгодневница
• краткодневница
• рамноденица
• орбита
• еклиптика
• астроном

Што е земјина револуција?
Движењето на Земјата околу Сонцето се вика годишно 
движење или земјина револуција. Земјата за период 
од 365 дена и приближно 6 часа, свртува еднаш околу 
Сонцето по елипсовидна патека, наречена орбита 
или еклиптика. Орбитата е долга околу 940 милиони 
километри, а аголот меѓу замислената оска на Земјата и 
орбитата секогаш е 66 степени и 33 минути (66°33′).

Последици од земјината револуција
Во период од една година Земјата ја менува положбата 
спрема Сонцето, затоа што сончевите зраци нееднакво 
ги осветлуваат и ги загреваат деловите од Земјата. 
Поради ваквата појава доаѓа до: 
• нееднакво траење на денот и ноќта;
• промена на годишните времиња;
• појава на повеќе топлински појаси.

Содржина 5
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Запомни!Запомни!
Сончевите зраци под 

голем агол, паѓаат помеѓу 
северниот и јужниот 

повратник, а под мал агол 
спрема половите.

22 јуни

23 септември

22 декември

21 март

пролет

лето есен

зима

Нееднаква должина на денот и ноќта
Преку ден Сонцето привидно се движи по небескиот свод. Преку зимa е ниско над 
хоризонтот, сончевите зраци паѓаат под кос агол, загревањето е мало и денот трае 
кратко. Во лето, Сонцето е високо на хоризонтот, сончевите зраци паѓаат под прав агол, 
загревањето е поголемо и денот трае подолго.

Промена на годишните времиња
Годишните времиња се разликуваат по различно 
траење на должината на денот и ноќта и темпе-
ратурите на воздухот. 

Пролет (21 март, есен 23 септември)
Сончевите зраци паѓаат под прав агол на екваторот. 
Северната и јужната полутопка еднакво се осветлени. 
Денот и ноќта траат подеднакво. На овие датуми се 
јавуваат пролетната и есенската рамноденица.

Лето (22 јуни)
Сончевите зраци најмногу  го осветлуват северниот 
повратник односно повеќе е осветлена северната 
полутопка. Денот трае 16 часа, температурите се 
високи, а на северниот пол е поларен ден.

Зима (22 декември)
Сончевите зраци најмногу го осветлуваат јужниот 
повратник, односно јужната полутопка. На јужната 
полутопка од Земјата е лето и денот трае 16 часа. 
Кај нас е зима и денот трае само 8 часа. Северниот 
пол има поларен ден, а јужниот поларна ноќ.

ПролетПролет

Лето

Есен

Зима
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Преглед на содржината 5

Заклучни согледувања:
• годишното движење на Земјата се 

нарекува и земјина револуција;
• земјината револуција трае 365 дена 

и 6 часа;
• Земјата се врти околу Сонцето по 

патека наречена орбита;
• последици од земјината револуција 

се: нееднакво траење на денот 
и ноќта, промена на годишните 
времиња и појава на повеќе 
топлински појаси.

Провери го знаењето:
1. Што е земјина револуција?
2. Колку трае земјината револуција?
3. Што е тоа орбита или еклиптика?
4. Кога на северниот дел од Земјата 

денот е поголем?
5. На кои датуми се јавуваат пролет-

ната и есенската рамноденица?
6. Кога започнува лето на јужната 

полутопка?
7. Кога доаѓа до појава на поларните 

ноќи на северната полутопка?
8. Одреди ја разликата помеѓу 

сончевата и календарската година.

Примени го знаењето:
• Што значи кога ќе кажеш дека имаш 

11 години, 6 месеци и 10 дена. Како 
го мериме времето. Зошто така се 
мери? Нашите претци ги користеле 
појавите во природата, тие немале 
часовници. Обиди се да објасниш, 
кои појави означуваат одредени 
временски периоди.
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ТОПЛИНСКИ ПОЈАСИ

Додека читаш

Ќе научиш:
• да го толкуваш нееднак-

вото загревање на делови 
од земјината површина;

• да ја препознаваш размес-
теноста на топлинските 
појаси;

• да го опишуваш просторот 
во кои се простираат 
топлинските појаси;

• да ги толкуваш карак-
теристиките на топлин-
ските појаси;

Ќе откриеш зошто е важно
различното осветлување 
и загревање на делови од 
Земјата е причина за појава на 
повеќе топлински појаси.

Ќе се потсетиш
како сончевите зраци ги 
загреваат деловите од 
земјината површина. Каде 
загревањето на Земјата е 
најголемо, а каде е најмало.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• географски простор
• поларни кругови
• жежок појас
• умерен појас
• студен појас
• поларни ноќи

Осветлување и загревање на Земјата
Сончевите зраци кои допираат до површината на 
Земјата имаат различен упаден агол. Во најголем дел 
од годината паѓаат под голем агол околу екваторот и 
повратниците, каде и загревањето е најголемо. Како се 
оди кон половите, упадниот агол е сé помал, а со самото 
тоа и загревањето на Земјата се намалува.

Содржина 6

изгрејсонце

зајдисонце
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Појава на повеќе топлински појаси
Поради нееднаквото осветлување и загревање на Земјата, на нејзината површина се 
јавуваат: еден жежок, два умерени и два студени појаса.

Жежок појас
На географскиот простор околу екваторот на север до северниот повратник и, на југ 
до јужниот повратник се простира жешкиот појас. Во овој простор, во најголем дел 
од годината сончевите зраци паѓаат под прав агол, поради што се јавуваат највисоки 
температури на воздухот.

жежок појас

северен умерен појас

северен студен појас

јужен студен појас

јужен умерен појас

северен повратник

јужен повратник

јужен поларен круг

северен поларен круг

23°27’

23°27’

66°33’

66°33’

90°

90°

0° екватор екваторијална шума

пустина

савана
Амазонска Низина
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Северен и јужен умерен појас
Северно и јужно од повратниците, сончевите зраци 
паѓаат под сé помал агол, така што загревањето се 
намалува. Сонцето на пладне е пониско на хоризон-
тот со што температурите се поумерени во споредба 
со жешкиот појас. Ваквите природни услови се јаву-
ват сé до северниот и јужниот поларен круг, до каде и 
се простираат двата умерени појаса.

Северен и јужен студен појас
Во просторот северно и јужно од поларните кругови, до најсеверната и најјужната точка 
на земјата (половите), се простираат студените појаси. Таму сончевите зраци паѓаат 
под многу мал агол или ги нема во времето на поларните ноќи. Температурите се многу 
ниски, условите за живот се тешки, така што има многу малку население. 

Скопје

Алпско подрачје Пелагонија

северна поларна област тундра
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Преглед на содржината 6

Заклучни согледувања:
• сончевите зраци различно ги 

загреваат деловите на Земјата;
• најголемо е загревњето од 

Сонцето околу екваторот;
• на Земјата се јавуваат пет 

топлински појаса: жежок, два 
умерени и два студени;

• најповолни услови за живот на 
луѓето има во умерените појаси, 
а најлоши во студените појаси.

Провери го знаењето:
1. Според што се разликуваат 

топлинските појаси?
2. Колку топлински појаси има на 

Земјата?
3. Именувај ги топлинските појаси и 

објасни каде се простираат?
4. Во кој топлински појас условите 

за живот на населението се 
најповолни?

5. Во кој топлински појас има 
најмалку видови на растенија и 
животни?

6. Кога би имал прилика да бираш 
каде би сакал да живееш и 
објасни зошто?

Примени го знаењето:
• Изработи плакета во форма 

на Земјата со границите 
на топлинските појаси. На 
соодветните места, залепи по 
три слики кои се карактеристични 
за топлинскиот појас.

• Направи споредба на појасите 
северно и јужно од жешкиот 
појас. Дали постојат разлики и 
ако ги има кои се тие?
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ГЛАВАГЛАВА

33
МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈА НА ЗЕМЈАТА

Во природата 
материјата се јавува 
во различни облици 
кои под дејство на 
енергијата може да се 
претвораат од еден во 
друг вид. Енергијата ја 
движи материјата.  

Што е материја?
Ако погледнеш околу себе, ќе видиш многу предмети 
со различни големини, бои и облици. Предметите се 
разликуваат на допир, според изглед, звук, мирис. 
Сите тие се изградени од различни видови на мате-
ријата. Од материја се изградени: твоето тело, твојата 
книга, дури и воздухот. Материјата е насекаде во 
просторот, може да се движи и да се менува под 
дејство на енергијата. Енергијата е способност за 
вршење работа. 

увва 
ицци 
а 
даа се 
ен во
атта ја 
а.  

ШтШтШтШтШттооооо ееее е мамамамаматететететеририририријјјјај ?
Ако погледнешшшшш ш околу ссесесесс бебебе, , ќеќќ  вввввидидиииддиииидиишии  многуу п пререддмммметететети и 
со различни ггггоголллелл миниииии, , бобобоии иии ии оббббблилиллллилилл цицицициц . Предметиттет  се 
разликуваат нааааа допииирри , , спспспс ороро едедедеде  иии и иииииззззззгзгззззз лелелееед,дд  звук, мирииисис.. 
Сите тие се изззззградееееене и одододод разазазазазлиичччнчнчч и ии вввивв дови на а ммаааатетет --
ријата. Од ммммммааатааа еријааа аа се иииизгзграааараадддедедд нининии: твтвввооеооеоо тотоо тт теело, ттвовојајататаа 
кнк ига, дуриии ииии ии возддддддууху от. ММММаМ тееееееририририририиијајајајајајајаајај ттатататаа е нннннааасеккккададдадее ее вовово 
просторот,,,,, ммммможе дддадд  се двдввввдвижи и иии ииии и и ии дададд  с  е мемемеменува под 
дејсј твтво о нааааана еееееененергргггргггијата..... ЕЕнннненн рггггггггијијијиијијиијиии атата а а ееее е споосо обност за 
вррршешешешењењење р рраааабааа отаа.аааа  
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СВОЈСТВА НА МАТЕРИИТЕ ОД 
РАЗЛИЧЕН ВИД

СВОЈСТВА НА МАТЕРИИТЕ ДА 
СПРОВЕДУВААТ ТОПЛИНА И 
ЕЛЕКТРИЦИТЕТ

ПРОМЕНИ НА МАТЕРИИТЕ ПОД 
ДЕЈСТВО НА ВОЗДУХ, ВОДА И 
СО ЗАГРЕВАЊЕ

ИЗВОРИ И ФОРМИ НА 
ЕНЕРГИЈА

СВЕТЛИНА И СПЕКТАР НА БОИ

ИЗВОРИ И ФОРМИ НА 
СВЕТЛОСНАТА ЕНЕРГИЈА

ИЗВОРИ И ФОРМИ НА 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

ИЗВОРИ И ФОРМИ НА 
ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

ПРЕТВОРАЊЕ И ЗАЧУВУВАЊЕ 
НА ЕНЕРГИЈАТА

НАСТАВНИ СОДРЖИНИ
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Воведни активности

Постави хипотеза: 
Материјата има маса и зафатнина. 

Експериментирај, набљудувај и мери: 

Почетни истражувања

1. Масата на материјата (тениско топче) можеш 
да ја измериш со вага, во грамови. 

2. Запиши колку е тешко тениското топче. 
3. Зафатнината на материјата (тениско топче) 

може да ја измериш со помош на чаша на 
која се изгравирани вредности во милилитри 
(бројки). 

4. Во чашата стави вода и прочитај колку 
милилитри има. Запиши го тој број. 

5. Сега спушти го топчето во чашата. Прочитај ја 
вредноста и запиши го бројот. 

6. Донеси заклучок за масата и за зафатнината 
на предметите кои ги истражуваше.

Воведни активностиВоведни активности

Постави хипотеза: 
МаМаатететеририријајајататат  и има маса и зафатнина. 

Експериментиирај,ј  набљуљудудувавај ј и и мемерири: :

Почетни истражувањаПочетни истражувања

1.1. МаМасасатата нна материијјаатата (( (тетениннискско о тотопчпче)е) мможеш 
дада јја иззмеериш со вага, во грграмамововии. 

2. ЗаЗапипишиши к кололкуку е е т тешешкоко т тененисискокотото т топопчече.. 
3. Зафаатнтнининататаа нана м мататереријијататаа (т(тененисискоко т топопчече)) 

може да ја измериш со помош на чаша на 
која ссе е изизграва ирани вредности и вово м мили илилитри 
(бројки). 

4. Во чашата стави вода и прочитај колку 
милилитри има. ЗЗапапиши и го тој број. 

5. Сега спушти го топчето во чашата. Прочитај ја 
вреддноста и запиши го бројот. 

6. ДоДоДоДоДоДоооД неси заклучок за масата и за зафатнината 
на предметите кои ги истражуваше.



Направи планер за учење со превиткување на хартија како помош за да 
ги проучиш промените на состојбите на материјата. 

Нацртај табела на лист хартија како на цртежот.

Напиши во првиот ред: цврста состојба, течност, гас. 

Во табелата напиши ги предметите кои имаат соодветна состојба, 
како на цртежот. 

Ова е твојот планер за учење. Откако ќе го прочиташ текстот во 
првата лекција, пополни ја табелата како што е опишано. 

Планер за учење
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цврста
состојба течност гас

цврста
состојба течност гас

Направи планер за а учењње е сосо ппреревивиткткувувањање е нана ххарартитијаја каккко о поомомом ш ш заза д да а 
ги проучиш промеенитее на состојјбитете нна маматетериријајатата. . 

НаНацрцрцртататајјј ттабабабелелела а а нананна ллисист хартија како на цртежот.

Напиши во првиот ред: цвцврсрстата с сосостотојбјба,а, т течечнон ст, гас. 

ВоВоВоВоВоВоВо табелата напиши ги предметитететететете ккккккккои имаат соодветна состојба, 
како на цртежот. 

Ова е твојот планер за учење. Откако ќе го прочиташ текстот во 
првата лекција, пополни ја табелата како што е опишано. 

Планер за учењеПланер за учење

43

цврста
состојба течност гас

цврста
состојба течност гас
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СВОЈСТВА НА МАТЕРИИТЕ ОД РАЗЛИЧЕН ВИД

Додека читаш

Ќе научиш:
• да наведеш примери за 

различни материи во 
природата; 

• да ги наброиш својствата 
на материите (изглед, 
агрегатна состојба);  

• да разликуваш материи 
според агрегатната 
состојба и надворешната 
структура. (правлива, 
кристална, зрнеста) и 
друго;

• да наведуваш примери 
за растворливоста на 
различни материи. 

Ќе откриеш зошто е важно
со познавањето на својства-
та на различните материи 
ќе можеш правилно да ги 
користиш предметите за 
секојдневна употреба.

Ќе се потсетиш 
дека сé што те опкружува е 
изградено од материја која 
има маса и зафатнина. 

Ќе користиш нови 
зборови:
• материја 
• својства
• агрегатна состојба 

(цврста, течна, гасовита);
• растворливост.

Материја
Сите многубројни предмети со кои сме опкружени се 
изградени од материја, без оглед дали се создадени 
природно или вештачки. На пример, од материја е 
изградена клупата, книгата, моливот и воздухот околу 
тебе. 

Материите од различен вид имаат заеднички својства:  
• Материјата има маса која може да ја измериш со вага. 
• Материјата зафаќа определен дел од просторот - има 

зафатнина.
Со помош на сетилата секој може да наведе по 
неколку предмети и нивните посебни својства: 
изгледот, состојбата, обликот, бојата, мирисот, вкусот, 
растворливоста, провидноста и други.

Содржина 1
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Природната материја се среќава во различни 
видови: вода, воздух, камен, песок, почва, 
руди, нафта, јаглен, вулканска лава, живи 
организми и многу други. Различните видови на 
природната материја човекот ги преработува, 
ги комбинира и создава вештачки материи и 
предмети од нив: стакло, пластични предмети, 
предмети од дрво, од метал и други. За да 
создаде сé повеќе разновидни предмети кои му 
се потребни, човекот го користи знаењето за 
различните својства на материјата.

Агрегатна состојба на материјата 
Еден од начините за разликување и 
групирање на видовите на материјата 
е нејзината состојба. Состојбата на 
материјата во која таа се јавува во 
природата се нарекува агрегатна 
состојба.  Водата како и повеќето други 
материи може да се јави во цврста, 
течна и во гасовита состојба. 

Во природата материите се јавуваат во 
трите агрегатни состојби. 
Повеќето од предметите околу тебе се во 
цврста состојба: книги, моливи, клупи, 
кутии и столови. Материите во цврста 
состојба имаат постојан облик и зафатнина. 
Зафатнината е просторот кој материјата го 
зафаќа. Материјата во цврста состојба може 
да има различна надворешна структура: 
правлива, кристална, зрнеста и др. 

водата во цврста агрегатна состојба

вулканска лава
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Течната состојба на материите (или течноста) 
има постојана зафатнина, но нема постојан 
облик, туку го зема обликот на садот во кој се 
наоѓа. Течности се: вода, масло, сок, шампон, 
млеко и друго. Кога ќе се сипе во чаша, млекото 
го добива обликот на чашата. Доколку течноста 
не тече во сад, таа се разлева, нема постојан 
облик. Зафатнината на течноста останува иста.

Материите во гасовита состојба се 
насекаде околу нас - тоа е воздухот. 
Повеќето гасови се невидливи. Воздухот 
е составен од гасови што ни се потребни 
за живот. Гасовите немаат постојан 
облик, ниту постојана зафатнина. 
Што се случува кога дуваш во балон? 
Гасот го зазема обликот на балонот. Во 
атмосферата гасовите се шират слободно.

Провери дали знаеш?
Во каква агрегатна 

состојба е водената пареа?
Растворливост
Некои од материите се растворливи во вода: 
сол, брашно, шеќер, оцет, сок, сода бикарбона 
и други. Растворените материи во водата 
создаваат смеси. 

Некои материи не се растворливи 
во вода: карпа, песок, масло, 
железо, бакар, алуминиум и други. 
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Преглед на содржината 1

Заклучни согледувања
• Материите од различен вид имаат заеднички својства: маса и зафатнина 
• Агрегатната состојба на материите зависи од распоредот на честичките во неа.
• Материите во цврста состојба имаат постојан облик и зафатнина.  
• Материите во течна состојба имаат постојана зафатнина, но немаат постојан облик.
• Материите во гасовита состојба немаат постојан облик, ниту постојана зафатнина.
• Растворените материи во водата создаваат смеси.

Провери го знаењето
1. Со каква материја се исполнува перничето во автомобилот при судир и како е 

можно тоа? 
2. Наведи неколку предмети кои се во цврста агрегатна состојба.
3. Наведи неколку течности кои може да се мешаат. 
4. Наведи неколку различни цврсти и течни материи кои може да се мешаат. 

Примени го знаењето 
• Ископирај го дијаграмот и во празните полиња напиши каква зафатнина и облик 

имаат предметите во црста, течна и гасовита состојба. 

• зафатнина

• облик

•  

•  

• зафатнина

• облик

•  

• зафатнина

• облик

•  

•  

цврста
состојба

течна
состојба

гасовита
состојба
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СВОЈСТВА НА МАТЕРИИТЕ ДА СПРОВЕДУВААТ 
ТОПЛИНА И ЕЛЕКТРИЦИТЕТ

Додека читаш

Ќе научиш:
• да наведеш примери за 

различни материи во 
природата кои спрове-
дуваат топлина и 
електрицитет; 

• да разликуваш 
топлина, температура и 
температура на вриење; 

• да разбереш што е магнет 
и магнетна игла. 

Ќе откриеш зошто е важно
својствата на материите: 
спроведување на 
топлина, температура на 
вриење, спроводливост 
на електрицитет и 
магнетното својство, се 
важни во преработката 
на материјалите и 
изработувањето на различни 
машини и постројки во 
индустријата и другите 
стопански гранки. 

Ќе се потсетиш 
дека топлината и електрици-
тетот се видови на енергија. 

Ќе користиш нови зборови:
• топлина
• енергија
• температура
• температура на вриење
• изолатор
• магнетно својство

Спроводливост на топлина 
Ако држиш шолја со врел чај, топлината од шолјата се 
движи кон рацете, бидејќи шолјата е потопла од твоите 
раце. Твоите раце се загреваат. Ако ставиш коцка мраз 
во врелиот чај, топлината поминува од топлиот чај 
на коцката мраз која ќе се стопи, а твојот чај се лади. 
Топлината е еден вид на енергија, која секогаш се 
пренесува во една насока: од потоплиот на постудениот 
предмет. Материите имаат својство да ја пренесуваат 
топлината од предметот кој е позагреан на тој кој е 
постуден. 

Содржина 2

Топлина и температура 
Температурата е степен на загреаност на еден 
предмет (тело) и се изразува во Целзиусови степени 
(°C). Температурата се мери со помош на термометар. 
Топлината е енергија, која протекува помеѓу два 
предмети кои имаат различни температури. и.
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Балоните се исполнуваат со загреан воздух. 
Топлиот воздух во балоните е полесен од 
студениот воздух околу нив, поради што тие се 
искачуваат високо. 

еан воздух

Провери дали знаеш?
Спореди: објасни ја 
разликата помеѓу 

температура и топлина?

Температура на вриење 
Со загревање цврстите материи, се топат, на 
определена температура вријат (поминуваат 
во течна агрегатна состојаба), а ако и 
натаму се загреваат, течноста испарува 
и се претвора во гас. Секоја материја ги 
менува агрегатните состојби на различни 
температури. Температурата на вриење е 
различна за различни материи и за секоја 
материја претставува посебно својство. 
Чистата вода врие на температура од 100°С. 
Солената вода почнува да врие на пониска  
температура од чистата вода, но таа исто 
така замрзнува на пониски температури од 
чистата вода. 

Спроводливост на 
електрицитет 
Некои материи добро го 
спроведуваат електрицитетот: 
бакарот, железото и други. 
Тоа нивно својство се користи 
широко за пренесување на 
електричната енергија. Од 
бакарни жици се направени 
електричните кабли во 
далноводите, но и тие кои 
се користат во домовите, 
училиштата и сите други 
згради.

С
е

Чистата водата врие на температура од 100°С.

Температура на топење на железото е 1400°С. 
100°С
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Магнетно својство
Веројатно си се запрашал, зошто некои украсни предмети можеш да ги „залепиш“ за 
фрижидерот, а под нив да оставиш напишана порака на хартија? Тие предмети на 
задната страна имаат залепено парче метал кое има невидливо, магнетно својство. 
Магнетното својство го привлекува едниот крај на металниот предмет до друг метален 
предмет, а другиот крај го одбива. 

Материите кои имаат послабо изразено својство за спроводливост на електрицитетот се 
нарекуваат изолатори (на пример, пластичните материи). Со изолатори се обвиткуваат 
бакарните жици, за да се заштитат луѓето од струен удар или од опасноста од пожар. 
Фенот за сушење коса, вентилаторот и другите електрични апарати имаат добро 
изолирани кабли со кои се напојуваат со електична енергија.

Што е магнет?
Кога ќе приближиш две магнетни стапчиња, ќе 
забележиш како се привлекуваат или се одбиваат 
еден од друг. Магнетот може да придвижува некои 
предмети, дури и без да ги допира. Таа сила што ги 
привлекува или одбива двата магнета се нарекува 
магнетна сила. Магнет е секој предмет кој има 
магнетна сила.

Магнетот има два пола: северен и јужен. Северниот пол на магнетот секогаш се врти 
кон географскиот север на Земјата, а јужниот кон југот. Материите со магнетни својства 
се користат за изработка на магнетна игла. Магнетната игла се користи за да се направи 
направата компас. Во компасот е магнетната игла која слободно се движи и секогаш се 
поставува во насоката север - југ, така што служи за ориентација во просторот.

Испитај кои предмети може да 
ги привлече магнетот!Магнетитот е природен постојан 

магнет кој содржи железо. 
ен постојан
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Преглед на содржината 2

Заклучни согледувања:
• материите имаат својство да ја 

пренесуваат топлината од предметот кој 
е позагреан на тој што е постуден;  

• температурата е степен на загреаност 
на еден предмет (тело) и се изразува во 
Целзиусови степени (°C); 

• топлината е енергија која протекува 
од два предмети кои имаат различни 
температури; 

• температурата на вриење е различна за 
различни материи и за секоја материја 
претставува посебно својство;

• некои материи добро го спроведуваат 
електрицитетот: бакарот, железото и 
други; 

• магнетот може да влијае на некои 
материи, дури и без да ги допира. Таа 
сила што ги привлекува или одбива 
материите кон магнетот се нарекува 
магнетна сила.

Провери го знаењето:
1. Што се случува кога ќе се допрат 

потопол и постуден предмет?
2. Како се нарекува направата за мерење 

на температурата?
3. Која е температурата на вриење на 

водата? 
4. Дали магнетот може да влијае на сите 

материи? 

Примени го знаењето: 
1. Зашто луѓето го загреваат воздухот со 

кој ги полнат балоните за да летаат? 
2. Како ќе заштедиш време и електрична 

енергија кога вариш компири? 
3. Како може да се користи солената вода 

против замрзнувањето во секојдневниот 
живот? 
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Колку и да се иситни, дрвото ги 
задржува своите својства. 

Парчето глина го променило 
обликот и големината, но ги 
задржало сите други својства.

ПРОМЕНИ НА МАТЕРИИТЕ ПОД ДЕЈСТВО НА 
ВОЗДУХ, ВОДА И СО ЗАГРЕВАЊЕ

Додека читаш

Ќе научиш:
• да ги препознаваш по боја 

металите: бакар, железо, 
алуминиум, злато, сребро; 

• да ги опишуваш промените 
на материите при загре-
вање, горење, стоење на 
воздух и под дејство на вода; 

• да разбереш дека при 
горење од еден вид материја 
се добива друг вид; 

• да наведуваш примери за 
′рѓосување на метали кои 
′рѓосуваат.  

Ќе откриеш зошто е важно
дека некои промени на разли-
чните материи не ги менуваат 
нивните најважни своства, но 
други промени пак, сосема 
ги менуваат својствата на 
материите.  

Ќе се потсетиш 
дека ако го исечкаш парчето 
дрво на најситни делчиња – тие 
пак ќе ги имаат својствата на 
дрво, но ако го запалиш дрвото, 
ќе добиеш само пепел.  

Ќе користиш нови зборови:
• метал
• бакар 
• железо 
• алуминиум 
• злато 
• сребро 
• ′рѓосување 

Промени на материите
Во секојдневниот живот, луѓето вршат многубројни промени 
на материите за да произведат предмети кои им се потре-
бни. Наједноставните промени го менуваат обликот и 
големината на природните материи. Со додавање на 
вода и со месење, од глината се произведуваат садови за 
различна намена, но тие, сепак, имаат својства на глина. 

П

Содржина 3
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Дури кога загреаното стакло е во течна состојба, 
од него се прават различни предмети.  

При правење леб, промените на материите се многу големи. Брашно, вода, сол и квасец 
се состојки од кои се прави тесто, кое се пече и се добива лебот. Лебот има сосема 
поинакви својства од материите од кои се прави.

При високи температури материите се палат и горат. Притоа, нивната состојба, изгледот 
и другите својства многу се менуваат. При палење на кибритот, промените се големи и 
видливи, а при горење на дрвото се ослободува чад и се создава пепел. 

јб
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Површината на бакарен предмет 
(бакарен покрив) во допир со 
воздухот добива зелена боја.

Површината на 
сребрените предмети со стоење на воздух 
потемнува и станува 
матна. 

Железните предмети на 
површината ′рѓосуваат и се 
обојуваат со „боја на ′рѓа“.

Метали 
Металите се материи кои се добри спроводници 
за топлина и електрицитет. Тоа се: бакарот, 
железото, алуминиумот, златото, среброто и други. 
Кога металите се обработени, тие ја одбиваат 
светлината, што им дава сјаен изглед. Кога се 
доволно загреани, тие може да се мешаат и се 
добиваат материи со нови својства. Секој од нив 
може да се разликува по боја, но и по намената. 
• Златото и среброто се меки и еластични 

метали од кои одамна се изработуваат накит и 
вредни монети (пари). 

• Бакарот е мек метал од кој лесно се извле-
куваат жици што се користат во каблите со кои 
се спроведува електричната енергија. 

• Железото е цврст метал кој се користи за 
цврсти градби: столбови, згради, мостови, 
стадиони и друго. 

• Од алуминиумот се произведуваат врати, 
прозорци, фасади, садови, фолии и друго. 

Ж редмети на
б ет

П

′Рѓосување
Под влијание на воздухот и влагата, металите ја менуваат 
бојата. Веројатно веќе знаеш дека железото ′рѓосува под 
дејство на воздухот и добива црвеникава боја. Површината 
му станува ронлива и тие ронки се нарекуваат ′рѓа.
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Преглед на содржината 3

Заклучни согледувања:
• наједноставните промени го менуваат обликот и големината на природните 

материи (додавање вода во глината, ситнење дрво и друго);
• многу поголеми промени на материите се случуваат кога при високи 

температури тие се палат и горат, а нивната состојба, изгледот и другите 
својства многу се менуваат;  

• металите се материи кои се добри спроводници за топлина и електрицитет. Тоа 
се: бакарот, железото, алуминиумот, златото, среброто. Тие имаат различна 
бија и примена; 

• металите ја менуваат бојата, но и другите својства под влијание на воздухот и 
влагата. Железото ′рѓосува. 

Провери го знаењето:
1. Наведи некои од едноставните промени на материите, кога тие го менуваат 

изгледот и големината. 
2. Наведи некои од промените на материите кога тие се загреваат и палат. 
3. Кои својства им се менуваат на материите под дејство на пламенот? 
4. Наведи ги особините на металите кои ги познаваш. 
5. Наведи ги промените на некои метали под дејство на влагата и на воздухот. 

Примени го знаењето: 
• Во дијаграмот кој си го прецртал во тетратка, внеси ги податоците што ти се 

познати. 

Метали

Бакар Железо Злато Сребро Алуминиум

својства

својства својства својства својства својства
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ИЗВОРИ И ФОРМИ НА ЕНЕРГИЈА

Додека читаш

Ќе научиш:
• да ги наведеш изворите 

на енергија во природата 
(сонце, воздух, вода, 
органски материи);

• да ги опишуваш 
формите во кои се 
јавува енергијата 
(светлина, топлина, звук, 
електрицитет).

Ќе откриеш зошто е важно
енергијата е способност да 
се врши работа. Енергијата 
предизвикува промени 
кај материјата. Сонцето 
е најголемиот извор на 
енергијата за Земјата.  

Ќе се потсетиш 
дека материјата се јавува 
во цврста, течна и гасовита 
состојба.

Ќе користиш нови зборови:
• енергија

Што е енергијата
Што помислуваш кога ќе слушнеш дека некој има многу 
енергија? Можеби помислуваш на напорната работа на 
спортистот на кошаркарското игралиште или фудбалскиот 
терен. Можеби помислуваш на батериите кои го тераат да 
работи твојот mp3 уред. 
• Енергијата е присутна секогаш кога се врши работа. 
• Енергија е способност да се врши некоја работа. 
• Енергија предизвикува материјата да се придвижи, да 

порасне или да се промени.

Содржина 4

Пингвините користат енергија секој ден за да преживеат во својата средина.

П
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Со еден лесен допир на прстот, сите 
домино-коцки ќе се придвижат.

Кога пливачот плива низ водата, 
тој користи енергија за да се 
движи од едно место до друго.

Енергијата овозможува движења
Веројатно си забележал многу примери 
кога енергијата се користи за да се 
направи движење. Кога фудбалерот ќе 
ја удри топката, енергијата се движи од 
играчот кон топката. Топката се движи и 
се поместува на друго место. 

Енергијата предизвикува промени 
на материјата 
Енергијата може да предизвика големи промени 
кај предметите и кај организмите. Коцката мраз 
се топи, кога добива енергија од топлиот воздух. 
Таа ја менува сосотојбата од цврста во течна, а 
некои нејзини својства се менуваат.

Кога воздухот прима топлинска 
енергија, тој се шири и го подигнува 
балонот во висина. Кога дрвото гори од 
огнот се ослободува топлинска енергија. 
Дрвото се менува од огнот и на крајот 
создава чад, гасови и пепел. 

е 

и
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Енергија предизвикува растење на живите 
организми. На сите организми  им треба 
енергија за да растат, а неа ја добиваат 
од храната. На животните им е потребна 
енергија да се движат и растат. Живите 
организми не можат да преживеат без 
енергија. 

Критичко размислување Критичко размислување 
Дали може да се изврши работа без енергија? 
Како пингвините ја користат енергијата?

Кои се формите на енергија?
Постојат различни форми на енергија. 
Некои форми се: топлинската, хемис-
ката, електричната и механичката.   

Топлинска енергија
Шпоретот и свеќата отпуштаат топлинска 
енергија. Ти ја чувствуваш топлинската 
енергија кога имаш чувство дека ти е 
топло. Еден загреан предмет ја испушта 
топлината кога енергијата од него се 
пренесува на еден постуден предмет.

Хемиска енергија
Хемиска енергија е енергијата 
зачувана во материите. Хемиската 
енергија во бензинот се користи за да 
се движат автомобилите по патиштата. 
Хемиската енергија има и во храната 
што ја јадеме и му помага на телото 
да расте и да остане топло. Исто така 
и во батериите има хемиска енергија. 
Оваа хемиска енергија се користи за 
да ја стартуваш видео - играта или 
фотоапаратот.

Провери дали знаеш?
Како може енергијата 
да влијае на предметот?

Наведи примери!
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Преглед на содржината 4

Заклучни согледувања:
• енергијата предизвикува промени на материјата и овозможува движења; 
• постојат многу различни форми на енергија (топлинската, хемиската, 

електричната, механичката); 
• кога ја користиме енергијата, таа не исчезнува, туку само ја менува формата во 

друга форма на енергија.

Провери го знаењето:
1. Наведи примери за промени на материите предизвикани со загревање.
2. Објасни што се случува со воздухот кога се загрева? 
3. За кои потреби на организмот, тој ја користи енергијата од храната? 
4. Во која енергија се претвора хемиската енергија на бензинот во автомобилот? 
5. Наведи некои од апаратите во твојот дом кои работат на електрична енергија. 

Електрична енергија
Електричната енергија е уште една форма 
на енергија. Секој апарат што е приклучен на 
електричен приклучок работи на електрична 
енергија. Телевизорот, компјутерот, машината 
за перење и апаратот за сушење на косата, 
се само некои апарати кои ја користат 
електричната енергија.

Механичка енергија
Енергијата во материјата што 
е во движење се нарекува 
механичка енергија. Ветерот кој 
дува по Земјината површина има 
механичка енергија. Водата која 
се движи по должината на една 
река има механичка енергија. 
Кога возиш велосипед користиш 
механичка енергија за да се 
движиш од едно место до друго.
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СВЕТЛИНА И СПЕКТАР НА БОИ

Додека читаш

Ќе научиш:
• што е светлина и како се 

шири; 
• да ги познаваш разните 

видови на светлината и 
како се користат; 

• да го разбереш одби-
вањето и впивањето на 
светлината.  

Ќе откриеш зошто е важно
да ги познаваш особините 
на светлината и нејзиното 
користење.

Ќе се потсетиш 
дека природен извор на 
светлината е Сонцето. 

Ќе користиш нови 
зборови:
• светлина (светлосна 

енергија)
• видлива светлина
• невидлива светлина
• одбивање на светлината
• впивање на светлината

Што е светлина?
Кога ќе се погледнеш во огледало, стакло, вода или друга 
сјајна површина, можеш да го видиш својот лик. Зошто 
се случува тоа? Како светлината го овозможува тоа? 
Светлината е форма на енергија – светлосна енергија. 
Кога светлината осветлува еден предмет, дел од неа се 
одбива. Одбиената светлина ја менува насоката и 
продолжува да се движи во права линија.

Светлината стигнува на површината на Земјата од Сонцето 
во вид на сончеви зраци (бранови). Сонцето е главниот 
извор на светлината на Земјата. Светлината е составена 
од видлив и невидлив дел.

Содржина 5

Од синото небо до зелената трева и златното сонце, ти 
живееш во обоен свет. 
• Што е боја? 
• Зошто ги гледаме боите? 
• За да ги разбереш боите, прво треба да дознаеш за 

светлината.
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Видлива светлина
Обоените зраци од светлосната енергија може да ги 
видиме. Светлината која може да ја видиме се нарекува 
видлива светлина. Светлината на свеќата и блицот на 
фотоапаратот се видлива светлина. Сè што гледаш е 
видливата светлина. Видливата светлина е само дел од 
светлосната енергија што може да ја видиме како бои 
на виножитото.

Невидлива светлина
Сите други делови на светлосната 
енергија се невидливи, но ги користиме:  
• за да ги снимаме коските и забите; 
• да готвиме храна во микробрановата 

печка; 
• да се пренесуваат сигнали за мобил-

ните телефони, радио-апарати и 
телевизијата; 

• за затоплување на домовите, во 
греалките; 

• од еден дел на невидливата светлина 
лете се штитиме од изгореници на 
кожата. 

Како се движи светлината?
Сите делови на светлосната енергија 
се движат исто: секогаш патуваат по 
права линија. Видливата светлина од 
светилникот или лампата се движи по 
права линија. И невидливата светлина, 
како што е во микробрановата печка, исто 
така, се движи по права линија. Дури и 
светлосната енергија од Сонцето патува 
милиони километри низ просторот по 
прави линии.

Реши го проблемот: 
Замисли дека си паднал и дека си 
го повредил своето колено . Како ќе 
дознаеш дали е скршено?

спектар на бои

светилник

ренгенска снимка
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Одбивање на светлината 
Дали некогаш си играл тенис? Откако 
ќе го удриш топчето од земјата, тоа се 
одбива нагоре. Светлината се однесува 
многу слично на тениското топче. Кога 
светлината ќе падне на една површина 
или предмет, таа се одбива во друга 
насока, но пак продолжува да се движи 
по права линија. Тоа отскокнување на 
светлосните зраци од површината на 
предметите се нарекува одбивање на 
светлината.  

Мазните, сјајни површини 
ја одбиваат скоро целата 
светлина која паѓа на 
нив. Таквите површини се 
користат како огледала. 
Светлината од нив се 
одбива во една насока 
и создава јасен лик на 
предметот.

Што се случува кога светлината паѓа на 
нерамна површина?
За разлика од сјајното огледало, во огледалото 
со изгребана површина, ликот не е јасен. Зошто? 
Кога светлината ќе падне на нерамна површина, 
зраците се одбиваат во различни насоки, пак во 
права линија. Поради ова, не се добива јасен лик. 
Ова можеш да го видиш  на површината на мирно 
езерце. Ако водата се бранува и се вртложи, не се 
создава јасен лик на предметите. Тоа е затоа што 
светлината се одбива во многу различни насоки. 

Провери дали знаеш?
Како можеш да се огледаш 

ако немаш огледало?

Реши го проблемот: 
Ако се планира градење 
на зграда на чија фасада 
ќе се огледува небото, 
каков материјал ќе треба 
да се користи?

Критичко мислење  Критичко мислење  
Дали е можно да се 
гледа во темнина? 

Објасни!

б от:

Критичко мислење  Критичко мислење  
Дали некогаш си го гледал својот лик во базен со вода? Зошто водата во базенот може да делува како огледало?
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Преглед на содржината 5

Заклучни согледувања:
• светлината е форма на енергија која потекнува 

од природниот извор – Сонцето; 
• светлината која може да ја видиме се нарекува 

видлива светлина – спектар на бои, а деловите 
од невидливата светлина, главно, ги користиме; 

• светлината секогаш патува по права линија; 
• отскокнувањето на светлосните зраци од 

површината на предметите се нарекува 
одбивање на светлината. 

• од мазната површина – огледало, светлосните 
зраци се одбиваат во една насока и ликот е 
јасен; 

• од нерамна површина, светлосните зраци се 
одбиваат во различни насоки, така што се 
добива нејасен лик.

Провери го знаењето:
1. Во која линија секогаш се движи светлината? 
2. Наведи примери за извори на видлива светлина. 
3. Објасни зошто: лете, на пладне се препорачува 

да не се излегува на сонце? 
4. Наведи за кои активности луѓето ја користат 

невидливата светлина. 
5. Кое својство на светлината се користи кога се 

огледуваме во огледало? 

Примени го знаењето: 
• Ископирај до дијаграмот во тетратката и пополни 

ги полињата за користењето на невидливите 
делови на светлосната енергија. 

светлина

видлива невидлива
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ИЗВОРИ И ФОРМИ
НА СВЕТЛОСНАТА ЕНЕРГИЈА

Додека читаш

Ќе научиш:  
• да разбереш како 

гледаме; 
• да сфатиш што е сенка и 

како се создава; 
• да го разбереш 

прекршувањето на 
светлината; 

• да разбереш како се 
зачувува светлината.

Ќе откриеш зошто е важно
користењето на Сончевата 
енергија го овозможува 
животот на Земјата.

Ќе се потсетиш
дека светлината е вид на 
енергија.

Ќе користиш нови 
зборови:
• светлосна енергија
• прекршување на 

светлината 
• спектар на бои 
• сенка 
• сончев часовник 

Како гледаме?
Знаеш дека светлината се одбива од предметите, влегува 
во твоите очи и ти го гледаш ликот на предметот. Во окото, 
светлината влегува низ црнката. Црнката се намалува кога 
светлината е силна, а се шири кога светлината е слаба. Со 
менување на големината на црнката, окото контролира 
колку светлина влегува во него. Во мозокот се создава 
вистинската слика на предметот кој го гледаме.

Зошто ги 
гледаш боите?
Дали некогаш си 
видел виножито? 
Во виножитото 
веројатно си ги 
видел лентите од 
различни бои.

Содржина 6

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
Како одбиената 

светлина овозможува 
да гледаш?

Критичко мислење Критичко мислење 
Зошто е важна 

промената на големината 
на црнката?
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Сенката секогаш се создава на спротивната 
страна од изворот на светлината

Виножито може да создадеме кога обичната, бела светлина ќе ја пропуштиме низ 
стаклениот предмет наречен призма. Призмата е специјален предмет што ја разделува 
белата светлина на составните бои. Капките вода во облаците на небото може да дејству-
ваат како призми и да ја разделуваат сончевата светлина, на тој начин го гледаме вино-
житото. Виножитото има различни бои. Тоа е затоа што белата светлина се состои од 
различни бои: црвена, портокалова, жолта, зелена, сина, и виолетова. Овие бои се 
наречени спектар на бои.

Белата светлина што паѓа на зеленото јаболко е составена од различни бои. Зеленото 
јаболко ги впива сите бои, освен зелената. Јаболкото ја одбива зелената светлина, 
потоа таа влегува во твоите очи и ти го гледаш јаболкото како зелено. Нешто сосема друго 
се случува кога истата бела светлина паѓа на црвеното јаболко, кое ги впива сите бои, 
а црвената ја одбива. Одбиената црвена светлина влегува во твоите очи. Затоа јаболкото 
го гледаш како црвено. 

Сенки 
Светлосната енергија влијае поинаку врз различни 
материи. Некои материи ја запираат светлосната 
енергија и се создаваат сенки. Други материи 
ја пропуштаат светлосната енергија и таа лесно 
поминува низ нив.

Како се создаваат сенките?
Како ќе останеш сув на дождлив 
ден? Стоиш под отворен чадор, 
а капките дожд паѓаат на него. 
Капките лизгаат по неговите страни, 
но не стигнуваат до тебе.  

Кога белата светлина паѓа на еден предмет, 
некои бои на светлината се впиваат во 
него. Некои бои на светлината се одбиваат. 
Ако погледнеш во тој предмет, некои зраци 
од одбиената светлина влегуват во твоите 
црнки. Ти го гледаш предметот како боја на 
оваа одбиена светлина.

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
Што се случува кога белата 
светлина поминува низ призма?

Критичко мислење Критичко мислење 
Зошто бананата ја 
гледаш како жолта?

Сенката се
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Непроѕирните материи се однесуваат слично како кај примерот со чадорот, но кон 
светлосната енергија. Исто така непроѕирните материи го запираат поминувањето на 
светлосната енергија низ нив. Бидејќи патот на светлината е попречен, се создава сенка 
(темен простор). Непроѕирните предмети и тела, како што е ѕид од тули, дрво, куче 
или твоето тело, не ја пропуштаат светлината и имаат сенки. Сенките се создаваат 
на спротивната страна од изворот на светлина. Ние не можеме да видиме што се 
наоѓа зад непроѕирните материи. Запомни, ти ги гледаш предметите од кои се одбила 
светлината и влегла во твоите очи. Непроѕирните материи ја запираат светлината, така 
што не можеме да ги видиме предметите зад тие материи. 

Сознанијата за сенките, луѓето одамна 
ги користеле за да изработат сончев 
часовник. Тој се поставува на отворено 
и луѓето го користат затоа што има 
многу предности: работи на сончева 
енергија која е бесплатна, точен е и 
обично е декоративен. 

Вежба

Исечи кружница од картон со 
дијаметар од 20 cm, подели ја 
со линии на 12 еднакви полиња 
и покрај секоја линија напиши 
ги бројките прво 12-6, а потоа 
3-9. Меѓу нив допиши ги другите 
бројки, како на секој часовник. 
Во средината на картонот залепи 
рамно дрвено стапче долго 8-10 cm. 
Доколку времето е сончево, изнеси 
го часовникот на отворен простор, 
откриј каде е југ и постави го 
часовникот така што бројката 12 
ќе се поклопува со страната југ. 
Сенката од стапчето ќе паѓа на 
бројката која покажува колку е 
часот. 
На сличен начин може да направиш 
сончев часовник од рамно дрвено 
стапче кое вертикално ќе го 
поставиш во песокот на плажата, 
додека се сончаш. Само прво треба 
да утврдиш каде е географската 
страна југ. 

сончев часовник
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Критичко мислење Критичко мислење 
Зошто непроѕирните материи 

го запираат погледот  на 
предметите зад нив?

Преглед на содржината 6

Заклучни согледувања:
• окото ги прима само одбиените светлосни зраци;
• со менување на големината на црнката, окото контролира колку светлина 

влегува во него; 
• спектарот на бои е составен од различни бои: црвена, портокалова, жолта, 

зелена, сина и виолетова; 
• листот ја одбива зелената светлина, потоа таа влегува во очите и на тој начин 

листот го гледаме листот како зелен; 
• непроѕирните материи го запираат поминувањето на светлосната енергија низ 

нив. Бидејќи патот на светлината е попречен, се создава сенка (темен простор); 
• сончевите зраци се прекршуваат на граничната површина меѓу две различни 

материи, на пример, воздухот и течноста.

Провери го знаењето:
1. Кои светлосни зраци влегуваат во црнката на окото? 
2. Како окото контролира колку светлина ќе навлезе во него? 
3. Зошто еден цвет го гледаме како црвен? 
4. Какви материи создаваат сенка? 
5. Каков облик има сенката на човек? 
6. Зошто предметот потопен во вода личи како да е прекршен?  

Примени го знаењето: 
• Нацртај како би направил сончев часовник. Обиди се да го направиш. 

Прекршување на светлината 
Сончевите зраци ја менуваат 
насоката на движењето – се 
прекршуваат на граничната 
површина меѓу две различни 
материи, на пример, воздухот и 
течноста. Поради тоа и деловите 
на предметот во течноста ги 
гледаме како да се прекршени. 

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
На што личат сите 

сенки?

прекршување на светлина
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ИЗВОРИ И ФОРМИ
НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Додека читаш

86868

Ќе научиш:
• да ги наброиш изворите 

на топлинската енергија; 
• да го сфатиш значењето 

и употребата на 
топлинската енергија.

Ќе откриеш зошто е важно
топлинската енергија треба 
правилно да се користи за 
различни цели.

Ќе се потсетиш 
дека топлината е 
топлинска енергија која се 
пренесува од потоплиот на 
постудениот предмет. 

Ќе користиш нови 
зборови:
• топлинска енергија
• топлина
• термометар
• спроводници
• изолатори

Активности и енергија
За сите твои активности користиш енергија: за своето 
движење, но и за работа на компјутер или возење со 
автобус. Најважен извор на енергијата на Земјата е 
Сонцето, кое обезбедува светлина и топлина. Енергијата 
е способност на материјата да врши работа или промени. 
Топлинската енергија се движи секогаш во насока од 
позагреан кон постуден предмет. 

Извори на топлинска енергија 
Најважниот извор на топлинската енергија на Земјата 
е Сонцето. Како важни извори на топлинската енергија, 
луѓето ги користат и различните природни горива: 
јагленот, нафтата и природниот гас. При горење на 
горивата се ослободува доволно енергија за да работат 
различните машини, но се ослободува и топлинска 
енергија која се користи за затоплување, како и светлина 
која се користи за осветлување. 

Содржина 7

сончева светлина
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Покрај тоа, топлинска енергија се ослободува и од 
Земјиното јадро, во кое материјата е усвитена. 
Тоа може да се види кога ќе се случи вулканска 
ерупција и усвитената материја – лавата, ќе избие 
на површината на Земјата. Исто така, од Земјиното 
јадро се затоплува и водата. На местата каде што 
извира топлата вода изградени се бањите.

Топлина и разлики во температурите
Кога ќе ставиш коцка мраз во чаша со вода, водата 
станува постудена, затоа што топлинската енергија 
се движи од потоплата вода кон постудената коцка 
мраз. Движењето на топлинската енергија од еден 
предмет со повисока температура на предмет со 
пониска температура се нарекува топлина. Степенот 
на загреаноста на предметите е температура и таа се 
мери со термометар. 

Термометар
Термометарот, најчесто, содржи тенка стаклена цевка 
со црвена течност. Кога температурата на течноста 
се зголемува, течноста се проширува, а нејзината 
зафатнина се зголемува. Тогаш висината на течноста 
во цевката расте. Кога  температурата на течноста 
се намалува, течноста се собира. Тогаш и висината 
на  течноста во цевката се намалува. Броевите од 
страна на цевката ја покажуваат температурата  во 
Целзиусови степени. 

Чинијата со топла супа на маса е потопла 
од воздухот околу неа. Притоа, топлинската 
енергија се пренесува од топлата супа на 
околниот воздух и температурата на  воздухот 
расте. Топлинската енергија на супата се 
намалува и температурата на супата опаѓа. 
Додека топлинската енергија продолжува да 
се движи од супата кон воздухот, воздухот 
станува потопол, а супата станува поладна. 

вулканска ерупција

нафтена платформа

термометар

врела супа
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Постигнување на иста температура 
Да замислиме дека сме ја мереле температурата на супата и на воздухот сé додека 
супата не се излади. По некое време, температурата на супата и на воздухот се 
изедначува – стануваат исти и веќе не се менуваат. Топлинската енергија постојано 
се движи од потоплиот предмет на поладниот предмет, сé додека и двата предмета 
не постигнат иста температура. Тогаш помеѓу предметите нема разлика во 
температурата, така што повеќе нема да се врши пренесување на топлинска 
енергија. Температурата на двата предмета останува постојана.

Спроведување топлина - спроводници на топлина 
Спроведувањето на топлината е својство на сите 
материи. Сепак, топлинската  енергија се движи 
побрзо низ некои материи отколку низ другите. На 
пример, топлинската енергија се движи над 15.000 
пати побрзо низ бакар отколку низ воздух. Материите 
низ кои топлинската енергија брзо се движи се 
наречени спроводници. Цврстите материи, 
обично, се подобри спроводници од течностите и 
гасовите. Металите се најдобри спроводници и затоа 
садовите за готвење, обично, се изработуваат од 
метал. На табелата се прикажани некои материи што 
се добри спроводници за топлина. Во течностите 
и гасовите, топлинската енергија се движи 
побавно отколку низ материите во цврста состојба. 
Пренесувањето на топлината низ течностите и 
гасовите се врши со нивно движење (струење).

Изолатори 
Воздух
стиропор 
стаклена волна 
дрво 

Што се случува кога еден предмет прима топлина? 
Кога предметот е загреан, тој прима топлинската енер-
гија и му се покачува температурата. Ако материјата 
прими доволно топлинска енергија, тогаш и се менува 
агрегатната состојба. 

Спроводници
Сребро
Бакар
Алуминиум
Железо

менување на агретатната состојба на чоколадото под дејство на топлина
снешко
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Кога материјата во течна состојба 
прима топлинска енергија, таа 
ќе испари и се претвора во гас. 
На пример, водата испарува од 
влажната облека кога е распослана 
на јаже за сушење. Течната вода од 
облеката добива топлинска енергија 
од Сонцето и се претвора во 
гасовита состојба - водена пареа. 
Додека течната вода се претвора во 
водена пареа, облеката се суши.

Што се случува кога 
материјата ја губи енергијата?
Кога течностa ја губи топлинската 
енергија, ќе се замрзне и ќе ја про-
мени агрегатната состојба во цврста. 
Чистата вода замрзнува на нула 
степени Целзиусови (0°C). Кога 
гасот губи топлинска енергија, тој 
се згуснува и агрегатната состојба 
преминува во течна. На пример, 
во студено утро, на предметите се 
појавуваат мали водени капки – роса. 
Ова се случува кога водената пареа 
во воздухот, се допира до студените 
предмети и ја губи топлинската 
енергија. Тогаш водената пареа се 
претвoра во капки роса.

Загревање на цврсти материи 
Количината на топлинска енергија која ќе 
предизвика промена на агрегатната состојба 
е различна за различни материи. Кога 
материјата во цврста агрегатна состојба 
прима топлинска енергија, таа се топи 
- се претвора во течност. Чоколадото и 
сладоледот се топат откако ќе примат мала 
количина на топлинска енергија. Длабоко 
под површината на Земјата карпите се топат 
поради огромните количини на топлинска 
енергија. Лавата од вулканите ги топи 
карпите длабоко под Земјината површина.

лава

мостот Голден Гејт во магла

вода во цврста агрегатна состојба  - мразулци
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Преглед на содржината 7

Заклучни согледувања:
• топлина е движење на топлинска енергија и се должи на разликата во 

температурите меѓу две материи; 
• топлинската енергија се движи од предмет со повисока температура на предмет 

со пониска температура; 
• движењето на топлинска енергија престанува кога предметите ќе постигнат иста 

температура; 
• спроводници на топлина се материите кои ја впиваат топлината и рамномерно ја 

испуштаат; 
• изолатори се материите кои ја впиваат топлината, а нерамномерно ја испуштаат. 

Провери го знаењето:
1. Што е топлина? 
2. Во која насока се движи топлината и до кога?  
3. Кои материи се спроводници?
4. Наведи некои материи – изолатори. 

Примени го знаењето: 
• Опиши или нацртај како би ја изолирал својата куќа или стан. Размисли кои 

материи би ги употребил. 

Критичко мислење Критичко мислење Објаснете зошто е важно да се изолираат зградите во топла и студена клима. Од кои материјали се изработуваат ѕидовите?  Зашто? 

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
Како може во термос да се задржи 
течноста топла или студена за 
одреден временски период? 
Од кои слоеви е направен термосот?

монтирање изолација

термоси

Што е изолација? 
Сите материи имаат различна способност за спроведување на топлината. Затоа разликуваме 
материи кои се добри спроводници за топлина и материи кои се слаби спроводници или 
изолатори. Металите се добри спроводници за топлината. Тие ја впиваат и рамномерно ја 
испуштаат топлината. Изолаторите се материи кои ја впиваат топлината, но нерамномерно 
ја испуштаат. Дрвото е пример за изолатор. Изолацијата се применува секогаш кога треба да 
се попречи испуштање на топлина. Изолација на предметите се врши со обвивка од материја 
која е слаб спроводник на топлина – изолатор. Потсети се на прозорците и ѕидовите во 
зградите. Во студените денови, изолацијата во ѕидовите ја задржува топлината внатре. На 
сличен начин термосот ја одржува саканата температура на напитокот подолго време. 
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Електричната струја има моќ, ноќе да го светлува твојот дом и твоето место.  

Содржина 8

ИЗВОРИ И ФОРМИ 
НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

Додека читаш

Ќе научиш:
• да ги опишуваш 

изворите на 
електричната енергија; 

• да го сфатиш 
користењето на 
електричната енергија;

• да го разбереш 
значењето на 
електричната енергија 
во твојот живот.

Ќе откриеш зошто е важно
електричната енергија е 
една од најкористените 
форми на енергија во 
денешниот свет.  

Ќе се потсетиш 
дека некои материи се 
добри спроводници за 
електричната енергија, 
а некои се слаби 
спроводници. 

Ќе користиш нови 
зборови
• електрична енергија
• жици
• кабли
• струјно коло
• прекинувач
• осигурувач

Електрична енергија  
Сигурно си видел светкање на молња за време на бура. 
Дали си посетил вечерен спортски настан осветлен со 
рефлектори? Ако е така, тогаш си ја видел електри-
чната енергија во акција. Електричната енергија во 
домот овозможува осветлување, работа на печката и 
на компјутерот, перење на облеката. Но, што е елек-
трична струја? Тоа не е така лесно да се одговори. 
Eлектричнатa енергија е резултат на својството на 
материјата да ја спроведува електричната енергија. 

Тоа е можно благодарение на електричниот полнеж, кој 
е својство на материјата, како што се изгледот, бојата и 
другите својства на материјата. Материјата може да има 
позитивен (се означува со +) и негативен (се означува со -) 
електричен полнеж. Позитивните полнежи се привлекуваат 
со негативните, но исто така и меѓусебно се одбиваат.

Електричн ј

Скопје - ноќно време
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Што е електрично празнење? 
Кога одиш влечкајќи ги нозете по ќилимот во својата 
соба, ако ја допреш металната квака, може да добиеш 
слаб електричен удар. Кога ќе одиш по ќилимот, електри-
чниите полнежи од ќилимот поминуваат на твоето тело. 
Телото станува негативно наелектризирано. При допирот 
со металната квака, негативните полнежи се движат од 
твоето тело во кваката. Ќе добиеш мал удар од брзото 
празнење на полнежите. Електрично празнење е 
движење на полнежите - електрицитет од еден предмет 
или тело на друг.

Молња
Молњата е пример за силно електрично 
празнење во облакот кога има олуја. Молњата 
може да се случи меѓу облакот и земјата, 
помеѓу два облаци или, помеѓу два спротивно 
набиени делови на еден облак. Одеднаш, 
негативните полнежи од облакот се спуштаат 
врз позитивно наелектризираната земја. 
Додека негативните полнежи се движат низ 
воздухот, се создава искра која ја гледаме како 
молња.

Спроводници и изолатори 
Знаеш дека може да добиеш струен удар од метална квака. Ако прво го  
допреш дрвениот дел од вратата, ќе го избегнеш непријатниот удар. Зошто? 
Металот е спроводник на електрицитетот. Спроводници се материи низ кои 
празнењето на струјата лесно се движи. Празнењето на електрицитетот од 
твоето тело во кваката е многу брзо и затоа твоето тело го чувствува како 
удар. Металите како што се бакарот и среброто се добри спроводници. 

Совети како да се заштитиш од молња
• Најди засолниште во зграда, автомобил, или камион. 
• Ако си далеку од какво било засолниште, тогаш оди на најниска 

точка и клекни долу. Молњата, често, удира на највисокиот објект 
во пределот. 

• Ако се наоѓаш во вода, веднаш треба да излезеш. Молњата, често, 
ги погаѓа базените, езерата и предметите и телата во вода. 

електрицитет

молњи
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сијаличка

прекинувач

батерија

сијаличка

прекинувач

батерија

Прекинувачот го затвора колото и сијаличката свети

Пластичната обвивка на жица е 
изолатор кој ги штити луѓето и 
животните од струен удар.

Електричните кабли ја спроведуваат 
струјата на големи далечини

Електричните кабли се изработени од метал 
обвиткан со изолатор од гума или пластика. 
Дрвото е изолатор. Изолатори се материи 
низ кои електрицитетот тешко протекува. При 
допирот со дрвена врата, електрицитетот 
се движи бавно по површината на вратата. 
Поради ова, празнењето се забавува и не се 
чувствува. Покрај дрвото и гумата, исто така 
пластиката и стаклото се добри изолатори.

Што е електрична струја?
Веќе знаеш дека кога се движат 
електричните полнежи може да 
создадат електрицитет и да бидат 
испразнети. Електричната струја е 
непрекинат проток на електрични 
полнежи. Електричната струја 
протекува само низ поврзано 
(затворено) коло од спроводници 
- жици. Електричната струја 
е различна од неподвижните 
полнежи, кои се задржуваат 
на едно место. Електричната 
струја се создава од полнежи во 
движење, како што тече водата во 
река или во поток.

Електричните каб ј

Критичко мислење 
Како изолирачките ракавици ги 
штитат електричарите?

КК

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
Што е разликата помеѓу 
спроводник и изолатор?

Пластичната обвивка на
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Рефлекторите на стадионот се напојуваат со 
електрична енергија. Во нив електричната 
енергија се претвора во светлина. 

Користење на 
електричната струја 
Како би изгледал твојот 
живот без електрична 
енергија? Како би се 
готвела храната или перела 
облеката? Ќе можеш ли да 
користиш компјутер или 
да гледаш филм? Како 
овие апарати ја користат 
електричната енергија?

Како се користи електричната 
енергија? 
Луѓето зависат од електрична енергија 
која ги осветлува просториите, се готви 
храната, со нејзина помош работат 
компјутерите и.т.н.. Електричните кола 
ја носат енергијата што ја користат 
луѓето. Електричните апарати ја 
менуваат оваа енергија во друг вид 
на енергија: топлина, светлина и 
движење. 

Истражување

Како ја користат апаратите 
електричната енергија?

Цел

Електричните апарати за да извршат 
работа ја претвораат електрична енергија 
во друг вид енергија. Истражувај во кој 
вид енергија, апаратите ја претвараат 
електричната енергија во твојот дом.

Постапка

Истражувај: Провери какви електрични 
уреди има во твојот дом. Имате ли 
вентилатор, тостер, сијалици? Направи 
листа на сите апарати кои користат 
електрична енергија.
Класифицирај: Каков вид енергија 
создава секој од апаратите? Обиди се да 
ги групираш според сличноста како ја 
користат електрична енергија. На пример, 
еден вентилатор и фен за сушење коса 
создаваат движење. 
Заклучи: На кои начини апаратите ја 
користат електричната енергија?
Истражувај натаму: Кои апарати 
произведуваат повеќе од еден вид на 
енергија?

Рефлекторите на с а ј

електрични уреди
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Преглед на содржината 8

Заклучни согледувања:
• материјата ја спроведува елек-

тричната енергија која може да 
има позитивен (+) и негативен (-) 
електричен полнеж; 

• електрично празнење е движење 
на полнежите - електрицитет од 
еден предмет или тело на друг, 
како на пример што е молњата; 

• спроводници се материи низ кои 
празнењето на струјата лесно 
се движи. Изолатори се материи 
низ кои електрицитетот тешко 
протекува; 

• електричната струја е непрекинат 
проток на електрични полнежи;

• електричната енергија може да 
се претвора во други форми 
на енергија, како на пример, 
светлина, топлина и движење. 

 
Провери го знаењето:
1. Направи листа на апарати 

во твојот дом кои работат на 
електрична струја.  

2. Опиши како би се заштитил од 
молња при невреме. 

3. Наведи некои материи, спровод-
ници и некои изолатори на 
електричната струја. 

Примени го знаењето: 
• Размисли за некои работи што 

можеш да ги направиш во твојот  
дом за да заштедиш струја. 
Разговарај за тоа со своите 
соученици.
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ПРЕТВОРАЊЕ И ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА

Додека читаш

Ќе научиш:
• да ги опишуваш 

највашните извори на 
енергијата и нејзиното 
претворање во други 
форми; 

• да го сфатиш корис-
тењето на зачуваната 
енергија;

• да го разбереш значе-
њето на пренесувањето 
и штедење на сите 
видови енергија.

Ќе откриеш зошто е важно
дека најискористуваните 
извори на енергијата се 
ограничени, а обновливите 
извори се неисцрпни. 

Ќе се потсетиш 
дека енергијата секој мора 
да ја користи правилно и 
штедливо.

Ќе користиш нови 
зборови:
• турбина
• трансформатор
• хибриден автомобил

Извори на енергија на Земјата
Сонцето е главниот извор на енергија за Земјата. 
Сончевата енергија патува милиони километри низ 
вселената како зраци на светлината. Додека сончевите 
зраци ја погаѓаат материјата, таа добива енергија и 
способност да извршува работа. Сончевата енергија се 
гледа како светлина, а се чувствува како топлина.

Сонцето и кружењето на водата  
Земјата има иста количина на вода во текот на милијарди 
години. Во природата истата вода кружи и секогаш 
повторно се користи. Сонцето обезбедува енергија да се 
промени цврстата состојба на снегот и мразот во течна 
вода. Тоа предизвикува да има течна вода во океаните, 
езерата и реките кои испаруваат и водената пареа станува 
дел од воздухот. Водена пареа во воздухот се лади и се 
менува повторно во течна и формира облаци. Облаците 
се тешки и водата паѓа назад на Земјата, во форма на 
дожд, град или снег.

Содржина 9

Критичко мислење Критичко мислење Ако оставиш чаша вода на сонце, по неколку дена, чашата ќе биде празна. Што ја предизвикува оваа промена?

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
На кои начини 
сончевата енергија ја 
менува материјата?

морски брановисончева енергија
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Претвароње на сончевата енергија 
Повеќето форми на енергија на Земјата, почнуваат 
како енергија од Сонцето. Растенијата ја претвораат 
сончевата енергија во хемиска енергија за да 
создадат храна. Таа храна им служи да растат. 
Кога животните се исхрануваат со растенијата, 
дел од таа енергија се пренесува во нивното тело. 
Со таа енергија животните се движат, растат и се 
размножуваат. 

Сончевата енергија нерамномерно го загрева 
воздухот на Земјата, со што предизвикува струење 
на воздухот или ветер. Ветерот има механичка 
енергија. Таа енергија се користи за да ги движи 
перките на  ветерниците или бродовите – едреници. 
Ветерот, исто така го движи и го врти низ ветерот и 
змејот од хартија. Во минатото, луѓето ја користеле 
енергијата на ветерот за мелење на жито и во 
пумпите за вода. Денес, енергијата на ветерот ги 
движи генераторите (машини) за производство на 
електричната енергија.

Критичко мислење Како се користи 
сончевата енергија?

ККК

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
На кои начини сончевата 
енергија ја менува материјата?

Кои се изворите на 
зачувана енергија? 
Хемиската енергија е зачувана 
во материјата: храната, горивата 
и во батериите. Природните 
горива (бензин, јаглен и дрво) 
при согорување ослободуваат 
енергија. Од зачуваната хемиска 
енергија зависат многу дејности 
на луѓето: загревање на 
домовите и работа на машините 
во фабриките, движење на 
автомобилите, авионите и 
возовите. Дури и нашето тело 
ја користи хемиската енергија од 
храната за да се движи, да расте 
и да ја одржува топлината.

ветерници

храна

автомобилско гориво

батерија за возило
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Како се претвора зачуваната енергија?
Многу различни машини ја претвораат зачуваната енергија во енергија на движење. 
Печката на гас или греалка ја претвора енергијата зачувана во природниот гас во 
топлинска енергија. Кога навиваш играчка, пружината во неа зачувува механичка 
енергија. Кога ќе ја отпуштиш пружината, енергијата се ослободува и играчката се движи. 

Необновливи и обновливи 
енергетски извори
Луѓето користат многу енергија за движење 
на автомобилите, затоплување на домовите, 
за секојдневна работа на многу машини. 
Изворите на енергија, како што се јагленот 
или нафтата се ограничени, бидејќи со 
нивното користење тие согоруваат и не се 
обновуваат, исчезнуваат. 

Автомобилскиот мотор ја менува 
хемиската енергија зачувана во бензинот 
за да ги придвижи тркалата и да се движи 
автомобилот. Дел од зачуваната енергија се 
претвора во топлинска енергија. Премногу 
топлина може да предизвика прегревање 
на автомобилот. Затоа  автомобилите имаат 
систем за ладење на моторот. 

Живите организми ја претвораат зачува-
ната хемиска енергија од храната, во 
енергија на движење и во топлинска 
енергија. Кога играш или трчаш, твоето 
тело ја користи енергијата зачувана во 
храната за да расте и да остане силно 
и здраво. Кога се движиш многу брзо, ќе 
почнеш да чувствуваш дека ти е топло и 
ќе се испотиш.  Луѓето се потат, за да се 
излади нивното тело. 

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?Како твоето тело ја користи зачуваната хемиска енергија.

Други извори на енергија се обновливи 
што значи дека тие можат да се користат 
непрекинато. Некои од обновливите 
извори на енергија се: сонцето, ветерот, 
водата и топлите извори. 

Сончевата енергија 
Во сончевите ќелии, сончевата енергија 
се претвора во електрична енергија.

ископ на јаглен

соларни колектори
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Енергија на ветерот
Ветерните турбини се машини кои ја искористуваат 
енергијата на ветерот и произведуваат електрична 
енергија. 

Енергија на водата
Течењето на водата во реката ги врти турбините во кои 
се произведува електрична енергија.

Енергија на топлите извори
Жешката вода од изворите создава пареа што ги врти 
турбините, а тие произведуваат електрична енергија.

Преглед на содржината 9

Заклучни согледувања:
• растенијата ја претвораат сончевата енергија во хемиска енергија на храната; 
• сончевата енергија предизвикува струење на воздухот – ветер, кој има механичка 

енергија;
• енергијата на ветерот се претвора во електрична енергија во генераторот; 
• хемиската енергија е зачувана во материјата: храната, горивата и во батериите; 
• машините ја претвораат зачуваната енергија во енергија на движење; 
• изворите на енергија, како што се јагленот или нафтата не се обновуваат, тие 

исчезнуваат; 
• обновливи извори на енергија се: сонцето, водата, ветерот и топлите извори; 
• енергијата мора да се штеди кога се извршува работа. 

Провери го знаењето:
1. Како Сонцето предизвикува создавање на хемиска енергија? 
2. Опиши го кружењето на водата под влијание на сончевата енергија. 
3. Како се вика енергијата на ветерот и за што се користи денес? 
4. Како се викаат машините во кои се произведува електричната енергија од ветерот? 
5. Кои горива не можат да се обновуваат? Кое гориво е обновливо? 
6. Зошто енергијата мора да се штеди? 

Никола Тесла е еден од најголемите научници кој го 
проучувал електрицитетот и има пронајдено стотици 
пронајдоци за производство, претворање и зачувување. 
Меѓу нив се генератор на електрична струја, уред во 
кој струјата се создава и трансформатор - уред за 
безбедно претворање на струјата за да се пренесува 
надалеку со најмали загуби на енергијата. 

хидроцентрала

Никола ТеслаНикола Тесла
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ГЛАВАГЛАВА

44

Да се ориентираме 
во просторот значи 
да ја определиме 
положбата на местата 
или објектите на 
земјината површина.

Потреба од ориентација
Човекот секогаш треба да знае на кое место се наоѓа, бидеј-
ки многу негови активности се поврзани со ориентацијата 
во просторот, посебно кога тој е во некакво движење.

Определување на местоположбата
Местоположбата на некое тело или лице, се определува 
во однос на стојалиштето, а тоа најлесно и најчесто се 
постигнува преку определување на страните на светот. 
Тоа може да се постигне и со помош на некои средста 
и препознатливи големи објекти: компасот, картите, 
часовникот, Сонцето, ѕвездата Северница и др.

ОРИЕНТАЦИЈА НА ЗЕМЈАТА

ме 
чи 
е 
стата 

ина.

ПоПоП трртррребеббба а а ододододододододд о ооооооооориририририририририр енененееенененененентататататататтатататтт цицициццицицицициц јајајајаајајаја
ЧоЧоЧ вевевекоококоот т сесееекокок гагагаш ш шш тртрррррребебеббе а а аа дададаада з з ззнанананае еее нанаанан  к к коеоеоееее м ммесесестотото с сссе е е нананананананаааоооѓоѓоѓоооо а,а,ааа,а,а,а  ббббб б бидидидидидидидидддејејеееејеј---
кикии м ммнонон гугугуу н н н негегеговововови и ии акакактититииит внвнвнв ососососсо тититит  с ссссе еее ее попоповрврврзазазанининин  с с сссо о о оророриеиеиеиееи нтнтнтацацацијијијјијататата а а аа
вовоо ппроростстороророррротототоо , , попопопосесесесебнбнбнбннбб оо о оо кококококоококк гагагага т т т ттојојојо  е е е в в во о оооо нененееекакакаквквкво о о двдвдвижижижии ењењење е.е.е

ОпОпО ререредедедееелулулувававањењењењењењњееењеењ  нннн  а а а мемемемеммм стстсттсс оопопоопопоопполололололоололложожожожожожожожожжбабабабабббаб татататаа
МеМеМеМ стстстопопопололо ожожожжжбабабататататаа ннн н нннаа аа а а а ненененененененнеененн кокококококооокококооеее е е еее е тетететететететеелололололололлло и и иилилилииииии л лл л л л ллицицицицицицициице,е,е,е,ее,е,е,ее, с с с  е е е е опопопререредедедеелулулувавававававававава  
вово о о однднднососос н н на а а стстстојојојо алалалаллишишиштететететотототототоотоо, , , аа ааа а а тотототооа аа ааа нанананнајлјлјлј есесесесесесессе ноннононононононно и и и н н најајајчечечеестстстоо о сесесеее 
попоостстигигнунунунувавава п ппреререеер кукукууу о оопрпрпррредедеделелеллувувувувуувуву аањаањањаа е е е нананананананананна с ссс ссс тртртртррррррананананаананнититите е е нанана с с свевевев тототот.т.т. 
ТоТоа а момомом жежежеж  д ддаа а сесесееее п п посососоо тититигнгнгнггг е е е и и и сосососсосососососоосо п ппппппппппооомооомоомоммошошошош н ннннннннннаа аа а а а аааа ненененененененененекокококкк ии и срсрсредедедддстстстта а а аа
и и прпррепепепозозо нананаатлтлтлливививви и и гогогог леллелел мимимимиииимии оо о оо ооооообјбјбјбббббб екекекктититити: : : : кококккккккок мпмпмпмпммммммм асасасасототототот,, , какакакартртрттр итититте,е,е, 
чачаасосоовнвникикики ототот, , СоСоСонцнцнцететето,о,о, ѕ ѕ ѕвевевевеездздздзддддататататаа а а а аа ССеСеСевевевеернрнрнрницицицицццца ааааааа и и ии дрдрдрр..
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ОРИЕНТАЦИЈА НА 
ПОВРШИНАТА НА ЗЕМЈАТА

РАЗМЕР

ВИДОВИ КАРТИ

ГЕОГРАФСКА ШИРОЧИНА И 
ДОЛЖИНА

МЕСНО ВРЕМЕ 
И ЧАСОВНИ ЗОНИ

НАСТАВНИ СОДРЖИНИ

1

2

5

4

3
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ОРИЕНТАЦИЈА НА ОРИЕНТАЦИЈА НА
ПОВРШИНАТА НА ЗЕМЈАТА

РАЗМЕР

ВИДОВИ КАРТИ

ГГЕЕООГГРРААФФССККАА ШШИИРРООЧЧИИННАА ИИ 
ДДООЛЛЖЖИИННАА

ММММММММЕЕЕЕЕССССССССННННННОООООО ВВРРРРРРЕЕЕЕЕЕММММЕЕЕЕЕЕ 
ИИ  ЧЧЧАААСССОООВВВННННИИИ ЗЗЗЗОООННИИИ

НАСТАВНИ СОДРЖИНИ

1

2

5

4

3
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Воведни активности

Како правилно ќе се ориентираш во природата и 
на карта?

Почетни истражувања

1. Откако ќе се качиш на најблисото 
возвишение до твоето училиште или дом, 
потсети се на поимите видик, видикова 
линија и хоризонт.

2. Определи ги главните и споредните страни 
на твојата училница и домот.

3. На географска карта север е горе, југ доле, 
десно исток, а лево е запад. Запомни, 
истото важи и во ориентацијата на глобус.

4. Опрели два објекта во природа или на 
карта и обиди се да ја определиш нивната 
меѓузависна местоположба.

5. Размислувај критички: Ако се најдеш, 
случајно, сам на некој за тебе непознат 
планински предел во Р. Македонија, а 
со себе имаш само карта на Република 
Македонија, мобилен телефон и часовник, 
дали ќе можеш да дојдеш сам до 
најблиското населено место?

Воведни активностиВоведни активности

КаКаКааКаКаакококкококоо п пппппрррррар вилно ќе сееее е еее е ооорориеиентнтирииррирашаш в во ооо прпрпрпрррррприририииии ододддатта а а и и 
нанананананана ккккк карарарарарарта?

Почетни истражувањаПочетни истражувања

1. Откако ќе сесесееесееее кк ачачиш нна а нанајбјблилилилилилилилилиилилисосососососооососс тотоооо 
возвишенииеиеееееее д дддддоооооо твтвоеоетото уучичилииштште е илиллли и и дододд м,м, 
потсететттттиииии и и сссесесееесесесе н нн н нааа попопооиимите видик, в вввидидидидидидидидидидидидикикикки ововововвввввва а аа
лилилилилилинининијајајај  ииии х х хххоророрррроризизонт.

222.2  ОпОпОпОпррреределииии ггг гги главните ии спопоререднднднднддддндндннд ититититититититититите е еее стстстсттттттраранини  
на твојата училница и и додомомот.т.

3. На географска карта сесевевер р е е е е е е ее е гггогоогггогг рере, , , јујујујујугг ггггг гг ггг дододд леле,,, 
дедедедедед сно исток, а лево е запаад.д.ддддддддд  ЗЗ З ЗЗ З З З ЗЗЗЗаапапаааааааа оомомомннннннининининнн , , 
ииииси тото важжжжи иии и во ориеененененененененененентаттттттттттт цицијајатататаата н н нннна аа ааа а а  глггглобобусусусус.

4.44  Опрели ддддддддвавававававава о објекта ввввввввввввоооооооооо прпрпппппппп ириродододододаа а а ииилииилилилилилили и и нана 
какакартр а и обобобббббобоббиддддддддддди се да јајајајајајајајаајајај  о о о о оо о оооопрпрпрпрредедедедделелелелелелелелелелеллишиш н нививнанната 
мемемеееемемеемемеѓуѓуѓуѓуѓуѓуѓѓуууузазазазаз вивививиснснннаааа месттопопопопопололололложожожожожожожожжбабабабабабабабабабабаба..

5.5. РаРаРР змзмисиссссслулулулуллулулувававававававвавававајјјјјј јј ј кркркркркркрркркррритититититититтити ичичичичичичичкиккик :: А Акоко с се е нанаајдјддјдешеш, 
слслучучајајноно, , сасам м нана н некекојој з за а тетебебе н н непепе ознат
плплплплананаа инини скски и прпредеделел в во о Р.Р. М МММакакакакедеде оно ија, а 
со себбе имимимашашаша сс самамамооо о какартр а на Република 
МаМ кек донија, мобилен телефон и часовник, 
далии ќе можеш да дојдеш сам до 
наааааајбјбјбјбјбјбблилиллилилилисккскскскотото о о населено место?



Примена на елементи за ориентација
Направи планер за учење со превиткување на хартија како помош, за 
да покажеш што знаеш за определување на страните на светот на карта 
и во природа. Да научиш за размер и неговата улога во изработката на 
различните видови на карти кои служат за ориентација на луѓето во 
просторот.

Надолжно превиткај лист хартија.

 

Повторно превиткај го превитканиот лист на два дела. 

  
Исправи го листот и засечи го напреку, на местата каде што е 
превиткан, како на цртежот. На секое поле напиши ги зборовите како 
на цртежот.   

Ова е твојот планер за учење. Пред да го прочиташ текстот во 
оваа глава, во левото поле од планерот напиши  го тоа што веќе 
го знаеш за ориентација на карта и во природата. Во десното поле 
од планерот опиши каква може да биде географската широчина и 
должина на две точки кои ќе ги определиш по твој избор. Спореди 
го твојот планер со планерите на твоите другарчиња.

Планер за учење
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ПрПримименена а нана елементи за ориентација
НаНапрправави и плплананерер з за а учу ење со превиткување на хартија како помош, за 
дада п пококажажешеш ш штото з знанаешеш зза а определување на страните на светот на карта 
и и вово п пририрородада. . ДаДа н науаучичиш ш заза рразазмер и неговата улога во изработката на 
раразлзличичнинитете в видидовови и нана к карартити ккоиои сслул жаж т за ориентација на луѓето во 
прпросостоторорот.т.

НаНадодолжлжнно ппрер вивиткткајј лист харттија.

Поовтвторорноно п преревививииткткајјјај г гггго о оооо прпрпрпрпрррпревееееее итканиот лист на два дела. 

  
Исправавававввви и иииии гого л лисисиссссссстототттттттт т т и и и ззазаазаааасссссесесесечичичичи г гоо напреку,у,у,у,у,уу,у, н ннааа а а аа мемемееемесстата кадеедеееее шшш   тото ее 
прпрпрпрппрп евевее иттттттткакакакааааан,н, к какакккккко о ооооо нананана цц ц цццццрррртртртртрр ежежежежотоото . . На секое пппппппололлллоле е еееее нананаапипиппишишишишишишиши г гггги иии збзбзбззбзбзбзббббоорововитите е е е каааааак кокококооо 
нананаа ц ц ц ццццртрттртрттртртртртртртежежежежежежежежотототото ..  

ООвООО а аааа е твтвтвтвтввојојојојојоо отототототоо  п п п пплалалалалаланенененееееррр рр заааааа учење. Пред да го прорррр читаш текстот во 
оваааааааааа гггг гглалалалалалавававававвава,, , ,,, во левото поп ле од планерот напииииши и ии и  г  о ооооо тототототоаа аааа штштштштштто веќе 
го знаеш за ориентацацииијијии а на карта и во прироооодо аттта.а.а.а.а.а  В В ВВ Воо о о о дедедедедед снснсннснснотттотто о оо о поппп ллеел  
од планерот опиши каква може да биде геогррррррррафафафафафаффскссссс аттттттааа аа шишишишиш ророророоочичичичичич ннннан  иииии 
должина на две точки кои ќе ги определиш по твој изббор. СпСпСпСпСпСппороророророрредедедедедедедиии иии
го твојот планер со планерите на твоите другарчиња.

Планер за учењеПланер за учење

лжлжноно ппреревивиткткајај л лисст хах ртрт
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ОРИЕНТАЦИЈА НА ПОВРШИНАТА НА ЗЕМЈАТА

Додека читаш

Ќе научиш:
• да ги определуваш 

страните на светот во 
природа и на карта;

• да се ориентираш со 
помош на компас, карта, 
ѕвездата Северница и 
Сонцето;

• зошто е важно да знаеш 
да се ориентираш 
во познат и непознат 
простор.

Ќе откриеш зошто е важно 
ориентацијата е важна 
поради патувањето, 
односно реализацијата на 
сообраќајот.
 
Ќе се потсетиш
определување на страните 
на светот и други полесни 
начини за ориентација во 
просторот.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• стојалиште
• ориентација
• ѕвезда Северница
• Мала Мечка
• компас
• магнетна игла

север

југ

истокзапад

североисток

југоистокјугозапад

северозапад

Ориентација со помош на Сонцето
Многу често луѓето се ориентираат според Сонцето. 
Тоа двапати во годината, на 21 март и 23 септември 
точно излегува на исток и заоѓа на запад. Сенките 
што се јавуват кај објектите ја менуваат должината 
и правецот во текот на денот. Најмала е во 13 часот 
во правец на север. Со помош на Сонцето и рачен 
часовник со стрелки може да се определи јужната 
страна. Часовникот се става на рамна површина, 
малата стрелка се усмерува према Сонцето, а 
големата на бројката 12. Средишниот агол од 
стрелките ни ја покажува страната југ.

Определување на местоположбата на Земјата
Местоположбата на некое лице или тело, се определува 
во однос на стојалиштето, а тоа најлесно и најчесто се 
постигнува преку определување на страните на светот. 
Тоа може да се постигне и со помош на средствата за 
ориентација.

Содржина 1
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Ориентација со помош на 
ѕвездата Северница
Ноќно време, најчесто луѓето се ориен-
тираат по ѕвездата Северница. Таа се 
наоѓа над Северниот пол на Земјата во 
соѕвездието Мала Мечка која никогаш 
не ја менува својата положба.

Компас
Со помош на компасот наједноставно и 
најточно се определува страната север. 
Компасот личи на часовник. Составен 
е од магнетна игла со обоени црвена 
и бела страна и кутија со подлога каде 
се обележани главните и споредните 
страни на светот. Кога ќе се постави на 
рамна површина по смирувањето на 
иглата, обоената страна ќе се сврти кон 
север, а белата кон југ.

Ориентација со помош 
на карта и глобус
На сите видови карти 
северната страна е горе, 
а јужната доле. Кога 
сме свртени со лице кон 
картата, десно е исток, а 
лево запад. Исто е и на 
географскиот глобус, горе 
од екваторот е север, а 
долу југ. Десно од главниот 
меридијан е исток, а лево 
запад.

Мовот кај дрвјата
Сончевите зраци никогаш, 
директно не ја осветлуваат 
северната страна на 
дрвјата. Затоа мовот 
секогаш се јавува на оваа 
страна.

мала кола

голема кола

Северница

компас

соѕвездија
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Преглед на содржината 1

Заклучни согледувања:
• местоположбата се 

определува во однос на 
стојалиштето и страните на 
светот;

• преку ден луѓето, најчесто се 
ориентираат по Сонцето;

• наједноставно и најточно, 
страните на светот се 
определуваат со помош на 
компасот;

• секогаш на картите, север е 
горе, а југ доле. Гледано кон 
картата десно е исток, а лево 
запад.

Провери го знаењето:
1. Нацртај слика со главните и 

споредните страни на светот.
2. Кои страни на светот ги 

покажува магнетната игла од 
компасот?

3. Како се ориентираме со 
ѕвездата Северница?

4. Како се ориентираме по 
мовот?

5. Како се определуваат страните 
на светот на карта и глобус?

Примени го знаењето:
• Во најблиската шума до твојот 

дом со неколку другари, 
определете ги страните на 
светот, правецот кон твојот 
дом или училиште.

• Истражувај како ќе се движиш 
во просторот со помош на 
компас и топографска карта.
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РАЗМЕР

Додека читаш

Ќе научиш:
• што покажува размерот;
• како се прикажуваат 

природните големини на 
карта и глобус;

• какви видови на размер 
има;

• што е бројчен, а што 
графички размер.

Ќе откриеш зошто е важно
размерот е еден од 
најважните елементи за 
правилна изработка на 
картите.
 
Ќе се потсетиш
на изработка на план 
за твојата училница и 
училиште.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• намалена форма
• карта на светот
• бројчен размер
• графички размер
• основна мерка

Што покажува размерот?
На сите ни е јасно дека Земјата е прикажана на 
глобусот и на картата на Светот, помалку или 
повеќе во намалена форма. Размерот покажува 
колку е намалена големината на Земјата. Поточно, 
покажува за колку пати природната големина е 
намалена на карта или глобус. Размерот може да 
се прикажува бројчено и линиски или графички.

Бројчен размер
Бројчениот размер преку бројки го прикажува односот 
за колку пати, еден дел или целата Земја, е намалена 
на карта. Ако размерот е 1:100.000, тоа значи дека еден 
сантиметар на карта, одговара на сто илјади сантиметри 
во природа, односно, на 1000 метри или 1 километар. На 
картата на Република Македонија со размер 1:1.500.000, 
еден сантиметар на карта во природата, претставува 
растојание од 15 километри.

Содржина 2

план на населено место
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Графички или линиски размер
Графичкиот размер е хоризонтална линија 
поделена на повеќе еднакви делови. Секој 
дел од линијата одговара на одредена 
должина во природата во зависност од 
големината на размерот. Лево од нулата 
е основната мерка која може да биде 
поделена на десет помали еднакви делови.

10 km 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Со графичкиот размер се служиме на следниов начин: со отвор на шестарот или на 
линијар се мери, од географска карта или од друг цртеж, должината на растојанијата меѓу 
две места. Потоа со шестарот растојанието се пренесува на графичкиот размер десно 
од 0. Бројката со која се поклопува пренесената должина од картата ни покажува колку 
изнесува таа должина во природата. На пример, ако отворот на шестарот се поклопува 
со растојанието од почетокот на размерот од 0 десно до цифрата 8, тогаш се чита дека 
растојанието во природата одговара на 8 km, ако основната мерка покажува 1 km.

R=1:200.000.000

На карта на светот со размер 1:200.000.000
1 cm = 200.000.000 cm
1 cm = 2.000.000 m
1 cm = 2000 km

Критичко мислење На училишна карта островот Гренланд изгледа поголем од Австралија. Зошто е тоа така?

КККК

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
Со помош на географската карта 
на Р. Македонија измери го 
најкраткото растојание помеѓу 
градовите Дебар и Берово. 
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Преглед на содржината 2

Заклучни согледувања:
• размерот е важен елемент за прикажување на природните големини на карта;
• размерот може да биде бројчен или графички;
• бројчениот размер покажува за колку пати природните големини се намалени на 

карта или глобус.

Провери го знаењето:
1. Што покажува размерот?
2. Какви видови на размер има?
3. Опиши го бројчениот размер.
4. Како изгледа графичкот размер?
5. Што е тоа основна мерка?

Примени го знаењето:
• На географска карта со размер 1: 25.000.000, растојанието помеѓу Скопје и 

Берлин изнесува 12 сантиметри. Колку е природното растојание помеѓу овие два 
града?

Користи ја картата на Европа со размер 
1:20.000.000 за определување на растојанието 
помеѓу главните градови на државите,
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ВИДОВИ КАРТИ

Додека читаш

Ќе научиш:
• како се претставува 

Земјата или некои 
нејзини делови на глобус 
и на карта?

• дека географската карта 
е слика, намалена и 
воопштена на рамна 
површина;

• како се делат картите, 
според големината на 
размерот и нивната 
истакната содржина?

Ќе откриеш зошто е важно
картите имаат големо 
значење  за некои стопански 
гранки, како и за наставата 
по географија и природните 
науки.

Ќе се потсетиш
за изработка на скица и план 
на твојата училница и дом.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• географска карта
• атлас
• планови
• топографска карта
• топографски знаци
• физички
• политички
• стопански

Глобусот и географските карти
Глобусот, како помагало со неговата форма, можеби, 
најверодостојно ја прикажува Земјата како целина. Но, дали 
со еден поглед можеме да ја видиме целата површина на 
Земјата и дали на глобусот се прикажани голем број места 
и други важни објекти? Сите овие недостатоци можат да се 
надоместат на географските карти.

Географска карта е намалена и воопштена слика 
на целата земјина површина или некој нејзин дел, 
претставена на рамна површина со одреден размер, 
содржина и легенда. Кога се прикажува помал дел 
на Земјата, точноста на картата е поголема. Покрај 
географските карти за наставата во училиштата, се 
изработуваат и други видови карти за други цели. 
Збирка од повеќе географски карти се вика атлас.

Содржина 3

географска карта

глобус
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Поделба на картите според големината на размерот
Според  големината на размерот, односно колкав дел сакаме 
да прикажеме од површината на Земјата, картите се делат на 
планови, топографски и географски карти.

Плановите се најточни карти. Се 
изработуваат со размер од 1:100 до 
1:10.000. Овие карти се со најкрупен 
размер, бидејки со нив се прикажуваат: 
населени места, населби, училишта, 
фабрики, улици, болници и др.

Топографските карти се 
изработуваат со размер од 1:10.000 до 
1:500.000. Со овие карти се прикажуваат 
помали области, пример: Пелагонија, 
Полог, Охридска котлина и др. Во нив 
со помош на топографските знаци, 
сликовито се прикажуваат објектите и 
природните одлики на просторот.

Географските карти се 
изработуваат со размер од 1:500.000 
до 1:40.000.000. На овие карти се 
прикажуваат големи површини, како: 
држави, регии, континенти или целата 
Земја. Поради големината на просторот 
што се прикажува, во нив се вцртуваат  
најголемите природни објекти, населени 
места и државни граници.

Поделба на картите според содржината и намената
Некои елементи на картата повеќе се истакнуваат, во зависност од тоа со која цел 
таа е изработена. Според содржината картите се делат на физички, политички и 
стопански. Физичките карти ги истакнуваат природните елементи како: релјефот, 
водите и растителниот свет. Политичките карти ја истакнуваат политичката поделба 
со граничните линии и поголемите населени места. Стопанските карти ги прикажуваат 
стопанските карактеристики на местата и активностите на населението во просторот.

план

топографска карта

географска карта
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Преглед на содржината 3

Заклучни согледувања:
• на географската карта 

најдобро се прикажува 
просторот;

• збирка од повеќе карти 
се вика атлас;

• картите се поделени 
во три групи, според 
големината на размерот;

• според содржината 
картите се делат на: 
физички, политички и 
стопански.

Провери го знаењето:
1. Како се претставува 

просторот на Земјата?
2. Што е географска карта?
3. Што претставува 

атласот?
4. Како се делат картите 

според големината на 
размерот?

5. Како изгледаат плано-
вите и топографските 
карти?

6. За кои карти велиме 
дека се политички?

7. Кои елементи 
преовладуваат кај 
физичките карти?

Примени го знаењето:
• Направи споредба на 

картите на Република 
Македонија во твојата 
училница и во атласот. 
Кои разлики ќе ги 
забележиш?
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ГЕОГРАФСКА ШИРОЧИНА И ДОЛЖИНА 

Додека читаш

Ќе научиш:
• што е картографска 

мрежа?
• кои линии се нарекуваат 

паралели или 
напоредници?

• што се тоа меридијани и 
како се нарекува почетниот 
меридијан?

• колку напоредници 
и меридијани има на 
глобусот?

• каква може да биде 
географската широчина и 
должина?

Ќе откриеш зошто е важно
картографската мрежа е 
важна, брзо и точно да се 
определува географската 
положба на местата на 
земјината површина.

Ќе се потсетиш
на формата на Земјата, 
земјината ротација и 
последиците од неа.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• картографска мрежа
• координатна мрежа
• паралели, напоредници
• меридијани
• географска широчина
• географска должина
• напореднички степен
• меридијански степен

Картографска мрежа
За полесно и точно определување на местоположбата 
на сите елементи кои се прикажани на глобусот и сите 
видови карти, се изработува мрежа од хоризонтални 
и вертикални линии, на исто растојание една од друга. 
Овие линии, всушност, ја градат картографската 
мрежа, од напореници или паралели и меридијани, 
позната уште во науката и како координатна мрежа. 

Напоредници или паралели
Научивме дека Земјата има форма на топка, како 
и глобусот и, дека за 24 часа се врти еднаш околу 
својата замислена оска. Според тоа, сите точки на 
земјината површина опишуваат полн круг. Замислените 
кругови на точките што ротираат се паралелни и 
лежат паралелно една со друга. Тие замислени линии 
се нарекуваат паралели или напоредници. Најдолг 
напоредник е оној што лежи на средината помеѓу 
двата пола, каде Земјата е најширока и е наречен 
екватор. Од екваторот кој е почетен напоредник и се 
бележи со 0˚, на север и југ замислените линии се сé 
помали и помали. На половите замислените линии се 
претвораат во точки кои се бележат како 90°. Екваторот 
ја дели Земјата на северна и јужна полутопка.

Содржина 4

координатна мрежа
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Меридијани
Ако низ точките од екваторот кој, всушност, е круг 
од 360° се повлече најкратка линија која ќе ги 
поврзува двата пола, ќе се добијат полукружни 
линии кои се викаат меридијани. Низ секој степен 
од екваторот минува по еден меридијан, а тоа 
значи дека на Земјата има 360 меридијани. За 
главен или почетен меридијан е земен оној што 
поминува низ Гринич, предградие на Лондон, 
кој се бележи со 0° и се нарекува Гринички 
меридијан. Гриничкиот меридијан со неговиот 
спротивен 180 меридијан, градат полн круг, кој ја 
дели Земјата на источна и западна полутопка.

Географска широчина
На глобусот нацртајте меридијан на 
една точка. Потоа на истиот меридијан 
обележете го најкраткото растојание 
на дадената точка со екваторот. Тоа 
растојание се нарекува географска 
широчина. На географскиот глобус 
и картите сите места кои се на 
север од екваторот имаат северна 
географска широчина (СГШ), додека 
места кои се на југ од екваторот имаат 
јужна географска широчина (ЈГШ). 
Растојанието од екваторот спрема 
половите се мери со меридијански 
степени од 0° – 90°.

Географска должина
На глобусот нацртајте едно растојание 
од Гриничкиот меридијан до друг 
меридијан на исток или запад. Тоа 
растојание по напоредниците се 
нарекува географска должина. 
Значи се определува спрема почетниот 
меридијан и може да биде источна (ИГД) 
и западна (ЗГД), географска должина. 
Географската должина се мери со 
напореднички степени од 0° - 180°.

Гринич

напоредници напоредници и меридијани
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Преглед на содржината 4

Заклучни согледувања:
• за точно определување на 

географската положба се 
изработува картографска мрежа;

• замислените кругови на точките 
што ротираат се викаат паралели 
или напоредници;

• полукружните линии што ги 
спојуваат половите, а го сечат 
екваторот под прав агол, се 
нарекуваат меридијани;

• географската широчина, може 
да биде северна и јужна, а 
географската должина, источна и 
западна.

 
Провери го знаењето:
1. Што е тоа картографска мрежа?
2. Кои линии ги нарекуваме паралели 

или напоредници?
3. Што се меридијани?
4. Кој е најголем напоредник?
5. Кој е почетен меридијан?
6. Според што се одредува 

географската широчина и каква 
може да биде таа?

7. Каква може да биде географската 
должина?

Примени го знаењето: 
• На индукционен глобус нацртај 

ги главните напоредници и 
меридијани.

• На географска карта на Светот, 
определи ја местоположбата на 
Република Македонија.

картографски проекции
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МЕСНО ВРЕМЕ И ЧАСОВНИ ЗОНИ

Додека читаш

Ќе научиш:
• со што се поврзани 

имињата на основните 
временски мерки?

• што е месно или 
локално време?

• на колку часовни зони е 
поделена Земјата?

• во која часовна зона е 
Република Македонија?

• што е датумска граница

Ќе откриеш зошто е важно
да знаеш што е месно 
или локално време. Какво 
значење имаат часовните 
зони и датумската граница?

Ќе се потсетиш
на последиците од земјината 
ротација и револуција. За 
паралелите меридијаните, 
географската широчина и 
должина.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• месно или локално 

време
• сончево време
• часовни зони
• Гринич
• датумска граница

Месно или локално време
Знаеме дека Сонцето привидно се движи од исток кон 
запад. Во текот на денот, сончевите зраци паѓаат под 
различен агол на земјината површина. Кога сончевите 
зраци паѓаат под прав агол над некое место, велиме 
дека е пладне - 12 часот. Ако е пладне во местото каде 
што живееме, во исто време пладне е и во сите места 
на Земјата кои се наоѓаат на истиот меридијан. Затоа 
меридијаните ги нарекувме и пладневници. Секогаш 
велиме дека месно или локално време на некое место, 
е одредено со положбата на тоа место спрема Сонцето. 
Некои народи месното време го нарекуваат и сончево 
време. Поради непрактичност, односно создавање на 
забуна при патување кон поодалечени места, месното 
време не е за пошироко користење.

Пресметување на времето
Сигурно знаеш дека основни мерки за пресметување 
на времето се: ден, недела, месец и година, кои се 
поврзани со одредени движења и појави на Земјата. 
Секоја четврта година е престапна поради шестте 
часа кај земјината револуција. Утврдениот ред на 
деновите во годината по недели и месеци се нарекува 
календар.

Содржина 5
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Часовни зони
Сите места што се на ист меридијан имаат исто локално време. Меѓутоа, сите места 
што се на исток од нас, имаат пладне порано, а местата што се западно од нас имаат 
пладне подоцна. Тоа е поради привидното движење на Сонцето од исток кон запад. 
Ако луѓето ги наместат часовниците според своето месно време би дошло до големи 
забуни. Затоа со меѓународен договор е утврдено заедничкото почетно време да биде 
месното време на Гринич. Секоја точка од Земјата, поради земјината ротација за 24 
часа опишува полн круг од 360°. Земјата е поделена на 24 часовни зони. Секоја часовна 
зона опфаќа 15 меридијани или 15 должински степени. Првата часовна зона се наоѓа на 
7 степени и 30 минути на исток и запад од Гринич. Република Македонија е во втората 
часовна зона и има средноевропско време. Кога е во Лондон 12 часот, во Скопје е 13 
часот, во Москва 14 часот, Токио 21 часот, а во Њујорк е 7 часот наутро.

Критичко мислење 
Зошто Земјата е поделена на 
24 часовни зони?

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
Пресметај колку е часот по локално време во Њујорк, ако во Скопје е 17 часот.

часовни зони
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Датумска граница
Капетан на брод кој пловел по Светското море 
постојано во источен правец, во секоја часовна зона 
го поместувал часовникот за еден час напред. Кога 
се вратил во пристаништето од каде што тргнал, 
забележал дека добил еден ден повеќе. За да се 
избегне оваа забуна, земјите се договориле: 180-
от меридијан да се прогласи за датумска граница. 
Ако се патува од исток кон запад и се помине 180-от 
меридијан се додава еден ден, односно еден датум 
понапред, но ако се патува во обратен правец од 
запад кон исток и се помине овој меридијан, истиот 
датум пак се препишува.
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Преглед на содржината 5

Заклучни согледувања:
• основните временски мерки се поврзани 

со последиците од движењата на Земјата;
• месното или локално време се определува 

спрема положбата на Сонцето;
• земјата е поделена на 24 часовни 

зони. Секоја часовна зона опфаќа 15 
мердијански степени;

• Република Македонија е во втората 
часовна зона; 

• разликата меѓу Лондон и Скопје е еден 
час;

• за датумска граница се смета 180-от 
меридијан.

Провери го знаењето:
1. Што е месно или локално време?
2. Колкав простор опфаќа една часовна 

зона?
3. Која е разликата во време меѓу две места 

во две часовни зони една до друга?
4. Зошто Земјата е поделена на 24 часовни 

зони?
5. Кои држави се наоѓаат во повеќе часовни 

зони?
6. Што е тоа датумска граница?
7. Што ќе се случи со датумот кога ќе се 

патува од запад кон исток и се помине 
180-от меридијан?

Примени го знаењето: 
• Ако во нашата земја е 12 часот, односно 

пладне, што е во тој час во Австралија, а 
што во Америка.

• Ако на 15° ИГД е 12 часот, колку е часот на 
15° ЗГД?

• Пресметај колку е часот во Њујорк кога во 
Скопје е 20 часот.

Биг Бен во Лондон

Саат кула во Битола



102

ГЛАВАГЛАВА

55
ЕКОЛОГИЈА И РАЗНОВИДНОСТ 
НА ЖИВИОТ СВЕТ

Живите организми 
може да се најдат 
насекаде на 
Земјата. За да 
опстанат, потребни 
им се многу 
услови кои им ги 
обезбедува нивната 
животна средина. 
Екологијата е наука 
која ги проучува 
врските помеѓу 
и организмите и 
животната средина. 

Што е материја?
Ако погледнеш околу себе, ќе видиш многу нешта со 
различни големини, бои и облици. Предметите се 
разликуваат според изгледот, звукот, мирисот. Сите тие се 
изградени од различни видови на материја. Од материја се 
изградени: луѓето, книгите, дури и воздухот. Материјата е 
насекаде во просторот. 

Материјата има маса. Маса е мерка на износот на 
материјата во објектот. Tулата и сунѓерот имаат иста 
големина и форма. Меѓутоа, масата на тулата е поголема 
од масата на сунѓерот. Разликата е во тоа што тулата 
содржи повеќе материја од сунѓерот.

ми 
тт

нни 

аата 
а.. 
уука 

нна. 

ШтШ о о е маатетеририрр јаа??
АкАко о попооогледедненененеш ш окоококолу сесееебебе,, ќеќеќеќе в видидиш мноноогугугуу н ешештааатаа с соо о 
различчни гголемини,и  ббои ии о о облблицицици.и.и  ПП Прередмдмететтитититтититтеее ее сесе 
раазликувааат т спспоро ед иизгзгз леледот, зззвукот, ммирисиссотоот. СиСитете т тиеие с се е 
изизгрграадени одддд разлиичнчни и вивидодовиви нна материриријајја. Одд ммататереријија а сесе 
изизгрградени: луѓуѓѓетеето,, к кнниигигите, дудури и возззддуд хот. ММататереријијататаа е е 
насекаде во простоороророт.т  

МаМатеријата има маса.а  М Маса е мемемемерка на ииизнзнзносоососотот н на 
мамаматетет рир јата во објектот. Tулата иии сс сунунунѓѓѓерот т имааатт ииста 
гоголелеемимина и форма. Меѓутоа,а  массатата а на тулата е поголелелемамама 
одод м массатата наа с унѓерот. Разликакаатата ее в во тоа што тутулалалатататата 
содржижи п повеќе материјаа оод д сусунѓнѓерерото .
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ЖИВОТНИ СРЕДИНИ    

РАЗНОВИДНОСТ НА 
ЖИВИОТ СВЕТ 

КОПНО И КОПНЕНИ 
ЖИВОТНИ ЗАЕДНИЦИ

ВОДИ НА ЗЕМЈАТА И ВОДНИ 
ЖИВОТНИ ЗАЕДНИЦИ 

АТМОСФЕРА

ВРЕМЕ 

КЛИМА 

МЕНУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА 
СО УРБАНИЗАЦИЈА 

НАСТАВНИ СОДРЖИНИ
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ЖИВОТНИ СРЕДИНИ    

РАЗНОВИДНОСТ НА 
ЖИВИОТ СВЕТ 

КОПНО И КОПНЕНИ 
ЖИВОТНИ ЗАЕДНИЦИ

ВОДИ НА ЗЕМЈАТА И ВОДНИ 
ЖИВОТНИ ЗАЕДНИЦИ 

ААТТММООССФФЕЕРРАА

ВРЕМЕЕ 

КККЛЛЛИИИММАА 

МММММЕЕЕННУУУВВВВВВАААААААЊЊЊЊЊЊЊЊЕЕЕЕЕ ННАААААААА ПППППППППППППРРРРРРРРРИИИИИИРРРРРРООООДДДДДДДДДДДДДАААААААТТТТТТТТТТТАААААААААААААААА 
ССССОО УУРРББББАААААААААААААННННННННННИИИИИИИЗЗЗЗЗЗАААААААААЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈААААААААААААА 

НАСТАВНИ СОДРЖИНИ
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Воведни активности

Како ги користиш растенијата?
Растенијата се насекаде – во парковите, градините, 
на карпите, во домовите, дури и на трпезата - во 
чиниите со храна. Дали ги користиш растенијата и 
за нешто друго, освен за исхрана? 

Почетни истражувања

1. Размени мислење за прашањето со својот 
соученик во клупа и направи список на се 
што користиш во тек на денот, а потекнува од 
растенијата. 

2. Спореди го својот список со списоците на 
другите соученици во паралелката. 

3. Според својот список, пронајди слики низ 
старите списанија и весници. 

4. Во паралелката изберете ги најинтересните 
слики и од нив подгответе постер.

5. Размислувај критички: Побарај податоци 
за производите од растенија пред околу 100 
години кои денес се прават од пластика, 
челик или друг метал. 

Воведни активностиВоведни активности

Каакко ги користиш рраса тенијајааааааатататататаа?
Растеннијијата а сее н насасасасасасссаасссааа екекекекккадааааааааааа е – вовововововововов п п пппаарковив тее, , грг ададдинини итититититити е,ее, 
на кара пите, , воооо дддд дддддддддомомомомммомоммооомоммомоо ооовововоооо иииите, ддурури и на ттрпезата -- вововововоооо 
чиччичичичиичиичичичиинин ите со ххрарарараррррр ннна. Далилии ги кок ристттттттттишишишишиииии  рраса тенинијајаааттатаа иииии и  
зазазазазазазаазаззззаз  нн н н ешеееееше тотото друруруууугогогго, , ососвевен н за исхсхрар наа? 

Почетни истражувањаПочетни истражувања

1111.1. РаРазммммммммзмммеееененененеееее и и миииииимиииислслсссслслслслслсс ењењњњњњњњњњњее ееееееее за прашањето со својотот 
сосос учуууучуучучучучеененикик ввво о клклупупу а а ии нанапрп ави и списи ок на се 
штшшто о о о кокориисттишишш в вввооооо ооо оо оо тетттттттт к нана ддененото , а попппппппп текнува оододод 
рарарарарарарастстстстстстстстстене ијијатататттта.аа.а.а.а.. 

2. СпСпС орредедддддддии иииии го своојојојооот ттттттттт спспспспсспсссппспсппс исииииииии ок сссо о о спспспспсспспсспспспссписиссоцоццититите нанааа 
дрррррругууууу ите ееее ссосоученицци ии и ииии вововововововововоо ппп пп пп п ппарарара алала елеллкакакататата. . 

3. ССпСпССпСпСпСпСпоророророредедедедедедедедедедед  сссс свовојојојојојојјјј т т спспспспспспспспспсппиисисисисисисисси окок, прпронононононононоононононајајајајајаајајајајјјајјјдидидидиддддддд  сс слилилилилилилиллиииллл кикикикккк  н ннизизии  
стстарарриититее ее е спспспппппписисисисиииии анананананннанннннијијииијииијија аа ааааааа ии и иии веевеснницицццццццци.иии.иии.иии. 

44. ВоВо п параралалелелелелелелеле кккакакакаттата и избзбзбзбзбзббзбзбзбббберереререрререререерететеететететететее е ееее ееее ееее гигигигигигигиигги н н најајајјинининтетееереререререререререререеснснснснснснссснснсннссс ититиитититтиите ее ееееее
слслики и од ннннннниииививвии пп п поооодододддддггогогогоооотвтввввтвветететететтететееетее ееееееее попопоппопостттттттсттеререеереререререр..

5. Раазмзмисислул вај ј кркрититиииттичиччччччкикикикикикики::  ППППоПоПоПоП бабабабабабабабарарарарааајјјј јј ј ј попоооооопоподдддададададад тооооооооооцицицицицицицицццицц  
за производиитете о од д рарастсттттттененененененниијија а прпредедед окококококококококок ллулллллулл  1 10000 
години кои денес се е прправавававввавататататттттт о оооооо оод дд пластиикака, , 
чеелик илли ии дрдруг метал. 



Сличностите и разликите меѓу растенијата и животните
Направи планер за учење со превиткување на хартија како помош за да 
покажеш што веќе знаеш за растенијата и за животните, што сакаш да 
знаеш за нив и  што си научил заедно со соучениците.

Надолжно превиткај лист хартија. 

Повторно превиткај го превитканиот лист на два дела. 

Исправи го листот и засечи го напреку, на местата на превиткувањето, 
како на цртежот. На секое поле напиши ги зборовите како на цртежот.   

Ова е твојот планер за учење. Пред да го прочиташ текстот во 
оваа глава, во левото поле од планерот напиши  го тоа што веќе го 
знаеш за растенијата, а во десното за животните. Спореди го својот 
планер со тие на другите ученици, а потоа, под засечените полиња 
напиши ги особините (сличностите и разликите) помеѓу растенијата 
и животните. 

Планер за учење
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Сличностите и разликиките е мемеѓу расстетенинијјатаа и жжиивотните
ННаправи планер за уччу еење соо п прер вииткт увањее нан  ххартиииијајајајајајајј  к кака о поп мош зааза д да 
ппокаажеш што веќе знанаеш за растстененијијаата и за жживвооттниниитте, што сакааааашшш шшш дда 
зннаеаеш ш заа нив и  што си научил заедедддноо с со о соученницициитее.

НаНадоолжлжноо прревивитткај лист хартија. 

ПоПоПоППП втвтвтвтвтвтвтвтвттороорно преревииткткајај г го превитканиот ллист наа д дваа ддддд делллела.. 

ИсИсспрпрпрпрпрпрппрппправви и гого листот иииииииии заззз сесеечи го нанапрекккккку,у,у,ууууу  ннннннна местата на преееееревив тткткткувуваањето, 
каакакококк ннннн ннннннна аааа црцртежот.тт  ННа сес кое поолееееелееее напиши ги збороовивитет  какко о о наа ццртрртеежот.   

ОввОвОвввОвОвООввааа а а а еее тввојото  пплланеер р заза у учечењење. . ПрПррПредедедддддедедед дддд д д дддд да ааа гогогогогоогого п п  рооооочччичичччичичитататататааш шшш тет ксксстототот ттт тт ввовооово 
ооовововооововааааа гглллллалааллалл вававававав , во ллевото ппопопопопопопопопоп лелеллеллел о од д плананерерото  напапаппишишишишиииии иии ииии ггггггг г го ооооооо оо тоот а аа шттштто оо ввеввеевееќеќеее  ггго о о
знзннаеш заз  рр расасастететенининијајајататата, , аа аа аа а вовоовввв  д дддддддддддесесесесее нонононоотототтооооо зззззз ззз  ааа ааааааааа жижижижижижижиижжижижииживовооовотттттнтнитттттттттттттитеее.е.е.е.е  С С ССпопоп ререередииди гго оо свсвсввоојоојооојототото  
планер сссссссссоооо о ооо ттие на друуууууууугигииигигигигигигг тетететтететттте уу у ууучечечеч ницици, ааааааа а а пооотототтот аааа, ппппп пооодоооооооооо  зззззззззасасасасасасасасасасечечечечечечечечееееее енененененееенитититите е е попополилил њањња 
ннанананааанаппппипип шишишишишиши г ги особините е (с(с(сллиличнчноститее и и р раза ликикитетететтте) )) ))))))) попопопопопопопппоп мммемеѓуѓу р расасасстетететеенинининнинннн јајааататааааааааатаатаа 
иии ии жжжжииж ввовоооотттнните. 

Планер за учењеПланер за учење

лжлжно ппрревиитткај лист харт
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ЖИВОТНИ СРЕДИНИ

Додека читаш

Ќе научиш:
• да ги набројуваш 

карактеристиките на 
водата и почвата; 

• да ги наведеш условите 
за живот во животните 
средини: вода и почва;  

• да ги согледуваш 
разликите на условите 
за живот во водата и 
почвата.  

Ќе откриеш зошто е важно
да ги распознаваш условите 
во својата животна средина.
  
Ќе се потсетиш 
во природата, живиот и 
неживиот свет се поврзани 
и изложени на постојани 
промени кон кои живата 
природа се приспособува за 
да опстане. 

Ќе користиш нови 
зборови:
• животна средина
• екологија
• хумус

Жива природа
Живите организми од своето опкружување добиваат 
сé што им е потребно за нивниот опстанок. Нивното 
опкружување – животната средина, претставува сé 
што е околу живиот организам. Животната средина 
е составена од жива и нежива природа. Растенијата и 
животните се дел од живата природа. Водата, камењата, 
воздухот, сончевата светлина се дел од неживата природа. 

Екологијата е наука за поврзноста помеѓу живите 
организми и животната средина. За полесно да ги 
проучуваат состојбите и промените во природата, 
научниците опишуваат две животни средини: 
копнена и водена. Воздухот не е посебна животна 
средина, туку е составен дел и на копнената и на 
водната животна средина. На планетата Земја 
копното зазема околу 30% од вкупната површина, а 
70% од површината се покриени со вода. 

Содржина 1

жива природа нежива природа
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Во почвата живеат различни животни, микроорга-
низми како и корења на растенијата. Во зависност 
од составот, почвата може да биде многу различна 
и најчесто е мешана, но основните видови се: 
песоклива, глинеста, варовничка и хумусна. 
• Песокливата почва е составена од песочни 

зрнца кои не се лепат едни со други. Низ неа 
лесно навлегуваат воздухот и водата, но содржи 
малку хранливи материи. Лесно се обработува, 
но не е плодна. 

• Глинестата почва содржи многу ситни делчиња 
кои се лепат едни со други, поради што е 
стегната. Воздухот и водата низ неа тешко 
навлегуваат. Тешко се обработува и не е многу 
плодна. 

• Варовничката почва настанала со распаѓање 
на варовнички карпи. Таа е пропустлива на 
воздухот и водата, но е неплодна. 

• Хумусната почва содржи хумус, поради што 
е темна и ровка. Воздухот и водата лесно 
навлегуваат во неа. Лесно се обработува и е 
многу плодна. 

При обработувањето на почвата, во неа се додаваат 
различни ѓубрива, во зависност од основниот состав 
и се подготвуваат посебни мешавини кои се погодни 
за одгледување на определени растенија: пченица, 
пченка, зеленчук, рози и други. 

Копнена животна средина 
Копнената животна среднина, всушност, е многу разновидна 
и може на површината може да има карпи, песок, или почва. 
Почвата е површинскиот плоден пласт на копното. Таа настанува 
со дејство на постојаните силни влијанија на сонцето, водата, 
ветерот и мразот. Во нејзиниот состав е и хумусот кој настанува 
од разградените остатоци од изумрените растенија и животни. 
Нив ги разградуваат микроорганизмите, главно, некои бактерии 
и габи. Во длабочината на почвата се разликуваат пластови: 
плоден пласт, пласт на корења и пласт на раситнети карпи. Под 
овие пластови, главно, се наоѓаат цврсти карпи. 

песоклива почва

глинеста почва

хумус
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Водена животна средина 
Гледана од вселената Земјата е син  воден свет, кој 
го нарекуваме и „Сина планета“. Водната животна 
средина е составена од океаните, езерата, 
барите, реките потоците и мочуриштата. Сите 
тие се разликуваат според особините, а најголема 
е разликата во содржината на сол, според која 
разликуваме: солена (морска) вода и слатка вода. 
• Солените води содржат многу сол.  Солени 

води се океаните и морињата. Од сите води на 
Земјата најголемите количини се солена вода – 
97,5%. Притоа најголемите резерви на вода се во 
вид на мраз на Северниот и на Јужниот Пол. 

• Слатките води не содржат соли. Тоа се води за 
пиење, ако се незагадени.  Само 2,5% од сите 
води на Земјата се слатка вода. Тоа се: езерата, 
барите, реките, потоците и мочуриштата. 

Особини на водената животна средина
Покрај соленоста, водната животна средина 
има и некои други особини: длабочина, про-
пустливост за светлина и проѕирност и 
температура. 

Длабочина
Длабочината на различните води на Земјата е 
различна. Длабочината претставува растојание 
од водната површина до дното. Океаните 
се најдлабоки, со илјадници метри. Барите 
може да бидат длабоки до неколку метри. 
Повеќето од водниот жив свет живее блиску до 
површината. 

Сончева светлина и проѕирност
Водната животна средина е различно освет-
лена. Блиску до површината, сонцето свети низ 
водата и таа е проѕирна. Тука живеат зелените 
растенија и алги. Во поголемите длабочини има 
сé помалку сончева светлина. Длабоките води 
се темни и непроѕирни, во нив нема растенија и 
таму живеат малку животни.

солени води

слатки водиморско дно

проѕирност на морската вода
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Најголемите количини на вода 
на Земјата се во вид на мраз.

Преглед на содржината 1

Заклучни согледувања:
• животната средина (опкружувањето) претставува сé што е околу живиот организам; 
• екологијата е наука за поврзноста помеѓу живите организми и животната средина;
• почвата е површинскиот плоден пласт на копното; 
• хумусот настанува од разградени остатоци од изумрените растенија и животни; 
• основни видови на почвата се: песоклива, глинеста, варовничка и хумусна;  
• солени води се океаните и морињата;
• слатки води се: езерата, барите, реките, потоците и мочуриштата; 
• особини на водната животна средина се: соленост, длабочина, пропустливост за 

светлина и температура.

Провери го знаењето
1. Наведи ги сите предмети и материи кои те опкружуваат.  
2. Наброи ги пластовите во почвата. 
3. Кои се особините на мешаната хумусна и песоклива почва?  
4. Наведи ги сите особини на водата во природата. 
5. Какви се температурите на водата при дното на езерото?

Примени го знаењето 
• Ископирај го дијаграмот и во празните полиња напиши ги податоците како што ти е 

посочено. 

Температура
Температурата на водата зависи од 
два услова: географската широчина 
и длабочината на водата. Водите кои 
се блиску до екваторот остануваат 
топли во текот на целата година. Во 
умерените области, водите се ладат во 
текот на зимата. Длабочината на водата 
влијае врз температурата. Блиску до 
површината, водата е потопла, затоа 
што се загрева од сончевите зраци. 
Во подлабоките води има сé помалку 
светлина и водата е сé постудена. 

1

животна средина

воденакопнена

почва: солени води: слатки води:
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РАЗНОВИДНОСТ НА ЖИВИОТ СВЕТ

Додека читаш

Ќе научиш:
• да ја согледаш 

разновидноста на 
живиот свет; 

• да го разбереш 
групирањето на 
организмите според 
сложеноста и 
сродството; 

• да ги разликуваш 
припадниците на 
различните царства. 

Ќе откриеш зошто е важно
да се групираат живите 
организми и да се 
распознаваат.

Ќе се потсетиш 
си опкружен со многу 
растенија и животни.  

Ќе користиш нови 
зборови:
• вид
• царство

Царство на живите организми
Скоро сите предели на Земјата се населени со живи 
организми кои се многу разновидни и приспособени на 
условите во своето живеалиште. Некои од нив живеат и 
во најнедостапните предели и во најнеповолните услови. 
Научниците проценуваат дека на Земјата има над 10 
милиони различни видови организми кои допрва треба 
да бидат проучувани. За да може да ги  проучуваат, 
тие создале систем на групирање на организмите. Во 
науката сите живи организми се групирани во пет големи 
групи - пет царства: 
• Царство на бактериите
• Царство на праживотните и алгите 
• Царство на габите 
• Царство на растенијата
• Царство на животните

Групирањето на организмите е потребно за полесно 
проучување и разбирање на нивното сродство и потекло. 
Најмалата група на многу слични и сродни организми 
се  нарекува вид и има свое име. Домашната мачка, на 
пример припаѓа на еден вид, кучето пак, припаѓа на друг 
вид.

Содржина 2

животинско царство
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Повеќето сродни видови се групираат во поголеми групи, а тие во уште поголеми и на 
крајот се добиваат најголемите групи - царствата, кои содржат огромен број на различни 
видови организми. Сепак, ти добро ги разликуваш растенијата и животните. Тоа значи 
дека сите членови во едно царство, на пример, царството на животните имаат некои 
заеднички белези што лесно се препознаваат. 

Царство на бактериите
Бактериите можеме да ги видиме само 
со големото зголемување на светлосниот 
микроскоп. Тие се најстарите жители на 
Земјата. Живеат во водата, почвата, на 
зрнцата прав во воздухот, во внатрешноста 
на другите организми. Некои предизвикуваат 
заразни болести.

Царство на праживотни и алги
• Праживотни
Може да се видат со микроскоп. Некои 
живеат во вода или во внатрешноста на 
други организми.  
• Алги
Тие се едноставни организми кои имаат 
органи што личат на растителните (коренче, 
ливчиња). Повеќето се зелени, но има и 
кафени, црвени и во други бои. Живеат во 
вода. 

бактерии растенија животни

бактерии

алги
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Царство на габи
Тука се групирани мувлите, печурките 
и многу други. Растат во почва, на карпи 
и нa стебла од дрвјата.

Царство на растенијата 
Растенијата се многу разновидни и ги 
населуваат сите краишта на Земјата. 
Тие самите ја создаваат храната со 
помош на сончевата енергија. 

Царство на животните 
• Безрбетните животни се разновидни. 

Тие немаат ′рбет, а органите им се 
едноставно градени. Живеата во вода и 
на копно. 

• ′Рбетните животни се најсложено 
градените животни. Имаат ′рбет и добро 
развиени органи. Во ′рбетниците спаѓаат: 
рибите, водоземците (жабата), влечугите 
(желката), птиците и цицачите. Во 
цицачите се вбројува и човекот.

печурки - габи

дрвја - растителен свет

медуза полжав

јато риби

желка
штрк

коњ
мајмун
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Преглед на содржината 2

Заклучни согледувања:
• групирањето на организмите е потребно за полесно проучување и разбирање на 

нивното сродство и потекло; 
• најмалата група на многу слични и сродни организми се нарекува вид и има свое 

име;
• најголемите групи на сите живи организми се петте царства: бактериите, 

праживотните и алгите, габите, растенијата и животните.

Провери го знаењето:
1. Зашто е потребно групирањето на живите организми? 
2. Како се нарекува најмалата група на организмите? 
3. Наброј ги петте царства. 

Примени го знаењето: 
• Ископирај до дијаграмот и во празните полиња напиши ги имињата на петте 

царства на организмите на Земјата и наброј неколку нивни претставници.
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КОПНО И КОПНЕНИ ЖИВОТНИ ЗАЕДНИЦИ

Додека читаш

Ќе научиш:  
• да ги поврзуваш 

особините на копнената 
животна средина со 
типот на животната 
заедница (ливада, 
шума).

Ќе откриеш зошто е важно
да се заштитуваат живот-
ните заедници и нивните 
живеалишта.

Ќе се потсетиш 
дека во копнената животна 
средина има поволни 
услови за опстанокот на 
многу растенија и животни.  

Ќе користиш нови 
зборови:
• животна заедница, 
• ливадска животна 

заедница,  
• шумска животна 

заедница

Копнени животни заедници
Копното и неговиот најгорен пласт, почвата, е животна 
средина за многубројни растенија и животни. Растенијата 
и животните живеат во животни заедници. Животната 
заедница е составена од различни растителни и 
животински видови кои населуваат еден простор и се 
приспособени на условите во тој простор. На нашата 
планета има многу различни копнени животни 
заедници. Најголемите се: ливадската, шумската и 
пустинската. Во Р. Македонија, од големите копнени 
заедници се застапени ливадската и шумската. 

Содржина 3

Ливадска животна заедница
Дали некогаш си шетал низ „море“ од трева? Тоа е 
послано со зелена трева и расцветани диви цвеќиња, 
околу кои се движат различни ситни животни: пчели, 
бумбари, пеперутки, скакулци и други. Тревите се засол-
ниште и храна за животните. Тревите со своите длабоки 
корења ја задржуваат почвата за да не ја дувне ветерот 
и да не ја однесат поројните дождови. Од нивните 
изумрени стебленца се создава хумусот и се збогатува 
почвата.

ливада
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Ливадските растенија живеат во текот на една 
година, некои сосема се сушат, а во следната пролет 
изникнуваат од семките. Други, пак, напролет никнуваат 
од подземните стебла – луковиците кои презимиле во 
почвата. 

• Од растенијата најзастапени се различните 
треви, но и тегавецот, салепот, магарешкиот трн, 
глуварчето, бела рада, лутиче, момина солза и 
многу други. 

• Од габите, во ливадата живеат полските печурки, 
особено шампињонот.

• Од животните, во ливадите најчесто живеат: 
полскиот глушец, кртот, дождовниот црв, скакулецот, 
бубамарата, потполошката и други. 

салеп

магарешки трн

глуварчебела рада

крт буба мара

скакулец фазан

печурка
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Шумска животна заедница  
Шумата е заедница на шумски 
дрвја и други пониски растенија и 
шумски животни. Во Р. Македонија 
има иглолисни, листопадни или 
мешани шуми, кои се најчести. 

Во мешаните шуми вегетираат листопадните 
дрвја: даб, бука, јасен, јавор, и иглолисните: 
бор, ела, смрека и други. Освен дрвјата, тука 
живеат и многу ниски растенија: кокичето, 
качунката, повитот и други. Во мешаната 
шума јасно се забележуваат четирите годишни 
времиња. Зимите се студени, а летата топли. 
Почвата во нив е богата со хумус. Со своите 
длабоки корења дрвјата ја задржуваат водата во 
почвата. 
• Листопадни дрвја се: даб, бука, јавор, јасен, 

топола, врба и други.
• Иглолисни дрвја се: бор, ела, смрека, ариш 

и други.
• Шумски животни се: срната, лисицата, 

дивата свиња, верверицата, бувот и други. 

Шумските жители се приспособени за преживување 
во време на неповолни услови. Некои од шумските 
животни зимата во мешаните шуми ја преживуваат 
така што се хранат со насобраните резерви од храна 
во своите засолништа (верверичката). Други пак, 
заспиваат во длабок зимски сон (шумски глушец). За 
тоа време ја трошат енергијата од масните резерви во 
своето тело.

пат низ листопадна шума

даб бука

ела бор

срна верверичка

лисица

був
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Преглед на содржината 4

Заклучни согледувања:
• животна заедница е составена од различни растителни и животински видови кои 

населуваат еден простор и се приспособени на условите во тој простор; 
• во Р Македонија од копнените животни зедници се застапени ливадската и шумската; 
• од растенијата во ливадата најзастапени се различните треви, но и тегавецот, салепот, 

магарешкиот трн, глуварчето, бела рада, лутиче, момина солза; 
• од животните, во ливадите најчесто живеат: полскиот глушец, кртот, дождовниот црв, 

скакулецот, бубамарата, потполошката и други;  
• во мешаните шуми живеат листопадните дрвја: даб, бука, јасен, јавор, и иглолисните: 

бор, ела, смрека и други;
• шумски животни се: срната, лисицата, дивата свиња, верверицата, бувот и други;
• копнените природни заедници ги уништуваат пожарите, како и човекот со прекумерно 

обработување на почвата во ливадите и сечење на шумските дрвја. 

Провери го знаењето:
1. Кои копнени животни заедници се застапени кај нас? 
2. Наведи некои растенија и животни од ливадите.
3. Нацртај и опиши ја најблиската шума.
4. Нацртај и опиши едно шумско растение или животно кое го познаваш.

Примени го знаењето: 
• Ископирај го дијаграмот и во празните полиња напиши ги имињата на растенијата и 

животните кои ти се познати, во нашите мешани шуми. 

Најголем непријател на копнените животни заедници е пожарот. Тој за кусо време ги 
уништува и растителните и животинските заедници. Исто така, обработувањето на 
почвата во ливадите и прекумерното сечење на шумските дрвја од страна на човекот 
ги уништува природните животни заедници. 

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________Ж

И
В
О
ТН

И

пожар во шума исечена шума

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________РА

С
ТЕ

Н
И
ЈА
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ВОДИ НА ЗЕМЈАТА 
И ВОДНИ ЖИВОТНИ ЗАЕДНИЦИ

Додека читаш

Ќе научиш:
• да наведуваш примери 

за водите (мориња, река, 
поток, езеро, бара);  

• да ги поврзуваш 
особините на водната 
животна средина со 
типот на животната 
заедница (барска, речна, 
езерска). 

Ќе се потсетиш 
дека водната животна 
средина им овозможува 
на водните растенија и 
животни услови за опстанок. 

Ќе користиш нови 
зборови:
• слатководни животни 

заедници; 
• барска животна 

заедница 
• речна животна заедница
• езерска животна 

заедница. 

Преглед на водите на Земјата
Замисли си дека вкупната вода на Земјата е претставена 
со 100 квадратчиња кои сме ги нацртале во големиот 
квадрат. Најголемиот број на квадратчиња, 97 ја претста-
вуваат солената вода. Од сите квадратчиња, само 3 ја 
претставуваат слатката вода, и тоа: две ја претставуваат 
водата во вид на мраз, а само едно е течната слатка 
вода за пиење, готвење, миење, перење и за други 
потреби. Очигледно е дека таа вода е многу важна и 
дека треба да се зачува и штеди. 

Течната слатка вода во исто време е и живеалиште на 
слатководните животни заедници: речната, езерската и 
барската.

Содржина 4

слатка вода

мраз

солена вода

река
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Слатководни животни заедници 
• Река
Реката е истечна вода која има свој 
извор, тек и корито и се влева во 
поголем речен басен: езеро или море, 
или во мочуриште. Ако е изворот на 
поголема надморска височина, реката 
побрзо тече во својот горен тек, а тече 
побавно кога коритото и е во низина. 

Во изворот и горниот тек на реката, водата обично 
е плитка и бистра, а дното е каменесто. Во долниот 
тек, водата е обично подлабока и матна, затоа 
што носи почва која на дното се таложи како мил. 
Од растенијата на брегот на реката се среќаваат: 
различни треви, зелјести растенија и дрвја (врби).

видра

жаба
вилинско коњче

пастрмка врба
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• Езеро
Езерата се длабоки неистечни води 
кои, главно, се наоѓаат во котлини 
или долини. Тие може да бидат 
природни или вештачки, доколку 
човекот направил зафати за да 
прегради тек на река или потоци за 
да се собираат нивните води. Водите 
од вештачките езера се користат за 
елекроцентрали или за наводнување 
на посевите. Растителната езерска 
животна заедница на брегот опфаќа 
многу видови: езерските трски, треви, 
грмушки и дрвја. Од животните во 
езерото се среќаваат: школки, ракови, 
риби и други.

• Бара 
Барата е застоена неистечна вода, која не е 
многу длабока. Барската животна заедница 
вклучува многу видови организми од микро-
организмите, кои живеат во водата, па сé 
до жабите, водните змии и птиците кои 
се гнездат на бреговите или во дрвјата и 
грмушките. Притоа треба да се има предвид 
дека со зборот „бара“ ги именуваме трајните 
плитки води, во кои постојано има жив свет. 
Од растенијата, во барите и мочуриштата 
се застапени трските, тревите и другите 
растенија кои се слични на тие од езерата. 
Од животните, најчести се: штрковите, 
чапјите, дивите пајки и гуски. 

Охридско Езеро

лебед

сом

патки во бара
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• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________
• __________________

Преглед на содржината 4

Заклучни согледувања:
• од водните животни заедници кај нас се 

застапени: реките, езерата и барите;
• во речните животни заедници се јавуваат: 

треви, дрвја, риби, влекачи, цицачи, 
инсекти и друго;

• во езерските животни заедници се 
јавуваат: трски, треви, дрвја, школки, 
ракови, риби и др.

Провери го знаењето:
1. Како е поделена водната животна 

заедница?
2. Каде се наоѓа најголемиот дел од водната 

животна заедница?
3. Како се дели слатката водна животна 

заедница?
4. Кои растенија и животни, вегетираат и 

живеат во слатките води?

Примени го знаењето: 
• Ископирај го дијаграмот и во празните 

полиња напиши ги примерите за растенија 
и животни во водните животни заедници.

РЕЧНА ЖИВОТНА
ЗАЕДНИЦА

ЕЗЕРСКА ЖИВОТНА
ЗАЕДНИЦА

БАРСКА ЖИВОТНА
ЗАЕДНИЦА
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АТМОСФЕРА

Додека читаш

Ќе научиш:
• дека воздушниот слој 

околу Земјата се нарекува 
атмосфера;

• за атмосферата која е 
составена од повеќе гасови;

• какво значење има 
атмосферата за животот на 
Земјата?

• дека атмосферата е 
поделена на четири слоја 
или сфери.

Ќе откриеш зошто е важно 
атмосферата придонесува 
Земјата да има карактеристики 
на посебна планета во 
Сончевиот систем. Атмосферата 
овозможува кружно движење на 
водата во природата.

Ќе се потсетиш:
на тоа како се создава водената 
пара и појава на врнежи на 
Земјата. Какво е значењето 
на кислородот за животот на 
Земјата?

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• атмосфера
• тропосфера
• стратосфера
• јоносфера
• егзосфера
• азот
• кислород

Што е атмосферата?
Планетата Земја е обвиткана со воздушен слој наречен 
атмосфера. Воздушниот слој е со најголема густина над 
површината на Земјата колку се оди кон поголемите 
височини тој е сé поредок и поредок. Воздушниот слој над 
површината на Земјата е составен од повеќе гасови. Меѓу 
нив најзастапени се азотот со 78%, кислородот со 21% и 
1% отпаѓа на јагленород диоксид, водена пареа и други 
гасови кои се помалку застапени.

Содржина 5

атмосфера
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Какво значење има атмосферата за 
животот на Земјата?
Атмосферата или воздушната обвивка ја 
заштитува Земјата од преголемо загревање во 
текот на денот и од преголемо ладење во текот 
на ноќта. Кога не би постоела атмосферата, 
разликата меѓу дневната и ноќната температура 
на површината на Земјата би изнесувала над 
160°C. Атмосферата овозможува на Земјата 
да има: вода, движење на воздухот и други 
природни појави кои се фактори за појава на 
животот.

Поделба на атмосферата
Воздушната обвивка во зависност од 
густината, составот, температурите  
и дебелината е поделена на четири 
слоеви или сфери: тропосфера, 
стратосфера, јоносфера и егзосфера. 
• Тропосферата е најнискиот слој 

над површината на Земјата до 
височина од 12 km. Во овој слој 
се случуваат сите атмосферски 
појави, процеси и услови за живот. 

• Стратосферата е составена од 
поредок воздух и се простира до 
височина од 40 km. Во нејзиниот 
средишен дел има слој на озон 
и оваа сфера уште се нарекува 
озоносфера. 

• Јоносферата и егзосферата се 
нарекуваат сфери на разредени 
гасови и се простираат до 
височина од 1000 km.

ТР
ОП
ОСВ

ЕРАСТ
РА
ТОС

ВЕРА

Критичко мислење Критичко мислење 
Во атмосферата има живот само во 
нејзините најниски делови каде што 
има доволно кислород.

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
Во кој слој од атмосферата 
се наоѓа озонската обвивка?
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Преглед на содржината 5

Заклучни согледувања:
• планетата Земја е обвиткана со 

воздушен слој наречен атмосфера;
• во атмосферата од гасовите најмногу се 

застапени: азот, кислород и јагленород;
• атмосферата ја заштитува Земјата од 

преголемо загревање во текот на денот 
и преголемо ладење во текот на ноќта;

• атмосферата овозможува да има вода и 
движење на воздухот над Земјата;

• најнискиот слој од атмосферата се 
нарекува тропосфера;

• во средишниот дел на јоносферата има 
широк слој на озон.

Провери го знаењето:
• Што претставува атмосферата?
• Кои гасови се најмногу застапени во 

атмосферата?
• Колку изнесува дебелината на 

атмосферата?
• Колку височина достигнува 

тропосферата?
• Со колку проценти е застапен 

кислородот во тропосферата?
• Што овозможува атмосферата за да има 

живот на Земјата?
• Во која сфера е концентриран озонот?
• Како се нарекуваат најгорните слоеви 

од атмосферата? 

Примени го знаењето: 
• За време од една недела на пладне 

и навечер при појава на различни 
временски услови направи опис на 
атмосферата. Од твоите видувања на 
атмосферата направи писмен приказ.
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ВРЕМЕ

Додека читаш

Ќе научиш:
• за поимот време;
• да ги препознаваш 

временските елементи;
• каква наука е 

метеорологијата;
• што е температура и 

воздушен притисок;
• зошто доаѓа до појава на 

ветер и врнежи?

Ќе откриеш зошто е важно
да ги разликуваш поимите 
време од клима, и како 
настануваат временските 
елементи во природата.

Ќе се потсетиш
за загревање на воздухот и 
водите.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• време
• температура
• влажност
• воздушен притисок
• облачност
• врнежи
• метеорологија
• целзиусови степени
• хекто паскали

Што подразбираш под поимот време?
Време е моменталната состојба на атмосферските или 
метеоролошките појави над некое место. Во зависност 
од тоа која атмосферска појава е најизразена во 
моментот кога се зборува за времето, луѓето, најчесто, 
зборуваат дека тоа е: топло, сончево, студено, 
облачно, врнежливо, променливо и сл. 

Временски елементи
Покрај наброените општи временски состојби, се зборува 
и за температурата, влажноста и атмосферскиот 
притисок на воздухот, за облачноста, ветерот, 
јачината на сончевиот сјај и др. Ова се временски 
или метеоролошки елементи. Метеорологијата е наука 
која ги следи временските состојби и дава прогноза за 
времето.

Содржина 6

врнежливо време

врнежливо време снежно време



126

Температура на воздухот
Температура е степенот на загреаност на 
воздухот што се мери во Целзиусови степени (°С). 
Најчесто високи температури има воздухот над 
површината на Земјата. На секои наредни 200 
метри височина, температурата на воздухот опаѓа 
за 1°С. Затоа на планиските врвови секогаш има 
пониски температури отколку во подножјата на 
планините и котлините.

Воздушен притисок
Големината на воздушниот 
притисок зависи од густината, 
температурата и влажноста 
на воздухот. Тој се мери со 
направата барометар, а се 
прикажува во хекто – паскали 
(h-Pa). Како се качуваме повисоко 
на планините, воздухот е сé 
поредок, така што се намалува 
и воздушниот притисок. Тоа 
кажува дека над површината на 
Земјата има највисок притисок. 
Нормалниот воздушен 
притисок изнесува 1013 h-Pa. 
Секој воздушен притисок поголем 
од него се вика висок, а секој 
помал од него се вика низок. 
Брзите промени на воздушниот 
притисок, предизвикуваат и брзи 
промени на времето.барометар

место со висок воздушен притисок место со низок воздушен притисок
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Појава на ветер
Хоризонталното движење на воздухот од области 
со висок воздушен притисок кон области со низок 
воздушен притисок се нарекува ветер. Најпознати 
ветрови во светот се: пасатите, антипасатите, 
западните и поларните ветрови. Во делови на 
Јужна Европа и нашата земја, најпознати ветрови 
се: бура, кошава, југо и вардарец.

Врнежи
Во природата според местото каде 
настануваат, се јавуваат два вида на врнежи. 
Врнежи кои настануваат во повисоките 
делови на тропосферата како што се: дожд, 
снег и град и, врнежи кои настануваат над 
самата површина на Земјата: мраз, магла, 
слана, роса и иње. Најчесто до појава на 
врнежи доаѓа, поради брзите промени на 
температурите и промените на количеството 
на водена пара во воздухот. Топлиот воздух 
како полесен се искачува над ладниот, таму 
се лади, водената пареа се згуснува и прво 
се создават облаците, а потоа доаѓа до 
појава на врнежи.

штета настаната од ветер

сурфер на бранови

едрење

магла

мраз
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Преглед на содржината 6

Заклучни согледувања:
• време е моменталната состојба 

на атмосфеските појави над некое 
место;

• временски елементи се: 
температурата, влажноста на 
воздухот, атмосферскиот притисок, 
облачноста, ветерот и јачината на 
сончевиот сјај;

• хоризонталното движење на 
воздухот се нарекува ветер;

• врнежите можат да бидат во вид 
на: дожд, град, снег, мраз, магла и 
иње.

Провери го знаењето:
1. Што подразбираш под поимот 

време?
2. Како се загрева воздухот?
3. Како се мери температурата на 

воздухот?
4. Како настануваат ветровите?
5. Кога и каде се јавува, најчесто, 

низок воздушен притисок?
6. Како настануваат ветровите и кои 

ветрови ги познаваш?
7. Кои врнежи настануват над 

површината на Земјата и во 
тропосферата?

Примени го знаењето:
• Пролистај неколку новини и 

пронајди во нив каде се дава 
прогноза за времето.

• Исечи ги тие делови и залепи во 
твојата тетратка. На училиште 
провери дали твоите другарчиња 
прибрале исти податоци за 
времето како и ти.
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КЛИМА

Додека читаш

Ќе научиш:
• што е клима?
• како се следат климат-

ските промени?
• од што најногу ќе зависи 

климата?
• кои климатски типови се 

јавуваат во топлинските 
појаси?

• во кој климатски појас 
има најногу разлики меѓу 
климатските типови.

Ќе откриеш зошто е важно
за климата, како природен 
фактор, која има големо 
влијание за активностите на 
луѓето и развојот на некои 
стопански гранки.

Ќе се потсетиш
за поимот време и метеоро-
лошките елементи.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• термометар
• барометар
• дождомер
• ветроказ
• екваторска клима
• тропска клима
• монсунска клима
• средоземноморска клима
• субполарна клима

Што е клима?
Кога времето, односно временските или метеоролошките 
елементи се следат, бележат и анализираат за долг 
временски период над некое место или област, се 
утврдува каква е климата. Следењето на временските 
елементи се врши со специјални инструменти и апарати 
како: термометар, барометар, дождомер, ветроказ и 
други, во метеоролошките станици или преку сателитите.

Пример за пресметување на 
среднодневна температура

  7 часот = 5˚С
14 часот = 20˚С
21 часот = 8˚С
 
33 : 3 = 11˚С – среднодневна

Содржина 7

невреме

метеролошка станица
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Од што најмногу зависи климата?
Каква клима ќе има на некој простор, нај-
многу зависи од: географската широчина, 
надморската височина и од големината на 
копнените и морски површини. Деловите кои 
се до екваторот имаат најтопла клима, а колку 
се оди кон половите, климата е сé постудена. 
Во котлините и ниските планински делови 
климата е потопла, во однос на повисоките 
планински врвови. Копното брзо се загрева, но 
и брзо се лади, во споредба со морињата кои 
споро се загреваат но и споро се ладат. Затоа 
во лето над копното има повисоки температури 
во споредба со морињата. Во зима е обратно, 
над морињата има повисоки температури.

Климатски типови
Како резултат на бројните фактори на Земјата 
се јавуваат повеќе климатски типови.
• Во жешкиот топлински појас се 

јавуваат: екваторска, тропска, пустинска 
и монсунска клима. Кај  овие климатски 
типови се јавуваат релативно високи 
температури во текот на годината и 
големо количество на врнежи. Исклучок е 
само пустинската клима, која се одликува 
со многу малку врнежи.

• Во умерените топлински појаси 
се јавуваат: средоземноморска, 
континентална, умерено-континентална и 
океанска. Наброените климатски типови 
со одредени отстапувања имаат умерени 
температури и количестава на врнежи, во 
зависност од годишниот период.

• Во студените појаси се јавуваат: 
поларната и субполарната клима. Двата 
климатски типа имаат долги студени зими 
и кратки свежи лета.

Климатските типови се разликуваат и по 
разновидноста на растенијата, животните и 
густината на населението.

пустина - жежок топлински појас
жежок топлински појас

Антартик - студен топлински појас
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Преглед на содржината 7

Заклучни согледувања:
• климата се утврдува со долготрајни мерења 

на климатските појави;
• временските елементи се мерат со апарати и 

инструменти во метеоролошките станици;
• климата зависи од географската широчина, 

надморската височина и од големината на 
копнените и морски површини;

• како резултат на бројните климатски фактори 
на Земјата се јавуваат повеќе климатски 
типови.

Провери го знаењето:
1. Што е клима?
2. Од кои природни фактори најмногу зависи 

типот на климата?
3. Со кои инструменти и апарати се мерат 

временските појави?
4. Кои клими се јавуваат во трите топлински 

појаси?
5. Кои се карактеристиките на климатските 

типови од екваторскиот појас?
6. Кои се карактеристиките на климатските 

типови од студените појаси?

Примени го знаењето: 
• Направи табела за забележување на 

температурите на воздухот од понеделник до 
недела.

• Внеси ги податоците по денови и пресметај ги 
среднодневните просечни температури.

• Пресметај, која е среднонеделната просечна 
температура?

• Што можеш да заклучиш преку изработен 
дијаграм за температурите по денови за еден 
месец.
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МЕНУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА СО УРБАНИЗАЦИЈА

Додека читаш

Ќе научиш:
• што се подразбира под 

поимот урбанизација;
• дека градовите, претста-

вуваат: стопански, 
културни, образовни и 
политичко-управни центри; 

• како брзиот развој на 
градовите ја менува 
природата;

• со кои проблеми се 
среќаваат луѓето во 
големите градови;

• за преземање мерки за 
заштита на природата во 
градовите.

Ќе откриеш зошто е важно
дека брзиот развој на 
градовите предизвикуваат 
уништување на природата.

Ќе се потсетиш
за веќе наученото од 
запознавање на околината, за 
негативната улога на човекот 
во уништување на чистата 
природа.

Ќе ги користиш новите 
зборови:
• урбанизација
• политичко-управни центри
• стамбен простор
• периферија
• плански развој

Што се подразбира под поимот урбанизација?
Кога се зборува за урбанизација се мисли на населени 
места – градови со поголем број на жители, со разновидни 
занимања, најчесто, плански уреден простор со разновидни 
објекти. Поголемите градови во светот и Република 
Македонија претставуваат: стопански, културни, образовни 
и политичко-управни центри за поблиската или подалечна 
околина. 

Како брзиот развој на градовите, ја менува природата?
Поради развојот на градовите и запоставување 
на селата, се јавува голема преселба на луѓето од 
помалите градови и села, кон големите градски центри. 
Непланското бројно зголемување на населението во 
градовите, често, се случува да предизвика нарушување 
на природната средина.

Содржина 8

Скопје
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Со кои проблеми се среќаваат луѓето во 
големите градови?
Поради недостаток на стамбен простор, големиот 
број на населението, најчесто, во самите градови 
и на периферијата нерационално се уништуваат 
квалитетни земјоделски површини. 

Големиот број на возила, 
односно густиот сообраќај, 
ја загрозува природната 
средина и предизвикува низа 
последици како: загадување 
на воздухот, водата, почвата 
и зелените површини.

133

густ стообраќај

пред и после појава на магла
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Индустриски објекти
Концентрацијата на индустриските објекти во градовите 
е причина за нарушување на природата, преку преку-
мерно трошење на чиста питка вода, која потоа како 
загадена се испушта во реките. Од идустриските објекти 
се загадуваат: воздухот почвите, се уништуваат расте-
нијата и се нарушува здравјето на луѓето во градовите.

Мерки за заштита на природата во градовите
Преку правилна урбанизација, со цел да се заштити 
природата во градовите, односно да не се нарушува 
животната средина, луѓето преземат голем број 
заштитни мерки. Такви се: почитување на планскиот 
развој на населбите, монтирање на филтри за заштита 
кај фабриките, правилно регулирање на сообраќајот, 
избор на правилни локации на градските депонии и 
уредување и зголемување на зелените површини.

Критичко мислење Критичко мислење 
Дали големиот стопански развој 
ја нарушува урбаната средина?

Провери дали знаеш?Провери дали знаеш?
Какви заштитни мерки се преземаат во 
твоето населено место за зачувување на 
животната средина?

фабриките се големи загадувачи на воздухот
загадена река

колектор

парковите се „бели дробови“ на урбаната средина
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Преглед на содржината 8

Заклучни согледувања:
• кога се зборува за урбанизација, се мисли за 

уредување на градовите;
• поголемите градови претставуваат: стопански, 

културни, образовни и политичко - управни 
центри за поблиската или подалична околина; 

• непланското бројно зголемување на 
населението во градовите, често, се случува 
да предизвика нарушување на природната 
средина;

• луѓето во градовите се соочуваат со следните 
проблеми: загадување на воздухот, водата и 
уништување на почвата.

Провери го знаењето:
1. Што подразбираш под поимот урбанизација?
2. Какви центри се градовите според функциите 

што ги имаат?
3. Кои се причините за уништување на 

природата во градовите?
4. Какви последици предизвикува сообраќајот?
5. Како индустриските објекти ја загадуваат 

природата?
6. Со кои заштитни мерки, можеме да ја 

зачуваме природата во градовите?

Примени го знаењето: 
• На твојот планер, наброј ги поголемите 

индустриски објекти кои ја загадуваат 
природата во твоето населено место.

• Направи анализа, кој индустриски објект има 
примарна улога во загадувањето на воздухот 
и водата?

• Предложи заштитни мерки за спречување 
на загадувањето на природата во твоето 
населено место.
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