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ŠE VEČ!!!
Predstavitve vsebin  

v treh sekundah, 
osupljiva dejstva in 
triminutne naloge!

ODKRIJ,
kako se prilagajamo 

različnim 
podnebjem.

PREBERI
30 osupljivih zanimivosti 

o vremenu. 

UGOTOVI,  
kako silovite so lahko 

vremenske 
skrajnosti.

RAZIŠČI, 
kako znanstveniki 

napovedujejo 
vreme.

SPOZNAJ,  
kako merimo  

vremenske 
pojave.

Dr. Jen Green je izjemno plodovita 
pisateljica stvarne literature za otroke, 
ki je objavila že več kot 350 knjig.   

Professor Adam Scaife je 
strokovnjak za podnebje in 
napovedovanje vremena, zaposlen  
v Britanskem meteorološkem uradu.

Tom Woolley je ilustrator iz Velike 
Britanije. Poleg likovne opreme 
knjig za otroke in odrasle tudi redno 
razstavlja. 

30 zanimivosti o vremenu za mlade radovedneže, 
pojasnjenih v pol minute

Ta knjiga vabi bralce na nenavadno raziskovalno potovanje  
z jedrnato navedenimi najpomembnejšimi dejstvi o vremenu, 
ki jih spremljajo privlačne kratke naloge in strnjeni povzetki.

Vse razlage spremljajo zabavne in živahne ilustracije, zato je 
ta vodnik po nenavadnem in čudovitem vremenu našega sveta 

popoln priročnik za radovedne bistre glave,  
stare 8 let in več.
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V nekaterih delih sveta ostaja vreme enako več dni ali celo 
tednov zapored. Toda marsikje se nenehno spreminja: privalijo 
se nevihtni oblaki in zakrijejo modro nebo ali pa po dežju 
pokuka sonce. Zaradi tega spreminjanja kar naprej ugibamo, 
kakšno bo vreme. Celo podnebje, to je splošno vreme za 
določeno večje območje, merjeno v več letih, se počasi 
spreminja.

Vreme vsak dan vpliva na vsakogar od nas. Vpliva na to, kje 

živimo in kako potujemo, kakšna oblačila nosimo in kaj delamo. 

Od vremena je odvisno tudi pridelovanje naše hrane. Ta knjiga 

bo raziskala številne plati vremena in podnebja. Razložila bo 

mogočne sile, ki poganjajo vremenske sisteme, ter opisala 

različne vrste vremena in njihov vpliv v različnih delih sveta.

Preden začneš brati, preveri, kaj se dogaja zunaj. Je toplo, 

vroče, soparno ali mrzlo? Je mirno ali vetrovno? Morda je 

sončno ali oblačno, mogoče dežuje, sneži ali pa pada sodra. 

Vse te razmere so vreme – stanje zraka v določenem kraju in 

času.

O knjigi
... v 60 sekundah
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Od neurij s točo do orkanov – zdi se, da vreme postaja čedalje 

silovitejše. Znanstveniki menijo, da zato, ker se naše podnebje 

hitro spreminja. Pogledali bomo, zakaj se to dogaja in kaj lahko 

pomeni za prihodnost.

Ta knjiga obravnava 30 zanimivosti o vremenu, razdeljenih  
v šest poglavij. Vsaki zanimivosti je namenjena ena stran, tako 
da lahko v 30 sekundah spoznaš poglavitna dejstva. Če se ti to zdi 
predolgo, lahko prebereš samo povzetek z najpomembnejšimi 
točkami. Po vsej knjigi so tudi triminutne naloge s poskusi za 
raziskovanje vremenskih pojavov. Zato se opremi s slamnikom, 
vetrovko in škornji, da boš kos muhastim vremenskim silam na 
potovanju spoznavanja divjega in čudovitega vremena na 
našem planetu!
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Morda te bo presenetilo, da je 

vreme na Zemlji posledica gibanja 

zraka, ki ga poganja energija Sonca. 

Ta proces, ki zveni preprosto, povzroča 

silovite vremenske sisteme, kot so 

viharji, nevihte in tornadi. Energija, 

ki jo sprošča vreme, je tako močna, 

da jo je včasih mogoče uporabiti za 

poganjanje strojev. To poglavje razlaga 

vir te energije in sile, ki s svojim 

medsebojnim delovanjem ter ob 

pomoči Sonca, ozračja in oceanov 

ustvarjajo vreme.

 
Vreme na Zemlji
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Antarktika Pokrajina sveta okoli 
južnega tečaja.

Arktika Pokrajina sveta okoli 
severnega tečaja.

atmosfera Ozračje, mešanica 
plinov, ki obdajajo Zemljo.

celina Ena od velikih kopenskih 
gmot, kot so Evropa, Azija ali 
Afrika.

ekvator Namišljena vodoravna 
črta po obodu na sredini Zemlje.

fosilno gorivo Gorivo, kot sta 
premog in nafta, ki je milijone let 
nastajalo iz ostankov živali in 
rastlin.

gravitacija Težnost, sila, ki stvari 
v vesolju privlači drugo k drugi, 
na Zemlji pa k njenemu središču. 
Zato stvari, če jih spustimo, 
padejo na tla. 

hidroelektrična energija Oblika 
energije, ki uporablja silo vode za 
ustvarjanje elektrike.

Slovarček
Vreme na Zemlji

jedrska reakcija Proces, pri 
katerem atomska jedra sprostijo 
veliko količino energije.

krožni tokovi Veliki sistemi 
oceanskih tokov, ki nastanejo 
zaradi svetovnih vetrovnih 
vzorcev in vrtenja Zemlje.

obnovljiva energija Energija,  
ki jo je mogoče naravno 
nadomestiti, tako da jo lahko 
uporabljamo brez nevarnosti,  
da jo bomo vso porabili.

onesnaženje Pojav, kadar 
umazane ali škodljive snovi 
pridejo v zemljo, zrak ali vodo,  
ki zato niso več varni ali prijetni 
za uporabo.

orkan Silovita nevihta z zelo 
močnimi vetrovi, zlasti nad 
zahodnim Atlantskim oceanom.

plimovanje Redno dviganje in 
upadanje morske gladine, ki ga 
povzročata težnost Lune in 
vrtenje Zemlje.

sevanje Oddajanje energije  
v obliki toplote ali svetlobe.
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