
ТЕКСТОВИ ЗА ГРУПНИ РАД

Прва група

Магла је у ствари облак – разлика је само у томе што је облак 
високо изнад наших глава, а кроз маглу можемо да прођемо. То значи 
да облак на неки начин можемо додирнути. Магле настају као 
последица брзог хлађења ваздуха. Магла се ствара када је земља 
топла, а ваздух се брзо охлади. Тада се вода из ваздуха охлади и када 
се сретне са топлијим ваздухом, претвори се у ситне водене капљице. 
Ове капљице нису довољно велике да падну на земљу у облику кише, 
већ остају у ваздуху као магла. У граду је магла гушћа него на пољу, 
јер је ваздух у граду загађенији и прашина из ваздуха се меша са 
водом.

Друга група

Киша настаје тако што се вода која испарава хлади у висинама и 
од паре се поново стварају водене капљице. Ове водене капљице у 
виду кишних капи падају на земљу. Ако се водена пара сувише 
охлади, може се и заледити. Онда киша почиње да пада у виду снега, 
али како се приближава земљи која је топла, ледени кристали снега се 
топе и претварају у капи кише. Иако кишне капи најчешће цртамо у 
облику сузе, оне имају облик сличан спљоштеној лопти.

Трећа група

Роса настаје када се топао ваздух брзо охлади. Слично као када 
кувамо па се водена пара на поклопцу претвори у капљице воде. Роса 
настаје када топао ваздух у којем има влаге додирне нешто хладно –
лист или травку. Топао ваздух се тада охлади и део влаге из ваздуха 
се задржи на листу или травки у виду росе. Росу можемо направити 
тако што у чашу сипамо воду и ставимо мало леда. Лед ће помоћи да 
се чаша довољно охлади па да се на спољној ивици формирају ситне 
капи воде – или роса.



Четврта група

Лед је залеђена вода. Под утицајем хладног ваздуха вода 
постаје све хладнија и лакша. Како температура ваздуха све више 
пада, на површини воде се стварају мали кристали леда, онакви какви 
постоје у пахуљицама. Ти кристали се полако спајају и од њих настаје 
ледени покривач. Што је хладније, то се више воде заледи и лед 
постаје све дебљи. Ако се у њему задржи ваздух који се налази у 
води, онда лед није прозиран. Вода се шири када се претвара у лед. 
Зато је потребно водити рачуна да се зими вода у цевима не заледи. 
Ако се то деси, цеви пуцају, јер залеђена вода заузима више простора 
од незалеђене.

Пета група

Снег је залеђена вода. Снег се разликује од леда јер га чини 
замрзнута водена пара која се леди и претвара у мале ледене 
кристале од којих настаје пахуљица. Пошто се облаци стално крећу 
(због ветра) ти кристали леда лете горе-доле и скупљају се око једног 
кристала. Када се скупи довољан број кристала, настане пахуљица 
довољно велика да падне на земљу. Свака пахуљица има шест 
кракова или углова. Свака пахуљица која падне на земљу је 
различита. То се може проверити посматрањем пахуља под лупом.

Питања

1. Како настаје магла?
2. Зашто је магла у граду гушћа него у пољу?
3. Објасни како настаје киша?
4. Ког облика су кишне капи?
5. Када настаје роса?
6. Како сами можемо направити росу?
7. Како настаје лед?
8. Зашто лед некад није прозиран?
9. По чему се снег разликује од леда?
10. Како настају пахуљице?


