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Илустровао Кино Марин

К А КО С В Е Т
И З ÃË Е Д А Д А Н А С ?
Посети
споменике
и грађевине
из прошлости,
фестивале и
светковине у
свим крајевима
света.

Сазнај све о
природним стаништима
попут Великог коралног
гребена на обалама Аустралије
и шумама Амазона у
Јужној Америци.

Посети
најпознатије
грађевине од
Сиднејске опере
до Таџ Махала и
Базилике Светог
Петра.

Откриј
више од двадесет
популарних спортова
од аустралијског
фудбала преко
полоа и лакроса до
крикета и хокеја
на леду.

Упознај најразличитије
животиње – мекане
коале, елегантне
фламинге, огромне
гризли медведе и
стидљиве окапије.

Откриј како људи живе
у различитим деловима
света, шта највише воле
да једу, како се облаче,
како им изгледају куће,
чиме се баве и како се
забављају.

Провери своје знање решавајући
квизове на страницама 36 и 37.
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Да ли људи живе на Арктику? 

Неки проблеми су локални, док
други утичу на све нас. Глобално
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ЗАСТАВЕ СВЕТА (на унутрашњој страни корица)

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Око 60 посто људи на свету
користи интернет. Сваког дана се
појави 800.000 нових корисника,
а коришћење интернета путем
паметног телефона чешће је од
коришћења компјутера.

Нафтна платформа

Гренланд је највеће
острво на свету.
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лабуд
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Типична
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Биг Бен,
Лондон

Кит перајар
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Северна Америка је трећи највећи континент.
Простире се од северних ледених земаља,
Гренланда, Канаде и Аљаске, до пустиња
и тропских шума Мексика на југу. Највећи
планински венац на овом континенту су
Стеновите планине које се простиру од
Канаде до Новог Мексика. Сијера Мадре
је још један велики венац на овом
континенту. Налази се у Мексику
и на њему је много вулкана.

Свемирски
центар
„Кенеди“

Амерички
фудбал

Европа и Азија заједно чине највећу
копнену масу на планети, коју још
називамо и Евроазијом. Европа заузима
западни део овог суперконтинента,
а обухвата још и острва, од којих су
највећа она на којима се налазе
Уједињено Краљевство, Ирска, Исланд.
Португалске
плочице

Чивава

Мајанска
посуда

Тажин

Јамичарка

ТИ ХИ
О К ЕАН

Карневал

НАШ СВЕТ

Свет је подељен на седам континената, који се даље
деле на више од 190 држава. Између континената се
налазе многобројна мора и пет великих океана, и
они заједно покривају више од две трећине Земљине
површине. Земља је једина планета у Сунчевом систему
која на својој површини има оволико воде у течном
стању. Без воде не би било живота на Земљи.

Коати
Фламинго

Дивовска
видра

Газела

ЈУЖНА АМЕРИКА
А ТЛА НТСКИ
ОКЕА Н

Пица са
бананом
Поло

Бифтек

ЈУЖНА АМЕРИКА

Јужна Америка је позната по планинском
венцу Анди, Амазонским прашумама и
огромним травнатим пространствима попут
пампаса и љаноса. На југу се налази пустињска
област Патагонија у којој је број становника
једнак броју пингвина. Ту су пронађени и
многи фосили диносауруса, који сведоче
да су овде некад живели неки од највећих
гмизаваца на свету.
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Ледоломац

АЗИЈА

Скијашко
трчање

Азија је највећи континент.
Заузима четири петине евроазијског
суперконтинента и простире се кроз
једанаест временских зона. Овде се могу
наћи највише планине на свету (Монт
Еверест) и највеће језеро на свету, које
је због своје величине добило назив
Каспијско море.

Л Е Д Е НИ
ЕАН
Сауна

Блини са
кавијаром
Шумски
рис

РО

Аргали

Руски
православни
свештеник

Данске
ћуфте

ПА

Јеле

Дрвене
куће у
Томску

Балет

АЗИЈА

Купола
Велике
џамије у
Дамаску
Криви торањ
у Пизи

Белоплећи
белорепан

Тибетански
свештеник

Балалајка

Споменик у Степ
анакерту

Урмине
палме

Кулан,
азијски
магарац

Тори

Планина
Фуџи

Шар-пеј
Гибон

Сфинга

Телевизијски торањ
„Бисер Ориј ента“
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Таџ Махал
Мравојед

Мандаринка
Ситар
Девојка
из народа
Масаи

Акација

АФРИКА

Аустралијски плесач

Кип лежећег Буде
Кенгур

И НДИ ЈСКИ
ОКЕ АН

Бонобо

Кеа

АУ

АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА

Океанију чине острва Нови Зеланд,
Папуа Нова Гвинеја и једанаест независних
земаља које се налазе на хиљадама
острва раштрканих по Тихом океану.
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АНТАРКТИК

Антарктик је два пута већи од Аустралије
и покрива Земљин јужни пол. Ово је
најхладније место на свету, па не чуди што
овде нема трајно насељеног становништва.
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Дугин
зелено-плави
папагај

Тики

Стара ветрењача, Перт
Сиднејска
опера

АФРИКА

Африка је други највећи континент. Већину
северног дела заузима Сахара, највећа топла
пустиња на свету. Када се крене ка југу
наилазимо на саване, простране травнате
области, и огромне тропске шуме. Афричка
Велика језера и Велика раседна долина
сежу до највећих копнених дубина.
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Сиднејски
лучки мост

Једрилица

