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Didysis Sprogimas – Big Bang
Visata – The Universe
Paukščių Takas – Milky Way
Mokslininkas – Scientist

Štai kaip šie žodžiai skamba angliškai:

Ką vadiname Visata?
Visata – visas pasaulis ir 
viskas, kas jame yra: 
žvaigždės, Mėnu-
lis, Saulė ir kitos 
planetos, galak-
tikos, augalai, 
gyvūnai, aš, tu 
ir net laikas.

Kas tas Didysis 
Sprogimas?
Dauguma mokslininkų mano, 
kad Visata atsirado ir pradėjo 
vystytis beveik prieš 13,8 mlrd. 
metų po Didžiojo Sprogimo, 
dėl neaiškių priežasčių 
sprogus vienam itin karštam 
gniutului. Po šio sprogimo 
gniutule esančios medžiagos 
milžinišku greičiu ėmė 
plėstis visomis kryptimis, kol 
galiausiai per visą šį laiką nuo 
Didžiojo Sprogimo išsiplėtė 
į mums žinomą Visatą.

Kas yra 
Paukščių 
Takas?
Tai vos viena iš 
šimtų milijardų 
Visatoje esan-
čių galaktikų. 
Paukščių Tako 
galaktikoje gy-
vename ir mes. 
Taip, drauge, 
galaktika tokia 
didelė, kad mūsų 
Žemė – tarsi 
mažas taškelis 
joje.

Į D O M Ū S  F A K T A I

•  Kosmoso erdvėje tvyro 
visiška tyla, nes nėra tinka-
mos terpės keliauti garso 
bangoms.

•  Visatą sudaro žvaigždės 
ir planetos, bet tai labai 
maža jos dalis (5 proc.), 
didžiąją Visatos dalį sudaro 
nematoma tamsi energija 
ir tamsioji medžiaga.

Esame 
kažkur 

čia.

Kiek metų 
Visatai?
Visatai maždaug 13,8 mlrd. 
metų. Mokslininkai šį skai-
čių nustatė matuodami 
seniau sių žvaigždžių amžių 
ir Visatos plėtimosi greitį.

Galbūt 
niekada nesuži

nosime, kurioje tiksliai 
vietoje pradėjo plėstis 

Visata. Bet visada žinosime 
atsakymą į svarbiausią 

klausimą: „Kur mes 
dabar esame?“ 

Visatoje!
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Iš ko sudaryta Žemė?
Žemę sudaro 3 pagrindinės dalys: 
Žemės pluta, mantija, branduolys.

Kodėl Žemė apvali?
Du tarpusavyje susiję veiksniai, lemian - 

tys Žemės formą, yra masė ir gra-
vitacija. Šios veikiami kūnai traukia 
vieni kitus. Mažesni kūnai sąveikau-
ja tarpusavyje mažesne gravitacine 
jėga nei su Žeme. Štai kodėl žmonės, 
automobi liai ir kiti daiktai nesklando 
ore – mus veikia Žemės trauka.

Taigi formuojantis Žemei net mažiausias 
daleles veikė gravitacijos jėga. Šis me-

džiagos telkinys vis pritraukdavo įvairias 
kosmoso daleles, kol pagaliau susiforma-
vo mums dabar matoma ir žinoma Žemė.

Tolstant nuo Žemės gravitacinė jėga silp-
nėja, bet visada išlieka. Kosmonautai 
gali sklandyti dėl to, kad kosminis lai-
vas juda apskrita orbita, užuot skridęs 
tiesiai (kiek nutolsta nuo Žemės, tiek nu-

krinta link jos), todėl ir jaučia nesvarumą.

Žemė – Earth
Gravitacija – Gravitation
Temperatūra – Temperature

Štai kaip šie žodžiai skamba angliškai:

Į D O M Ū S  F A K T A I

•  Vidinis branduolys – 
karščiausia Žemės dalis, 
jos temperatūra kaip 
Saulės paviršiaus.

•  Žemės forma nuolat 
kinta.

•  Mokslas, matuojantis 
bei stebintis Žemės dydį 
ir formą, vadinamas 
geodezija.

Gravitacija visomis kryp-
timis veikia vienodai.

Taip būti negali, nes gravi-
tacinės jėgos yra skirtingų 
dydžių.

Žemės pluta sudaryta iš visų 
rūšių uolienų ir dirvožemio.

Mantija – šis storas Žemės sluoks-
nis yra iš kietosios būsenos uolingų 
medžiagų ir sudaro net 85 proc. 
visos Žemės masės. Mantija yra 
2900 km storio, o jos temperatūra 
siekia net 1000–3700 °C.

Branduolys padalytas  
į išorinį ir vidinį.
Išorinis branduolys skystas  
ir čia labai karšta. Temperatūra 
gali svyruoti tarp 4000–5000 °C.

Vidinis branduolys dar karštes-
nis, temperatūra svyruoja tarp 
5400–6000 °C, tačiau ši dalis, nors 
ir karštesnė, yra kietosios būsenos.

•  Net 71 proc. Žemės paviršiaus 
dengia vanduo. Štai kodėl ši pla-
neta dar vadinama mėlynąja.

Mes jau 

žinome, kad Žemė 

yra apvali. Bet kodėl 

ji būtent tokios formos? 

Ar Žemė apvali 

kaip krepšinio  

kamuolys?

Kaip veikia gravitacija?
Artėjant link cen-
tro gravitacinė 
jėga stiprėja – taip 
Žemė pasidarė 
apvali. Taigi gravi-
tacija – atsakymas, 
kodėl Žemė apvali, 
o ne, tarkim, kubo 
ar picos formos.
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Pasidaryk džiungles stikliniame inde!

Vis keliavome ten, 
kur nėra žalumos. Ir tu jos 

pasiilgai? Tad įkurkime 
namie džiungles!

Reikės

stiklinio indo
smėlio
žemių

drenažo akmenukų
akmenų
samanų

įvairių kambarinių augaliukų,  
pavyzdžiui, mažojo paparčio

Gaminimas

Į stiklinį indą sudėk dre-
nažo akmenukus, supilk 
smėlį ir gražiai jį paskirs-
tyk. Formuok kitą sluoksnį, 
pilk žemes. Dabar kurk 
savo svajonių džiungles 
sodindamas augalus, o 
likusią laisvą žemę užklok 
samanomis. Galiausiai 
papuošk akmenukais.

Ar drėgnuosiuose 
miškuose  
visada lyja?
Šiuose miškuose lyja ne visada, bet 
kone kasdien. Čia labai karšta ir drėgna. 
Medžiai, tarpusavyje varžydamiesi dėl 
saulės šviesos, išauga labai aukšti ir 
lapus paskleidžia itin plačiai.

Miško apačioje 
esančių auga-
lų lapai dažnai 
būna platūs, kad 
kuo daugiau 
sugertų saulės 
spindulių.

Kodėl svarbu 
išsaugoti  
atogrąžų miškus?
Šie miškai dar vadinami Žemės 
plaučiais – atogrąžų miškai pasisa-
vina didžiąją dalį anglies dioksido ir 
išskiria gyvybiškai mums reikalingą 
deguonį. Atogrąžų miškai pade-
da visame pasaulyje 
lėtinti klimato po-
kyčius. Taip pat 
juose didžiausia 
pasaulyje au-
galų, vabzdžių 
ir gyvūnų rūšių 
įvairovė. Iš tikrųjų 
džiunglėse rastume 
daugiau nei pusę planetos 
augalų ir gyvūnų rūšių. Labai  
svarbu saugoti šiuos miškus.

Atogrąžų miškai užima apie 
6 proc. planetos sausumos 
paviršiaus.

Amazonės atogrąžų miškai  
Pie tų Amerikoje tokie dideli, kad 
jei tai būtų šalis, ji būtų devinta 
pagal dydį pasaulyje.

Drėgnieji miškai – Rainforest
Lietus – Rain
Miškas – Forest
Medis – Tree
Krūmas – Bush
Augalas – Plant
Vabzdys – Insect

Štai kaip šie žodžiai skamba angliškai:

Tripirštis tinginys
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