
ОТКРИВАЛИЦА 
1. Материјал од ког се најчећше прави посуђе у  
    ком   се кува. 
2. Користи се за израду точкова на бициклима и  
    аутомобилима. 
3. Многе играчке израђене су од овог материјала. 
4. У прошлости је коришћен у изградњи кућа,  
    мостова и путева. Тврд и тежак за обраду. 
5. Не проводи топлоту, сече се тестером. од њега  
    се     прави намештај. 
6. У школи га ученици често користе за вајање. 
7. Од њега се израђују свеске и књиге. 
8. Провидно је и лако се ломи. 
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