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Toimitussana. 

Möö noisemma tiijustammaa loontoa. Tiitoa, kumpa tiijustaa 
loontoa, kutsutaa loonnont i i joks . Möö noisemma tiijustammaa 
maata, vettä, vozduhaa, möö noisemma tii justammaa kasvoja, 
elokkaja, inmihist. 

Tiijustaa loontoa pittää ei vaa sitä vart, jot tiitää mitä ta-
pahtuu loonnoos. Sitä on tarvis i sitä vart, jot tiitää, kuin inmi-
hiin omal tööl voittaa loontoa i polzuittaa sitä itsen hyväks. 
Vet kaik, minenkä möö palzuitamma meijen elämääs, — kai-
kellaiset tööasut, rooka, vaate, e lohoone, — on valmissettu 
siitä, mitä möö saautamma loonnoost . 

Loonnoon tiijool on meitä vart suur merkitös. Se avittaa 
meille okiast saavva tiitä loontoa. Se avittaa meijen sotsiali-
st iceskoil stroitelstvaas. Loonnoont i i to alkutiijot meijen pittää 
saavva jo alku$kouluus. 
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I. PINTAMAA JA MAASTKAIVETTAVAT. 
PINTAMAA. 

Kuva 1. Vonga. 

märkänevvää heinää, eläviä ja kuollehia itikkaisia, matok-
kaisia ja muita heenoja elokkaja. 

Alemmas pintamaa ain muuttijaa, ain vaaliammaks 

Kynnetyn maan päält möö näemmä mustaa, tali 
harmaata maan päälyst. Jos kynnetyn maan pääl möö 
kaivaamma havvan, nii havvan servääs möö näemmä 
slojan mustaa tali harmaata maata. Sitä ylempäist sloi-
jaa maata saotaa pintamaaks. 

Joen jyrkääl rannaal tali 
vongan äkkinäisees paltiis 
saap nähä ei vaa pinta-
maan sloijaa, no i senen 
al olevat toiset maan slo-
jat (kuva 1). 

Jos hyväst katsoa pin-
tamaan sloijaa jyrkäst ran-
nast, nii hänes saap nähä 
eläviä ja koolleita kasvon 
juuriloja ja männävootist 
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ja viimen männöö samalaiseks, ku i alumain maa. Sitä 
maasloijaa, kumpa lezzi pintamaan al kutsutaa emämaaks, 
tali pintamaanalusmaaks. Pintamaanalus voip olla eri-
laisist maaporodist: savest, liivast, kaikist ja muist. Emä-
maanporodan pääl hänen päälimäisest slojast i tekahuu -
ki pintamaa. 

Veel alemmas, emämaaporodan al, lezziit toiset eri-
laiset slojat. Pintamaata ono kovast tarvis kasvon'elä-
mist vart ja sen peräst ono tarvis maatalohutta vart. 
Kasvatettaviin kasvoin tulo paljo rippuu pintamaasi 

Kuva 2. Vetn olomin pintamias. 

Mitä ono pintamaas. 

Jot saavva tiitä mitä 
ono pintamaas, ni pittää 
tehä mokomat oopbtat. 

1 oopbtta. Otamma 
stokanan vettä ja lasem-
ma sinne peenen kom-
kan pintamaata. Pinta-
maasterohuuti kohojaat 
ylläälle pikkaraiset pullut 

vozduhaa. Vesi pintamaast ajoi voz-
duhan pois. Se näyttää, jot pin-
tamaas ono vozduha, kumpaa ono 
kovast tarvis kasvoille. 

2 oopbtta. Yhen lusikan pinta-
maata paamma kuivaa probirkaa ja 
pirttulampun pääl noisemma varis-
tammaa, kuin ono näytetty kuvas 2. 
Probirkan seiniin sisäpoolees ilmah-
tuut vesitilkat. Se vesi erohuis pin-
tamaast. Se näyttää, jot pintamaas 
ono vesi. Vettä kera ono tarvis 
kasvoille. Kaik kasvot omil juuriloil 
immööt vettä pintamaast, ilman vettä 
kasvot kuivaat. 

3 oopbtta. Paamma kartaiseekarp-
Kuva 3. Pintamaan 

varistammln. 

6 



pii lusikan pintamaata i noisemma nyt varistammaa 
priimusan pääl. Varistamisest pintamaa noisoo leemet-
sömmä ja savvuumaa. See näyttää, jot pintamaas ono 
mokomat osat, kummat pallaat. 

Jos kovemmast veel noisemma kuumentammaa, nii 
pintamaan karva muuttuu mussast harmaks, tali puner-
tavaks. Mitä tapahtui pintamaan kera? Siintä paloi 
peregnoi. Niin kutsutaa maas olevia märkenyssiä kas-
von ja elokkahiin jäännöksiä. 

4 oopbtta. Tiijussamma mitä ono varistetun pinta-
maan jäänöksiis? Pintamaan jäänöksen valamma klazi-
putelii veen kera, hämmennämmä ja paamma seisoh-
tummaa. 

Kons sommela vesi seisohtaijaa, ni klaziputelin poh-
jaa jääpi kaks sloijaa: al — liiva, a sen pääl — savi. 

Nyt proovamma eroittaa saven liivast. Sitä vart 
taas hämmennämmä puteliis liivan ja saven yhtee ja 
§ommelan veen valamma stokanaa. Klaziputelii veel lis-
sämmä puhast vettä, hämmennämmä ja §ommelan veen 
valamma stokanaa. Sil viisi teemmä siihe saa kunis vesi 
puteliis ei nois ennää mänömää sommelaks. Perrää senen 
annamma §ommelan veen stokanaas seisahtaissa. Siis 
stokanaas laskijaa pohjaa savi, a klaziputelii jääp vaa yks 
liiva. Niin möö eroitimma liivan savest. Siis pintamaas 
krome peregnoja, ono liiva ja savi. 

5 oopbtta. Pintamaas ono veel kaikellaiset soolat. 
Jot sauttaa pintamaast soolat, nii pittää tehä mokoma 
oopbtta: pannaa stokanaa 2—3 lusikkaa pintamaata, 
valamma sissee puhast vihmavettä ja hyväst hämmen-
nämmä. §ommelan veen valamma trattii, kumpaa ono 
pantu filjtra läpilaskovast paperist. Filjtran läpi valluu 
puhas vesi. Valamma sitä vettä farforovoisee ca§kaa 
tali rautaisee lusikkaa ja noisemma varistammaa spirtov-
kan pääl. Kons vesi kuivaa, ni astian pohjaa jäävät jää-
nökset. Neet ovatkii soolat, kummat möö saimma 
veenkä pintamaast. Nämä sulanneet vees soolat kasvot 
immööt juuriloil pintamaast ja sil toittijaat. 
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Jot pintamaas olliis enemp toittosoolaa, pittää siihe 
panna taeht (valloa). Sen märkenömisest jäävät soolat. 
Maata saapi tatehoittaa valmiil sooloil. 

Maan tatehoittamin tekkoo kulttuurakasvoloin tulon 
suuremmaks, sillää meil levviält tatehoitetaa pintamaata. 

Peregnoi. 

Peregnoi pintamaas tekahuu kaikkiin kasvoloin ja 
elokkain märkenömisest. Peregnoita ono joka pinta-
maas, mut yhes pintamaas ono enemmän, toisees vähem-
män. Enemmän peregnoita ono mustamultamais. 

Peregnoi ono musta, sen peräst pintamaa ono mus-
sertavvaa karvaa. Kovast rikkaat peregnoil mustamul-
taiset pintamaat ovat mustapliissaist karvaa. Mustaa 
pintamaata päivyt paremmast varistaa ku vaalakkoa, se 
on kovast tarpelliin siin kasvaville kasvoille, erikoisest var-
raa keväest. 

Pintamaa, kummaas ono paljo peregnoita, ono pöyh-
kiää. Hännee paremmast männöö vozduha ja vesi, mitä 
ono kovast tarvis kasvoille. Ja mokomaa pintamaata 
ono kerkiämp tehä. 

Min enemmän ono peregnoja, sen suuremman tulon 
antaa pintamaa. Sen peräst mustamultaiset pintamaat 
ovat tulokkaat. Jot pintamaas olis enemmän peregnojaa, 
sitä pittää hyväst tatehoittaa. Tae märkenöö ja muut-
tuu peregnojaks. Kons märkenöö peregnoi, siis jäävät 
soolat. Nämät toittosoolat vees sullaat ja kasvoloin 
juuret immööt sitä ja toittaat kasvoja. Vot minen pe-
räst inustamultamaat ovat tulokkaat. 

Savi. 

Monikaisiis pintamais ono paljo savvia. Mokomia 
pintamaita saotaa savikkaiks maiks. Savikkaan pinta-
maan omintus paljo rippuu saven omintuksest. 
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Enemmittee meil puuttuu punain savi, mut savvia 
ono i toist karvaa. Jos ottaa tykky kuivaa savvia i 
hengetä sihe, siis nuuheel, nii nennää lööp erikoin 
haiso. Sitä haisoa mööt ono kerkiä saavva tiitää savi. 

Savi ono pöllykkäisist osist. Se voipi hyväst nähä, 
jos ottaa tykyn kuivaa savvia ja karsia veitseel tali 
heeroa heenoks. 

Oopbtta. Otamma tratin, paamma pöyhkiän tykyn 
gigroskoopista puuvillaa, saven heeromma heenoks ja 
valamma trattii, a päälle valamma vettä (kuva 4). Vesi 
kehnost männöö saven läpi. Kons 
savi kastuu, ni siis hänen pääl kav-
vaa kestää vesi. Savikkaan pin-
tamaan pääl kera kavvaa kestäät 
vesilätäköt. 

Otamma tratist märän saven. 
Se mäni niku taikinaks. Savitaikina 
ono sakkia ja tarttuva. Sakkiat ja 
tarttuvat ovat savikkaat pintamaat 
ja kyntä niitä ono raskas. 

Kuivatamma märän saven. Se 
tulloo kovaks niku kivi. Jos sa-
vikkaat pintamaat kuivaat, nii neet 
ovat kovat, sen peräst niitä kera 
ono raskas tehä. Mokomia pinta-
maita saota raskaiks pintamaiks. 

Kui märkää, niin i kuivaa savikkasse pintamaaha 
pahaisest päässöö vozduha. Se kera ei oo hyvä kas-
voille. Tae kera ei kiiree märkene, ku vozduhaa ono 
vähä. 

Keväest märät savipintamaat kavvaa evät kuiva ja 
kehnost ottaat päivyen lämmän. Sen peräst näitä maita 
saotaa kylmiks. Kasvon orahat heis noisoot mööhem-
mäs, ku liivapintamais. 

Mut savikkaat pintamaat ovat rikkaammat sooloil, ku 
liivakkaat pintamaat. A soolat hyväst toittaat kasvoloja. 

Kuva 4. Kuin vesi männöö 
läpi liivan ja saven. Kural 
pooleel oopbtta savenka. 

Oikial — liivanka. 
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Liiva. 

Jos pintamaas ono paljo liivaa, nii siis sitä pinta-
maata saotaa liivakkaaks. Liivast paljo rippuu lii vak-
kaan pintamaan omintus. 

Siputamma puhtaan paperilehen päälle puhast joki-
liivaa ja hyväst katsomma. Se liiva ono heenokkaisist 
kivykkäisist. Yhet kivykkäiset ovat sorriammat, toiset 
heenommat. Vaa kaik höö ollaa suuremmat ko saven 
pöllykkäät osat. Nämät liivakaiset ovat karvattomat i 
läpinäköväiset, ovat i kraasatut kaikenlaisiil karvoil. 

Paamma monikkaisen sorrian liivasuuriman klazin 
päälle i kovast painamma sormeel liivaa ja väitämmä niitä 
sormeel klaziruutua mööt. Möö tunnamma, jot liiva 
kraappii klaziruutua. Liivan kivykkäist ovat kovat, sen 
peräst maan tekömisasut (pluugat, astivat) kovast kuu-
luut tekijees liivakast kyntömaata. 

Oopbtta. Otamma tratin, paamma pöyhkiän tykyn 
gigroskoopista puuvillaa, siputamma liivaa i valamma 
vettä liivan päälle. Vesi kiiree männöö liivan läpi ja 
vähä pitähyy hänes. Sil liiva erittäijää savest. Läpi liivak-
kaan pintamaan kera hyväst männöö vesi. Sillää, ku 
vesi vähä kestää liivaas, nii neet maat kiiree kuivaat. 
Sentä niitä saotaa kuiviks maiks. 

Otamma tratist märän liivan ja katsomma hänen 
omintukset. Märäst liivast taikinaa et tee, ku savest. Jos 
paat kuivamaa märän liivan komkan, nii hää ei mää 
kovaks, ku savi a murenoo. Liiva ono murria. Sillää 
liivakkaat kyntömaat ovat murriat ja niitä kyntää ono 
kerkiä. Sen peräst liivakkaja kyntömaita saotaa ker-
kiäiks maiks. 

Liivakkaat pintamaat paremmast varistuut päivyest, 
ku savikkaat. Keväest liivakas pintamaa kiire kuivaa, 
inännöö lämmäks ja selväst nostaa rohon. Liivakkaas 
pintamaas selvemmäs valmistuut kasvot, ku savikkaas. 

Kuin savi, niin i liivapintamais ono vähä peregnoja. 
Sen peräst höö antaat peenemmän tulon, ku mustamul-
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tamaat. Mut neetkii voivat antaa hyvän tulon, jos vaa 
neet hyväst tehä ja tatehoittaa. 

Nyky ajal meil täytetää suurt tehtävää — nosta mei-
jen kolhozoin ja sovhozoin peltoin tulo suuremmaks. 
Sen töön tekömisees ono suur merkitys maan hyväst 
tekemiseel ja vallottamiseel. 

Meijen tehtyt uuvet suuret zavodat tekkööt paljo 
traktoroja ja muita maatalohusma^inoja ja asuja. 

1937 voovven aluks meijen kolhozoil ja sovhozoil 
ono annettu 400 tuhatta traktoria, kummat jaksat tehä 
niin paljo töötä, kuin 7580000 hepoist. Ensimäisen 
pätiletkan lopus meijen maatalohuves oli kaks kertaa 
enemp maatalohusmasinoja, ku pätiletkan alus. Meil ono 
nyt paljo maa-asuja, maan tekömist vart. 

Ensimäisen pätiletkan aikaan meil ono tehty paljo 
zavodoja, mis tehhää sooloja, kumpia ono tarvis pelto-
loin valottamist vart. Kolhozois ja sovhozois paljon jo 
valotettaa pintamaita sooloil. 

Asustetut tiijool ja tehnikaal, möö voittelemma suu-
ren viljatulon poolest. 

GRANITTA. 

Granitta enemittee ono syvääl maan sees, saven, Iii 
van ja toisiin maaporodoin al. No tihtii saap nähä 
granittaa maan päält. Monikkaisiis paikois granitast 
ovat kokonaiset mäet. Granittakivijä (valunoja) tihtii 
voip tavata peltoilt ja metsist (kuva 5). 

Enemittee granitta ono punaist ja harmaata karvaa. 
Otamma granittakiven tykyn, lohkaamma sen vasaraal i 
katsomma sitä kiven lohkenutta mööt. 

Mitä siis näkkyy granitast? Granitan lohkoa mööt 
saapi nähä hänen eri osat. Yhet niist ovat punaisia tali 
valkioja kivimuruloja, — niitä kutsutaa peltospaatiks. 
Pelto§paattia enemp ono granitaas, sen peräst granitan 
karva on punain tali harmata karvaa. Toiset osat gra-
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nitas ollaa karvattomat, melkeen läpinäyttävät, niitä 
saotaa kvar tsaks . Peltospaatin ja kvartsan muruloin 

välis näkkyyt veel mussat paistavat soomukset, niitä 
saota slydaks. 

Siis granitta ono pelto§paatist, slydast ja kvartsast. 

Kuin murenoo granitta. 

Loonnoos kaik muuttuu, granitta kera ei jää muut-
tumatta. Aikoin kulujees granitta murenoo ja männöö 
saveks ja liivaks. Sen murenomin tapahtuu lämmän, 
kylmän, tuulen ja vozduhan deistvial. 

Jot nähä, kuin tehojaa granittaa lämmä ja kylmä, 
teemmä mokoman oopbtan. 

1 oopbtta. Otamma peenen tykyn granittaa ja kiin-
nitämmä sen rautavitsan otsaa. Toisen rautavitsan otsan 
käärimmä paperiil ja käel noisemma siint pitämää kiin. 
Kiven varissamma priimusan tali pirttulampun tulel, 
kuumennamma granitan kovemmas i äkkiistää lasemma 
kylmää vettee. Jos sitä sammaa teemmä ussiamman ker-
ran, nii peräst granitta murenoo heenoks tykkylöiks. 
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Jot arvata miks granitta lämmäst ja kylmäst murenoo, 
teemmä mokoman oopbtan. 

2 oopbtta. Otamma vaskisen viijenkopekan rahan, 
lakkian lavvan otsan ja parin naaglaa. Löömmä naag-
lat lautaa sil viisii, jot heijen välist viijenkopekan raha 
hyväst männiis läpi, vaa jot vähäin tapajais servii. Siis 
otamma pihtilöil viijenkopekan rahan ja varissamma sen 
spirtovkaal. Paamma rahan lavvan otsaal i proovamma 
laskia kahen naaglan läpi ja kasomma kuin raha männöö. 
Varissettu viijenkopekan raha ei mää läpi. Miks? Ei 
mää sentää, jot hää tuli kuumentamisesi suuremmaks. 
Männöö vähä aikaa, raha jäähtyy i taas höpliäst noi-
soo mänömää läpi. Se näyttää, jot varistaes raha mäni 
levviämmäks, ku jäähtyi, niin mäni kokkoopäi. 

Mokomija oopbttoja tehtii i toisiin kovviin riistoinka, 
i ain näkyi, jot varistumisest neet levenivät, a jähtymi-
sest kajenivat. Vaa eri riissat levenööt eril viittää, yhet 
riissat vähemmän, toiset enemmän. 

Granitta kera kylmäst kajenoo, varist levenöö. 
Kons möö varissamma granitan, nii se leveni, mut 
päält granitta leveni enemmän, ku sisest. Kons möö 
äkkiistää granitan jäähytimmä, nii granitta kaijeni pää-
lipoolest enemmän, ku sisest. Senperäst granitta lohki-
jaa ja murenoo heenoks. 

Granitta vet ei oo materialan poolest yhteläin kivi, 
a on tekahunt pelto§paatast, kvartsast ja slydast. Kaik 
nämät sortut yhellaisest varistamisest ja jäähtymises 
levenööt ja kajenoot erilaisest. Senperäst granitta veel 
kovemmast murenoo heenommaks. 

Se sama tekahuu granitan kera i loonnoos. Päivääl 
päivyt kovast varistaa granitan i se levenöö, a ööl se 
jäähtyes kajenoo. Niin joka päiväisest kylmän ja läm-
män vaihost loonnoos granitta murenoo ain heenom-
maks ja heenommaks. Granittamäkkiin alt ain voip 
löytää paljo suurija ja heenoja granitan tykkyjä. Höö 
joutuit tähä granittamäkkiin ja skaaloin murenomisest. 
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Niin lakojaat suuret granittamäet ja granittaskaalat, 
kummat ovat i toisist kiviporodist. (kuva 6). 

Graniittatykkylöjä murentaat veel etes suuret jook-
sevat mäkiveet ja veenoo laskiivaat lednikat, kummat 
valluut mäkkiist allaa. Mäkivirrat ja jäät pessööt ja hee-
root graniittatykkylöjä. Niin viimein, aikaa möö, gra-
niitta murenoo eri muruisiks; peltospaataks, kvartsaks 
ja slydan soomuksiks. 

Kuva 6. Mureneva klviskaala. 

Heeromisest kvartsan murut tekahuut kvartsaliivaks. 
A murennettu pelto§paatta ja slyda vozduhan i veen 
deistviaal muuttuu saveks. Syntynyt liiva ja savi män-
nööt tuulen ja veen mukkaa. Vot mist meil joutui niin 
paljo liivaa ja savvia, kumpia möö näämmä joka pai-
kaas loonnoos. Miljonia voosia piti siihe, kons grani-
tast syntyivät liivat ja savet. 

Möö tutussuimma granitan, saven i liivan kera, 
kummat tekahuit granitan murenomisest. Kivi, savi ja 
liiva ovat meijen maakooren osat ja tiijoos niitä saota 
mäkiporodoiks. 
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Kuin tekahuu savislantsa ja liivakivi. 

Savest ja liivast, kummat syntyivät granitan mure-
nomisest, loonnoos tekahuut toiset mäkiporodat. Moko-
minna porodoinna ovat savislantsa ja liivakivi. 

Savislantsa ono slojakas, mustaa karvaa mäkipo-
roda. Jos henkästää savislantsan päälle, niin nennää 
lööp saven haiso. 

Ussia tuhatta vootta piti sitä vart, ku savest teka-
hui savislantsa. Savvia kovast latistiit ylempäiset slojat 
mäkiporodaa. Latistumisest savi aikaa mööt muuttiis 
kovaks plotnoiks kiveks. Min vanhemp ono savi-
slantsa, sen se ono vahvemp ja kovemp. 

Savislantsaa saautettaa mäkilöist. Mäkkiin eläjät 
slantsaplitkoil kattaat kotiloin katot. Monikkaisiist sort-
tiist vahvaa slantsaa tehhää griifelilautoja, a pehmiäst 
sorttiist slantsaa tehhää griifelijä. 

Liivakivi ono heeno liiva, kumpa kleittähyis toin 
toisee kaikiil (izvestkaal) tali savel. Nämä liivat hyväst 
tuntuut vasta taitetun liivakiven äärest. Liivakivi teka-
hui sekoittumal toisiin mäkiporodoin kera, päält latisti-
vat toiset paksut slojat mäkiporodij a. Mäni ussia miljona 
vootta, ku tuli liivakivi. 

Liivakivviä saautettaa mäkkiist, sitä käytetää niku 
stroikamaterialaa. Hänest tehhää myllynkivijä, tahkoki-
vijä, luiskia. 

Esimerkiil granitanka, savislantsanka i liivakivenkä 
möö tuttohuimma senkää, kuin loonnoos tapahtuu yksiin 
mäkiporodoin murenomiin ja toisiin syntymiin. 

SAVEN, LIIVAN JA KIVEN POLJZUITTAMIIN 
KANSANTALOHUVEES. 

Kui savest tehhää kirpicaa. 

Savest tehhää kaikiille tiijetty stroikakirpica. Kirpi-
coja tehhää kirpicazavodois, kumpia stroitetaa sinne, 
kus ono paljo savvia. 
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Savvia kaivetaa kesäl ja jätetää talveks seisomaa 
myttyille. Siin ajas savi männöö murriaks. Mokomast 
savest tulloo samoi paremp savitaikina. 

Sitä vart, jot tehä savitaikina, valetaa savvee vettä 
ja siis sotetaa savisotkoma^inaal. Savitaikinaa veel lisä-
tää liivaa. 

Hyväst tehty savitaikinaal voip antaa vaikko miltain 
forma, siks jot savi ono sitkiä. Kirpicazavodaas savi-
taikinast kirpicaformastankoil valmisettaa kirpicoja. 

Siis tooret kirpicat kuivatettaa tavallisest tuulees, 
katon al. Perrää senen, ku kirpicat ollaa hyväst kui-
vanneet, neet laahitaa mokomaa kiukaasse, kust neet 
poltetaa. Pojtettu kirpica veenost jäähytettää. Perrää se-
nen kirpica männöö kovaks, ennää veel ei imety, i ei 
mää ennää taikinaks. Valmis kirpica suurees määrääs 
männöö meijen stroikaa vart. Hänest paljo tehhää faab-
rikkoin i zavodoin korpusoja, obsestvennoita zdannioita, 
kotiloja. Kirpica ono kovast tarvittava meijen stroikaas 
stroikamateriala. 

Kuin savest tehhää astioja. 

Prostoi saviastioja tehhää savest patazavodois. 
Enstää savest valmissettaa sitkiä latsulkain taikina, 

kummaal annetaa se tali toin forma. 
Saviastiat enemmittee laahitaa käel patakrugan pääl. 

Savi pannaa ympärläisen pöörivän kannen päälle, kum-
man takkaan patamaasteri tekkoo töötä. Käel i formuit-
semisinstrumenttiil patamaasteri antaa pöörivääl kannen 
kera savimytyl paan, tarelkan, laatkan forman. 

Perrää senen saviastiat kuivatettaa vozduhaas, kat-
toin al tali susilkaas. Siis astiat, jot evät laskiis vettää 
läpi, tihtii voijetaa päält erikoiseel paistavaal voiteel — 
glazuriil. Välistää ees voitamist tehhää pattoin pääl 
kuvat. 

Siis perrää sen poltetaa. Se tapahtuu erikoisiis kiu-
kais, kumpiis astiat vähäkerraas kuumenoot. Poltetut 
astiat veenost jäähytettää. 
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Farfoora-astiat tehhää valkiast puhtaast savest (kao-
linast) sekamitte valkian liivan ja toisiin ve§estvoin 
kera. Farfoora-astiat tehhää zavodaas, enemmittee masi-
naal. 

SSSR-as punaist savvia ono ussiaas paikaas. Valkiata 
savvia (kaolinaa) enemmitee ono USSR-as, Uralaas ja 
Siberiis. 

Kuin tehhää klazzia ja klaziastioja. 

Klazzia ja klaziastioja tehhää erikoisiis klazizavo-
dois. Klazin tekemist vart otetaa puhast liivaa, sekoi-
tettaa kalkin tali mellan kera i sooduul tali potasiil i 
siis kovast varissettaa erikoisiis kiukais, suuriis savias-
tiois. Kons kaik suurest varist sullaa i männöö veteläks, 
siint tekahuu klazi. 

Astioja klazist tehhää enemmittee puhumiseel. Maas-
teri ottaa rautatrubkan, yhtee otsaa ottaa vähäin sitä 
klazivelliä, a toisest otsast alkaa puhhua. Siittä puhumi-
sesi trubkan otsaa tulloo klazipullo. 

Jot tehä astia, 
maasteri pannoo 
pullon formaa i jat-
kaa puhumist. For-
maas k l a z i p u l l o 
mukkoittuu forman 
mukkaa ja ku jää-
htyy, tulloo astia 
(kuva 7). 

Nykyajal meijen 
klazizavodois raskas klazin puhumistöö ain enemmän 
vaihtuu masinaal. 

Mihi männöö granitta. 

Graniitta ono kova kivi, sentää sitä käytetää stroi-
kaa vart. Granittaa meil enemmittee saautettaa Uralaas. 
Karjalan respublikaas, USSR-as — Dnepropetrovsinas 

A 

Kuva 7. Kuin tehhää klaziputelia. 
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Niist paikoist granittaa laitetaa paikkois, kus männöö 
stroika. 

Granitast tehhää kottiin funtamenttija, siltapatsaita. 
Granitta plitkoil katetaa trotuarat ja naabereznoit. Gra-
nitta kiveel — bulbznikaal — katetaa teet. 

Granittaa saap poliroittaa. Poliroitetunna se ono ko-
vast lusti i käytetää ehityksiä vart. Granitast tehhää 
muistopatsain podstavkoja. 

Möö nyt tuttahuimma granitan, saven, liivan, savis-
lantsan ja liivakiven kera. Möö saimma tiitää, jot niitä 
ono kovast tarvis kansantalohuves. Neet ovat polzikkaat. 
No jot käyttää mäkiporodoja talohuvees, ni pittää saut-
taa niitä maast, kaivaa. Senperäst granittaa, savvia, lii-
vaa, savislantsaa ja kiviliivaa saotaa maastkaivettaviks. 

Etemmäs noisemma tiijustammaa veel toisia maastkai-
vettavia. 

KALKKIKIVET. 

Kalkkikivet ovat kalkki, melta ja mraamori. Nä-
mät kaik ovat mäkiporodat, kumpia loonnoos tavataa 

enemmitte mäkkiist. 
Oopbtta. Otamma sekoi-

tettua veenkä soolakislottaa 
jatilkutamma tavallisen kalk-
kikiven päälle. Kalkki noi-
soo §ihisömmää ja päälle 
noisoot pullot. Se sama ta-
pahtuu jos tilkutamma kis-
lottaa mellan tali mraamorin 
päälle: höö noisoot §ihisöm-
mää ja päält rakottuut. Sen 
peräst kalkkikivijä on hyvä 
tunnustaa, jos liikuttaa nii-

Kuva 8. Melta jauho mikroskoopin j e n päälle kislottaa. 
al (kovast suurennettu). ' Л л -i • 

Mellan too tnjetta kaikin. 
Möö hänel kirjutamma klassnoi doskaal. Mikä se 
melta ono? 



Jos katsoa meltajauhoa mikroskoopan läpi, nii voipi 
nähä paljo heenokkaisia raakovinoja, kumpia prostoil 
silmääl ei voi nähä (kuva 8). Neet ovat entisiin, kosnlee 
elännein heenokkaisiin elokkain raakovinat. Elliit neet 
aikaa merriis. Kons höö koolivat, ni heijen raakovinat 
laskisivat meren pohjaa. Mänivät voossaat voossattoin 
jälest, tuhannet vooet tuhansiin voosiin jälest. Raako-
vinoja meren pohjaas kopittui ain enemmän i enemmän. 
Höö lezijees veen al, latistuivat i männiit kovaks veen 
ja toisiin sloijin voimast. Sil viisii meren pohjaas teka-
huit suuret paksut slojat meltaa. 

Miks siis meltaa möö lövvämmä kuivast maast? 
Oppimeehet tiijustiit, jot ussiat paikat, mis nyt ono 

kuiva maa, ennen olliit meren pohjanna. Sitä sannoot 
meriraakovinat ja muut merielokkain jäänökset, kumpia 
lövvetää niist paikoist. Pitän ajan peräst meren pohja 
ain kohoisi, vesi ain antiis ja viimen melta joutui kui-
vaa maaha. Neet pitkäaikaiset meren ja maan liikkumi-
set tapahtuut i nytkii i tuntuut meren rantois. 

Meltaa trehvataa usias paikois meijen Sojuzaa; tihtii 
se laatii holmat ja mäet, esimerkiks Ukrainaas, Krbmas. 
Meltaa käytetää seiniin valkiastamissee. Heenoks jau-
hottu ja puhassettu meltajauho männöö hammasjauhoks, 
kummaal puhasettaa hampaja. 

Kalkkikivi ono harmaata, mut välistää puuttuu i 
toist karvaa. Välistää kalkkikivi ono kova, mut välistää 
puuttuu i kovast pöyhkiännä. 

Loonnoos kalkkikivviä saap tihtii löytää. Sitä paljo 
ono Krbmas, Ukrainaas, Pohja-Kavkazaas, Volgan joel 
ja meijen Sojuzan toisiis paikois. Kalkkikivi ono 
stroikakivi, männöö kotiloin turpain, trotuaroin ja 
izvaskan i sementin tekömissee. 

Mraamora ono kova ja vahva kivi, se ono paista-
vist muruloist. Valkia mraamori voittijaa saahkaraa. 
Mraamoria ono toistkii karvaa. 

Mraamoraa saautettaa meil Karjalan respublikaas, 
Uralaas ja toisiis paikois. Se ono lusti kivi, sentää sitä 
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käytetää kotiloin ulkoseiniin ehittämissee, siittä tehhää 
trappuin patsaja i kaikellaisia ehityksiä. Mraamorast 
tehhää statuija i muistopatsaja. 

Kalkki. 

Valmist kalkkia loonnoos ei lövvy, hänt saautettaa 
kalkkikivest. 

Jot saauttaa kalkkia, ni kalkkikivijä poltetaa erino-
maisiis kiukais. Peräst polttamisen kalkkikivi männöö 
sammultamattomaks kalkiks. Sammuttamatoin kalkki 
ono valkiast pehmiäst kivipalaisist. Jos tilkuttaa tilkan 
kislottaa kalkin päälle, nii se ennää ei noise §ihisöm-
mää, niku kalkkikivi. 

Sammuttamattomast kaikist saautettaa sammuteltua 
kalkkia. Jos sammuttamattoman kalkin päälle vallaa 
vettä, nii kalkki immöö itsehe veen ja varistuu: yli vähän 
ajan sammuttamattoman kalkin tykyt murenoot ja 
muuttiat sammutetuks kalkiks. Sammutettu kalkki ono 
valkia ja pöyhkiä jauho. Sammutettu kalkki männöö 
kalkin (izvestkan) tekömist vart. 

Kalkkia valmisettaa näin: sammutettuu kalkkijauhoo 
valetaa vettä, lisätää liivaa ja siint tulloo kalkkitaikina; 
se sekotus onoki kalkki. Sitä pannaa kirpicoin vällii, 
kirpicoin yhtee kleittämist vart. Vozduhaas kalkki kove-
noo ja vahvast kiinittää kirpicat toin toisenka. 

Kalkki ono kovast tarvittava stroikamateriala. Sitä 
valmissettaa i hukataa meil stroikiil suurees määrääs. 

£ement1i i betoni. 

Vaikko kalkki antaa hyvän kiinitysmaterialan kirpican 
kiinittämist vart, no se materiala veel ei oo niin vahva. 
Nykyajoil enemmittee postroikoil käytetää sementtiä. 

Sementtiä tehhää gementtizavodois kalkkikivest i 
savest tali mergelist. Mergeli ono mäkiporoda, teka-
hunt savest ja kalkkikivest. Kalkkikivi i savi tali mer-
geli tehhää heenoks, sekoitettaa veenkä. Siint sekotuk-
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sest tehhää kirpicoja, niitä kuivatettaa vozduhaas, a 
peräst kovast kuumennettaa kiukais. Perrää senen 
jäähtynet kirpicat jauhotaa heenoks jauhoks. Se jauha 
onoki sementti. 

£ementist, liivast ja veest tehhää taikinaa, kumpa 
mänöö kovaks ei vaa vozduhaas no vees. £ementti 
hyväst kiinittää yhtee kaikellaiset stroikamaterialat siin 
luvuus i ravvatki. 

£ementti männöö betonin tekemissee. Jos sekoittaa 
sementti, liiva i §ebeni i lisätä vettä, nii se sekoitus kera 
männöö kovaks ei vaa vozduhaas, no i vees. Sitä semen-
tin, liivan, §ebenkan ja veen sekoitust kutsutaa betoniks. 

Nykyajal uusin zavodoin, faabrikkoin i suurin zdan-
nioin seinät tehhää rautabetonist. Tekömin tapahtuu sil 
viisi: enstä rautabalkoist, rautavitsoist tehhää zdannian 
runko siis se valetaa betoniil. Betoni koventuu i yhes 
ravvanka tekkoo kovast vahvat seinät. Rautabetonist 
tehhää i veen alaisia stroikija. Rautabetonist tehhää 
sotavahvissuksia. 

Meillä SSSR-as männöö suur stroika: stroitetaa faab-
rikkoja, zavodoja, stroitetaa elektrostantsioja, elotuskotija. 
Sementtiä i betonia ono tarvis tätä stroikaa vart. 

SOOLA. 

Keittosoola, kumpaa möö paamma roovvan sekkaa, 
kera ono maastkaivettava. Hänt saavvaa maast, meri-
veest, soolajärvilöin veest ja lähteist. 

1 oopbtta. Otamma suuren tykyn kivisoolaa. 
Terävän neeglan otsan paamma soolatykyn päälle ja 
hiljakkaistee pääl löömmä. Soolatykyst lentijäät kuubi-
kat lakkiain seiniinkä. Kuubikat hyväst näkkyyt pros-
toil silmiil. Nee ovat soolan kristallat. 

2 oopbtta. Otamma pool stokanaa vettä i noisemma 
vähittee siputtammaa vettee heenoa soolaa ja hämmen-
tämmää lusikaal. Alkua soola vees hyväst sullaa. Toisen 
portsin soolaa siputamma siis, ku ensimäin jo on sulat. 
Viimeen siputettu soola ennää ei noise sulamaa. Sitä 
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veen ja soolan sekoitust, kus soola ennää ei sula, sao-
taa kyllestynneeks. 

Soolaa on tarvis toittoa vart. Soolaa ono i meijen 
ruumiis, i meijen veri maulta ono soolain. 

Soolaa on tarvis ei vaa söökkii. Paljo soolaa män-
nöö söökkikraamin hoitamissee. Soolatut produktat, 
esimerkiks liha, kala evät pilahu. Soolanka möö voimma 
kavvan hoitaa paljo produktoja. 

Kivisoola. 

Soola mones paikaas on syväl maan sees. Se soola, 
kumpaa trehvataa maan sees, saotaa kivisoolaks. 

Maan sissee kivisoola joutui soolajärvilöin kuiva-
misest, kummat olivat entisiin merriin jäänöksiä. Vesi 
järvilöist höyrysi, a soola kumpa oli siin veessä, jäi 
pohjaa. Niin syntyivät kivisoolan zaalezit, kummat siin 
jo mööhempii olliit katettu päält toisiil mäkiporodoil. 
Suuret zaalezit kivisoolaa ono SSSR-as liki Iletskoin za§§ita, 
Orenburgan loonna. Kivisoolaa ono veel i Donan bas-
seinaas. Täs paikaas jo aikaa saautettaa soolaa. 

Soolaa maast saautettaa niin: maaha kaivetaa syvät 
kaivot — §ahtat, kummat männööt soola plastoihee saa. 
Soolaa säretää kirkoil tali vrubovoil masinaal ja revi-
tettää dinamital. Vähä kerraas männää soola plastoijen 
sissee i kaivetaa maanalaiset koridorat. Niijen koridoroin 
lakkia vahvisettaa lankimisest soolapatsail, kumpia vaa 
sitä värt i jätetää. Saautettua soolaa veitetää näitä kori-
dorija mööt tackoil ja vagonetkoil i siis nostoma§inaal 
nossetaa maan päälle. 

Puhas kivisoola ono läpinäkövä ku klazi, mut välistää 
ono kraasattu erilaisiil priimesiil kaikellaise karvaa. 

Itseseisotlunt soola. 

Loonnoos soola tavataa ei vaa kovanna — niku 
kivisoolanna. Paljo soolaa ono sulant järviin vessiis. 
Mokompia järvijä meil ono paljo kaspian steeppilöil. 
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Samoit suuret niist i samoi rikkaammat soolaal — Bas-
kuncakan ja Eljtonan järvet. Vesi niis järvilöis ono 
niku kova soolarastvora, a pohja niil ono kovast kivi-
soolast. 

Kesä kaspian steeppilöis ono kovast vari ja kuiva. 
Vesi kuivaa ja muuttuu paaruks, a soolat laskijaat 
pohjaa ja rantoihe. Sitä soolaa saotaa itseseisottuneeks 
soolaks. Eennen sitä soolaa kaivettii lapjoil, nyt cerpa-
taa erikoisiil, ma§inoil, kumpia kutsutaa ekskavatoroiks. 
Perrää senen ku soola ono kuivatettu, se laitetaa SSSR-n 
jokko poolee. Sitä vart Baskuncakin järvest Volgan jok-
kee saa ono tehty rautatee. 

Käskytöö. T e h k ä ä 
kyllästetty soolarastvo-
ra. Pankaa stokana ras-
tvoranka l ämmäässe 
paikkaa moneks päiväks 
seisomaa. Vahtikaa kuin 
stokanan pohjaa ja sei-
nii tulloot soolakristallit. 
Sil viisii i järvilöis 
vesi muuttujees paaruks 
eroittaa soolakristalit 
soolajärvein rantoihe ja 
pohjaa. 

Soolalähteet. 
Soolaa tavataa veel 

soolalähten veest. Nee 
lähteet tekahuut niin. — 
Vesi männöö syvälle -
maahaa ja vastajaa seel Kuva 9. Gradirnja. 
kivisoolazaalezit, sulat-
taa sitä. Soolavesi siis taas jooksoo maast lähteinnä. 
Soolalähteist kera saautettaa soolaa. Vesi niist lähteist 
nossetaa pumppuil gradirnjaa (kuva 9). Neet ovat avo-
naiset puusooruzenjat, täytetty havun oksiil, kivibassei-
nanka al. 
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Soolavesi jooksoo oksiin päälle ja kaplittee tilkkuu 
kivihautaa, samalaikaa osa vettä höyryjää. Siksi kivi-
havvaas kopittuu kovast soolahunt vesi. Sitä kovast 
soolahunt vettä uuvveestaa nossetaa pumpuil yllää . 
Seelt se taas jooksoo alas, osa vettä kuivaa i kivi 
havvaas kopittuu veel kovempii soolahunt vesi. Tätä 
tehhää ussiamp kerta i viimäin kivihavvaas kopittuu 
kyllestynnyt soolarastvora. Sitä valetaa levviöhe astioihe 
ja tulel keitetää. Vesi kuivaa, a astioin pohjaa jääp 
kuiva soola. 

Kuin saavvaa soola kyllestynneest soolarastvorast, 
voip nähä mokomast oopbtast. 

Oopbtta. Valamma kartaisee karppii soolahunt vettä, 
siis noisemma kavvan varistamma tulel, jot kaik vesi 
kuivais pois. Karpin pohjaa jääp soola. Tätä soolan 
saamis-spoosobaa saotaa soolan keittämiseks. Samal 
viisii saavvaa soolaa kyllestyneist soolarastvoroist soola-
promb§lennostiis. 

Soolan saauttamiin meriveest. 
Paljo soolaa ono sulant merivees. Mut merivees 

kroome keittosoolaa ono veel sekamittee karkiat soolat, 
senperäst merivesi on karkia-soolain. 

Jos keittää merivettä, niin enstää pohjaa laskijaa 
keittosoola, a siis vast perrää laskijaat karkiat soolat. 
Täi taval onoki laahittu soolan saauttamin meriveest 

Sitä vart tehhää meren rantaa pruudat, kummat aijoi-
tettaa merest. Päivyen lämmän avil vesi niist pruudist 
kuivaa, i soolat laskijaat pohjaa. Jot keittosoolan par-
vees ei laskiais i karkiat soolat keittämist ei tehä loppuu 
saa. Kons astian pohjaa on laskissuut paljo soola, ni vesi 
karkian soolanka lassaa pruudoist pois merree. Pohjaa 
jäävät vaa keittosoola. Meriveest meil saautettaa paljo 
soolaa. 

Soolat, kummat männööt udobrennia vart. 
Loonnoos tavataa ei vaa yht keittosoolaa, no i toisia 

sooloja. Niin tavataa sooloja, kummat männööt peltoin 
udobrenniaks. 
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Pohjaisees, liki Solikamskan linnaa, ono lövvetty 
suuret zaalezat kali jnota soolaa. Nyt sinne ono tehty 
§ahtat, i saautettaa soolaa. Tuhattoja tonnia kalijnota 
soolaa laitetaa seeltä meijen peltoloin udobrenniaks. 

Loonnoos tavataa veel toista soolaa — selitraa, 
kumpa kera männöö udobrenniaks. Sitä soolaa ono 
paljo Lounat-Amerikaas, Cilis, senperäst sitä soolaa sao-
taa cilin soolaks. Viimäisiil ajoil meil oppiisti saauttam-
maa selitraa iskustvennoist zavodois. 

Kalijnoi soola ja selitra ovat valmihet udobrenniat. 
No loonnoos tavataa veel kivviä — apatitat ja fosforitat, 
kumpiist zavodois tehhää udobrennia. 

Fosforiittoja tavataa meil paljo eri paikois, erikoisen 
paljo ono niitä Gorjkoin kraajaas. Suuret zaalezat apa-
tittoja ono meil lövvetty pohjaisees, Hiibinan mäkkiis. 
Seel nyt saautettaa apatittaa i tyhjässä elämättömäs pai-
kaas kasvoi uus linna, kumpa nyt on nimitetty Kirovskaks. 

Fosforitat ja apatitat jauhataa jauhoks, siitä jauhost 
sernoi kislotan avil saavvaa superfosfatta-soolaa, kumpa 
männöö udobrenniaks. 

Pintamaan valottamin kalijnoil soolaal, selitraal ja 
superfosfatiil kohottaa maan tulon. Siint pintamaast kas-
vot immööt veen, kummas ovat sulanneet neet soolat, 
ja toittijaat sil. Senperäst kasvoloin tulo mokomaas pin-
tamaas kovast ylenöö. 

Kuningaan aikaan Venäes vähä saautettu ja käytettii 
udobrennija. Meil SSSR-as nykyajoil on pantu zadaci 
kohottaa meijen peltoin tulo. Senperäst meil kovast 
kasvaa mineraljnoin udobrennian saaukki. 

Toisen pätiletkan lopuks mineraliudobrennian saa-
vuttamises meijen pittää männä yli kaikist maist. 

MAAST SAAUTETTAVA POLTTOMATERIALA. 

Maa peittää itsees paljo polttomaterialoja: torfaa, kivi-
hiilt, neftiä. Nämä porodat hyväst pallaat ja antaat paljo 
lämmää. Senperäst niil ono suur merkitös kansantalo-
huves. 
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Torfa ono pöyhkiää massa buuroita karvaa. Kuiva 
tykky torfaa visattu vettee ujuu ku probka, se on ker-
kiä. Hänest saap löytää kaikenlaisia kasvon jäänöksiä. 
Kuiva torfa kerkiäst syttyy palamaa. 

Kivihiili ono plotnoi musta 
massa. Se ono raskas i kova 
ku kivi. Iskimisest hää lohkijaa 
heenoiks tykkylöiks. Vees se 
uppojaa. Palajes kivihiili antaa 
enemmän lämmää, ku torfa. 

Mut kaikist polttomateriala po-
rodoist parempanna polttomate-
rialanna ono nefti. Se antaa läm-
mää pooltoist kertaa enemmän, 
ku kivihiili i kolt kertaa enemmän, 
ku torva. Nefti ono musta, voiteen 
tapain zitkosti. 

Kuin tekahuu torfa. 

Torfa tekahuu järvilöis ja sois, 
kummat ajan pääl muuttijaat tor-
fasoiks. 

Järven rannat kovast kasvaat 
sooheinääl, klaizaal, rookool ja 
torfasammalel (kuva 10). Sammal 
vähimittee ain kasvaa ja kattaa 
järven päälikön. Alkaa kattaa ran-
nast ja niin kokonaisen päälikön 
ja niin tekahuu järvest vajova soo; 
niku saotaa, järvi soottuu(kuva 11). 

Voosittee soon torfakate te-
kahuu ain paksummaks i paksumaks. Koolleet kasvot 
ain lankijaat soon pohjaa i seel, sitä kopittuu ain enem-
män i enemmän. Vähäkerraas, pitän ajan peräst, torfa-
sammalen jätökset täyttäät koko soon. 

Soos ei oo vozduhaa, senperäst sookasvoin jätökset 
evät märkäne, kuin vozduhaas. Vees niist tekahuu torfa. 

Kuva 10. Torfasammal. 
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Kuin saautetta ja mitä tehhää torfast. 

Torfa ono hyvä pelttomateriala; sitä saautettaa tor-

Kuva 11. Kuin vähäkerraas järvi soottuu. 

Prostoimp saauttamisspoosoba — käel. Tööläiset 
välimittee polvee saa vees kaivaat lapjoil torfaa, a 
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siis kuivatettaa. Se ono kovast raskas ja vähä joutuva 
töö. Sentää meil torfan saaukkitööt ain enemmän me-
hanizoitetaa: torfan sauttamist vart käytetää kaikenlaisia 
marinoja. Se tekkoo tööläisen töön kerkiämmäks ja antaa 
suuremmat rezultatat. 

Yks paremmist torfan saauttamisspoosoboist ono mo-
koma (kuva 12). Voimakkaal vesi virraal torfa säretää 

Kuva 12. Torfan sauttamin ma§itiaal. 

heenoks i tehhää velliks. Se saatu torfavelli ma§inaal 
pumppuussa lakkialle paikalle i valetaa heenool slojaal, 
kus se kuivaa. Siis sitä paikkaa mööt männöö erilain 
traktora, kumpa leikkajaa kuivanneen torfan kirpicoiks. 
Torfakirpicat kuivatettaa. 

Kuivattamisen peräst torfa viijää elektrostantsois, 
kumpia tavallisest stroitetaa liki torfan saukkipaikkoja. 

Elektrostantsaas torfa poltetaa paaruma§inois top-
kois. Saautettua lämmää käytetää elektricestvan saautta-
mist vart, erikoisin ma§inoin avil. 
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Elektricestva prövo-
doja mööt männöö kyllii 
ja linnoihe. 

Moskovan linnan loon 
tekkoo tööt torfaal Sa-
turan elektrostantsia. 

Silt stantsialt elektri-
cestva männöö provo-
doja mööt Moskovaa, 
faabrikkoihe ja zavo-
doihe. 

Liki Leningradaa, Du-
brovkaas, Nevan joen 
rannaal ono tehty i lastu 
hodduu suur elektro-
stantsia, kumpa kera 

K«va 14. Kaivettavat entisiin 
kasvoin puunrankot. 

Kuva 13. Entisiin kasvoloin lehtiin 
kuvat savislantsaas. 

tekkoo töötä torfaal. Silt 
stantsialt elektricestva 
.nännöö provodoja mööt 
Leningradan zavodoihe 
ja faabrikkoihe. 

Meil SSSR-as ovat 
kaikkist rikkaammat tor-
fan zaaleziti torfan saaut-
tamises meijen maa ono 
ensimäisees p a i k a a s 
koko maailmast. 

Kuin tekahui kivihiili. 
Seel, mis kaivetaa ki-

vihiiltä, tiihtii lövvetää 
eri mäkiporodiis enti-
siin kasvoloin lehtiin 
kuvija (kuva 13), a välis-
tää lövvetää maan seest 
kokonaisia kivettyneitä 
puurankoja (kuva 14). 

29 



Kuva io. Entiin metsä, kummast syntyi kivihiili. 

Niijen rankoin ja lehtiin kuvija mööt oppimeehet tiijys-
tiit, jot kivihiili tekahui entisist kasvoloist. 

Siin, kus nyt ono kivi-
hiili, ennen miljonia voo-
sia takas, niis paikois 
kasvoit suuret turpiat 
metsät (kuva 15). 

Nämät metsät kasvoit 
matalaisiis, v a j o v i k o i s 
sois. Siihe aikaa oli vari 
ja toore ilma. Taivas 
oli ain peitetty sakkiail 
pilveil ja yhtäperrää 
satoi vihmaa. 

Näis metsiis kasvoit 
suuret puunnäköiset pa-
porotnikat, hvo§si i plau-

Knva 16. Sanajaika (paa- Щ ^ Р Ь к n a t - Meijen metsiis evät 
porotnikka) nykyhiis kasva mokomat puut. 

metsiis. r 
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Meijen paaporotnikat hvo§§i ja plaunat ovat vaa heinät 
(kuva 16). 

Vanhat puut lankeisiit sooho ja uppoisiit. Heijen 
sijaa kasvoit uuvet. Ja niin soissa kopittui kokonaiset 
koot lankenneita puita. 

No tuli aika, kons tämän soon päälle tuli meri. 
Meri vesi toi liivaa, savvia ja kaik ne laskisivat poh-
jaa. Puut, kummat jo olliit pohjaas, ain enemmän peit-
tisiit saven ja liivan al. Täs entiset puut veen, saven 
ja liivan al latistuit, ilman vozduhaa, miljoonin voosiin 
ajal muuttuit kivihiileks. 

Tuli toin aika, kons meri aleni i peräst kaikkinee 
kuivi. Vot minen peräst kivihiiltä lövvetää maast eri 
syvält. 

Sil viisii oppimeehet toimittivat, kuin miljoonissa 
voosissa syntyi kivihiili. Tutkijees maan istoria, oppi-
meehet näkivät, jot maa ono miljoonia voosia vanha, 
a ei seitsemän tuhatta vootta, kuin sannoo jumalan usko. 

Kuin saautettaa kivihiiltä. 

Kivihiili lezzii maan sees plastoittee, kummat eroit-
tuut toin toisest eri mäkiporodoil. Plastoin paksus ono 
kymmänää ja enemmän metraa. 

Kivihiilen saauttamist vart kaivetaa syvät kaivot — 
sahtat (kuva 17). Sahtaas liikkuut kletkat, kumpiis 
tööläiset laskijaat allaa ja kohojaat yllää. Näis kletkois 
nossettaa kivihiiltä maan päälle. 

Sahtoist männööt kaitaiset koridorat. Niis ono 
laahittu reljsat, kumpia mööt peeniil vagonetkoil veite-
tää kivihiiltä. Seinät ja laet ovat kiinitetty puuporkiil. 
Suuret kivihiili^ahtat voittiatmaanalus linnoihe uulitsoinka 
ja pereulkinka. 

Tuhansia tööläisiä joka päivä raataat §ahtois. Höö 
saauttaat maast „mustaa kultaa" — kivihiiltä. Raskas 
ono töö hiilenkaivajaal ja veel raskamp ono särkijän 
töö. Hää särköö hiiltä kovist kiviplastoist. Välistää alas-
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mm siin, selällää, kupehellaa hää 
särköö kovija kiviplastoja. 

Nykyajal meil raskan särki-
jän töön tekkoo mamina. Nyky 
ajal meijen kivihiili рготь§1еп-
nostiis ain enemmän i enemmän 
käytetää vrubamasinoja. 

Ne masinat lohkoot kivi-
hiiltä monta kertaa enemmän, 
ku särkijä käel (kuva 17 a). 

Säretty kivihiili visataa ääree, 
siis pannaa peenii vagonetkoihe, 
i lähetettää glavnoisse §ahtaa. 
Seelt se nossetaa maan päälle. 

Kivihiiltä meil käytetää enem-
mittee ku polttomateriala. Kivi-
hiilest veel saautettaa paljo 
poleznoit produktoja: kuumen-
tajees kivihiiltä ilman vozdu-
haa saavvaa koksaa, kivihii-
litervaa ja palavaa gaazaa. 
Koksaa on tarvis cugunan saaut-
tamistvart. Kivihiilitervast saau-
tettaa kraaskoja, laakkaa ja 
lekarsvaa ja kaikkellaisia toi-

Kuva 17. Klvihlilijahta. 
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sia produktoja. Palavagaaza männöö uulitsoin vaa-
lastamist vart. 

SSSR-s ono rikkaat kivihiilipaikat. Paljo kivihiiltä 
ono Donin basseinaas — lounaees ja Siberiis — Kuz-
netskan basseinaas. Ja veel usisais paikois meijen 

Kuva 17-a. Vruubamajinan töö jahtaas. 

Sojuzaa meijen tiitomeehet ovat löytäneet kivihiilizaa-
lezija. 

Ensimäisen pätiletkan lopus kivihiilen saauttamisees 
SSSR otti neljännen paikan maailmaas. 

Kuin saautettaa neftiä. 

SSSR-s saautettaa neftiä Taka-Kavkazaas, Turkesta-
nas. Uralaas, Siberiis ja toisiis paikois. Kaikkist enem-
män neftiä saautettaa Kavkazaas, liki Bakun linnaa. 
Seel ono paljo neftiä maan sees, kumpa välistää koho-
jaa maan päälle. 

Ennen neftiä korjattii kousiloil. Perrääpäin noistii 
kaivamaa kaivoja ja neftiä cerpattii niist uhluloil (pan-
kiil). Välistää, ku kaivetaa kaivoa, nii nefti triiskajaa 
ylähälle maast, vootaa joka paikkaa ja sen peräst sitä 
paljo hävijää. 

Nykyhiil ajoil neftiä saautettaa toisiil parempiil ta-
voil. Nyt ennää kaivoja ei kaiveta, a puuraal puura-
taa maaha skvaazina (uuttu). Skvaazinoin puuraamiis-
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kohis tehhää spetsialjnoit vbskat (kuva 18). Maaha 
ajetaa teräspuura. Hää puurajaa maata elektrovoimaal. 
Puurajees maaha skvaazinaa, puura laskijaa ain alemmas 
i alemmas. Jos puura vastajaa maan sises kovan kiven, 
ni siis teräspuura vaihetaa almassipuuraal. Almassipuura 
puurajaa kaikkian kovemmat kivet. Puuran jälest lassaa 
maan sissee metallitruba, kumpa laskijaa ain alemmas 
i alemmas. Ensimäisee trubbaa kiinitettää toin ja kolmais, 
ni kavvan, kunis ei tye vastaa nefti. 

Kuva 18. Neftlvbijkat. 

Nefti tihtii trubbaa mööt kohojaa yllää, niku fon-
tana i jooksoo joka poolee. Jot piättää nefti, trubbii 
laahitaa kranat. Kons nefti itse ei kohhoo yllää, siis 
hänt pumppuussaa pumppuil. 

Saautettu nefti trubija möit valluu peregonnoihe 
zavodoihe tali suurii rauta-astioihe ja niis hoituu. Täst 
siis nefti laitetaa sinne, kus sitä ono tarvis. 

Neftiä, ku i kivihiiltä, käytetää ei vaa polttomate-
rialanna, no i toisiin produktoin sauttamist vart. Pere-
gonnois zavodois siittä saautettaa benzinnaa, karassia, 
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• mazuttia. Mazutist taas saavvaa: parafiinaa, vazeliinaa, 
masinavoijetta ja toisia produktoja. Meil paljo saautet-
taa neftiä. Paljo neftiä, benzinaa, karassia, möö mööm-
mä toisii maihe, a niil rahoil ossamma seelt masinoja, 
kumpia meille ono tarvis. 

Neftin saauttamis pätiletkaplaanun möö täytimmä 
kahes ja poolees vooes. 

Ensimäisen pätiletkan lopus SSSR neftin saauttami-
sees otti toisen paikan koko maailmaas. 

Polttomateriala SSSR-an kansantalouves. 

Polttomaterialal on suur merkitös kansantalouves. 
Paljo polttomaterialaa männöö faabrikoihe, zavodoihe 
ja elektrastantsioihe. Paravozat, parahodat, aeroplanat, 
automobiilit eivät voi tehä töötä ilman polttomaterialaa. 
Maatalohues kera ono tarvis polttomaterialaa traktoroja 
ja kombainoja vart. Krome sitä, polttomaterialaa ono tarvis 
hoonein lämmittämist ja vaalastamist vart. Polttomate-
riala ja metalli—ovat maan koko tolohuven elämän 
pohjanna. 

Möö nossamma ja veel kovemmast noisemma nos-
tamaa polttomaterialan saaukkia. Polttomaterialan saau-
kiis möö tappaamma kiin ja ajamma ettee ussiast kapita-
liisticeskoist maist. Ensimäisen pätiletkan lopus möö torfan 
saauttamises otimma ensimäisen paikan maailmaas, kivi-
hiilen saauttamises otimma neljänneen paikan, neftin 
saauttamises toisen paikan maailmaas. 

Sen möö jaksoimma saavva vaa senperäst, jot täy-
timmä ensimäisen pätiletkan. 

Toisees pätiletkaas möö veel enemmän kohotamma 
polttomaterialan saauttamista. 

Kohottajees polttomaterialan saaukkia, möö vahvis-
samma meijen maan voimaa. 

METALLAT. 

Rauta, vaski, allymini, tina, kulta — kaik neet ovat 
metallat. Niijen merkitys ono suur. Metallast ono tehty 
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marinat, stankat, laivat, paravozat, automobiilit, aeropla-
nat, reljsat ja sillat. Oikii suur merkitys ono ravvaal. 

Millaiset siis omintukset on metallaal? Mil neet erit-
tää t toisist? 

Jos ottaa hivuttaa päält vanhaa vaskirahhaa, ni se 
noisoo paistamaa. Pistaat kuita, hoppia, vaski, paistaat i 
toisetkii metallat. Sitä paistamist mööt kerkiä on tun-
nustaa metalla. Kaik metallat paistaat omal metallapais-
teel. 

Ken oli pajas, se näki, ku vasaran isekmisest kuu-
mannetul rautatykyl saap antaa voikko miltain forma. Kivi 
iskimisest murenoo, männöö jauhoks. Metalloja taotaa, 
höö ovat taotlavvia. 

Kuumennettuja metalloja voip ei vaa takkoa, mut 
saap veel i venuttaa proovolkaks. Metallat vennuut, höö 
ovat venuvia. 

Metallat ovat kovat, vaa yks metalla — ellävähop-
pia ei oo. Ellävähoppia ono vetelä metalla. Jos kovat 
metallat varistaa, ni höö männööt veteläks. Sen saap 
nähä, jos ottaa tykky tinnaa, panna se metallalusikkaa 
ja varistaa priimusan tali spirtovkan pääl. Kons tina 
kovast kuumenoo se männöö veteläks, sullaa. Metallat 
ovat sulavaisia. 

Jos ottaa klazikeppi i yht otsaa varistaa, nii toin 
otsa variks ei mää. Jos ottaa sammaa paksutta vaski tali 
rautavitsa ja yht vaa otsaa varistaa, ni toin otsa, kumpaa 
piättä käes, tulloo kuumaks. Se ono sen peräst, jot 
mettallat hyväst laskoot itsen läpi soojaa, 

Elektroprovodat tehhää metalla- (tavallisest vaski-) 
proovolkast. Niin tehhää sentää, jot metallat hyväst 
laskoot itseen läpi elektricestvan. 

Kaik luetut omintukset kuuluut kaikiil metalloil, mut 
erilaiset metallat erojaat toin toisesta. Rauta erittää vasest. 
Kulta erittää vasest ja ravvast. 

Rauta, teräs ja cuguna ovat mussat metallat. Vaski, 
tina, alymini ovat kuvikkaat metallat. Kulta ono kal-
lis metalla. 
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Vähä kons metalloja saavvaa loonnossa puhtaanna. 
Enemmittee ain sekamittee toisiin porodoin kera — eri 
ruudinna. Ruuda ono mäkiporoda, kummaas ono me-
talla ja kummast voip saavva sitä metallaa. Ruuda ono 
maan sees. Välistää ruuda ono matalaal maas i noisoot 
maan päälle, no enemittee ne ollaa syväl maan sees. 

Rautaruuda. 

Rautaa saautettaa rautaruudast. Paremmat ruudat 
ovat mäkkiis. Neet ovat buuroi rauta, punain rauta 
ja musta magnittirauta. Monikkaiset т 
tykyt magnittirautaa veittäät, itsehee 
rautariistoja, kui i magnitti (kuva 19J. 

SSSR-s rautaruudat ovat enemmäks 
osaks Uralaas, Krivorozjas i liki Kerciä — 
lounaees i Siberiis — Kuzbassaas. 

Uralaas, magnittiravvast ovat koko-
naiset mäet, esimerkiks Magnitnaja, Vbso-
kaja, Blagodatj. 

Magnitnoin mäen loonna nyt ono tehty 
suur zavoda, kus sulatettaa ruudast cugu-
naa ja sen rinnaal kasvoi suur linna Magni-
togorsk. 

Kuin saautettaa rautaruudaa. 

Mäkkiis, kus ruuda ono maas matalaal, 
sen saauttamist vart kaivetaa suuret hav-
vat — karjerat. 

Sentää ku ruuda ono kova mäkiporoda, 
ni käsil sitä ono rankka särkiä ja se tul-
loo kalleeks. Senperäst ruudaa revitää ixu<u w 
dinamitaal. Sitä revitää sil aikaa, ku töö- Magnittirauta. 
Iäiset männööt rudnikast pois. 

Sitä vart, jot saavva ruudaa maan alt, kaivetaa syvät 
kaivot — sahtat. Sahtan pohjast kaivetaa äärihodut 
niis paikois, mist otetaa ruudaa. 
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Tööt maan al ovat rankemmat ja opasnoimmat ku 
maan pääl. Jot maa ei tokkuis, sahtat pittää vahvistaa. 

Pittää kera katsoa veen peril, pumppuussa pois, jot 
se ei upottais §ahtaa. Veel pittää vettää seelt pois pila-
hunt vozduha ja pumppuussa puhasta vozduhaa. 

Sil viisii inmihiset tunkijaat maan sissee ja saauttaat 
maan rikkahuksia. 

Kuin saavvaa cuguna, teräst 
ja rautaa. 

Enstä rautaruudast saavvaa 
cugunaa. Siis cuguna su i te t -
taa mokomaaskiukaas, kumpaa 
saotaa domennoi kiukaks, tali 
domnaks (kuva 20.) 

Domna ono suur, basnjan 
tapain kiukaa, 20—30 metraa 
korkia. Domna sytytettää vaa 
yks kerta, a siis se lämpijää 
yhtäperrää ussian vooen. 

Ylläält domnaa mätetää 
hiiltä ja ruudaa, ja veel kalk-
kia i liivaa, jot erottaa rav-
vast vrednoit sekoitukset. Ala-
halt domnaa ajetaa puhasta, 
varria vozduhaa. Sitä ono tar-
vis hiilen palamist vart. 

Ku hiili pallaa, ruudast ero-
huu rauta, kumpa sekoittuu 
hiilen jätöksinkä i siint tulloo 
cuguna. 

Sulant cuguna jooksoo kiu-
kaan pohjaa. Ku hänt korjahuu paljo, siis pohjaa 
säretää uuttu, kumpa ono tukattu savel. Siittä sulant 
cuguna palavaal virraal jooksoo zolubia mööt, jäähtyy 
ja männöö kovaks. Niin saautettaa cugunaa. 

Joka 100 osalle cugunaa tulloo 3—6 ossaa hiiltä. 

Kuva 20. Dorana. 
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Cuguna ono kovast kova, mut rappia. Löömisest se 
murenoo. Hänest valetaa kaikenlaisia predmettoja. 

Erikoisiis kiukais cugunast saavvaa teräst ja rautaa. 
Sulatetun cugunan läpi puhutaa voimakkaast vozduhaa. 
Siittä osa hiiltä pallaa. Jos 100 osalle jääpi 1/2—2 ossaa 
hiiltä, siis jo saavvaa ieräs. Teräs ono vahva ja taot-
tava. Teräksest tehhää marinoja, instrumenttija ja 
reljsoja. 

Jos sulatetust cugunast pallaa melkeen kaik hiili, 
siis siittä tulloo rauta. Rautaa käytetää seel, kus ono 
tarvis pehmiätä metallaa, esimerkiks hänest tehhää kartaa 
kattoja vart, pankija, taazija i toisia riisstoja. 

Rauta vozduhaas roosettuu, senperäst rautakraamit 
kraasataa kraasaal, tali katetaa roosettumattomal metal-
lal — sinkiil, nikkeliil ja toisiil. 

Teräs kera roosettuu i senperäst masinat kiiree kul-
luut. Paljo voimaa piti panna, jot savva roosettoma-
tointa terästä. I viimeisiil ajoil se saatii. Sen spoosoban 
löytämiin on suur sovetin tiijon ja tehnikan voitto. 

Kuninkaan aikaan cugunaa, teräst ja rautaa saautettii 
vähä. Nyt SSSR-s tehhää ja pannaa palamaa uusija 
domnija. Nyt möö paljo saautamma cugunaa, teräst ja 
rautaa. 

Ensimäisen pätiletkan lopus cugunan saauttamisees 
SSSR otti toisen paikan maailmaas ja ensimäisen 
Europaas. 

Vaski. 

Loonnoos vaski enemmittee puuttuu ruudanna, mut 
välistää saavvaa i puhtaannaki. Se ono itsetekahunt 
vaski. 

Ruudast saautettaa vaskia samal viisii, kuin i rautaa. 
Puhas vaski ono punaist karvaa. Se ono hyväst 

taottava ja vennuu hoikaaks proovolokaks. Vaski ono 
kovast pehmiä, sentää hänt puhtaanna riistoin tekkoo 
ei panna. Jos vaskia sulatettaa toisiin metalloin kera, 
siis tulloot vahvat sekotukset. 
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Vasen ja tinan sekotust saotaa bronzaks. Bronzast 
tehhää koristuksia ja muistopatsahia. Bronza männöö 
marinoin tekkoa vart. 

Vasen ja sinkin sekoitust saotaa latuniks. 
Paljoja riistoja, kumpia saotaa vaskisiks, tosiassias 

ovat tehty latunist. Latunia saap erittää vasest hänen 
keltaisen karvan mukkaa. Latunia männöö paljo mari-
noin tekkoa vart ja sotamänölöis. 

Alymini. 

Alyminin inmihiset saivat tiitää vootta sata takas. 
Ensimäiseks se saatii Saksaas. Siihe aikaa se oli kovast 
kallis. Yks kilo maksoi 1.200 rubljaa, senperäst, jot sitä 
ei mahettu hookiast saauttaa. Siint tehtii vaa korissus-
riistoja. 

Vast ei aikaa elektrovoimaal noistii saauttammaa 
alymiiniä hookial sposobaal. 

Alymini tuli kovast tarvittavaks metallaks. Hää ottaa 
ain suuremman ja suuremman tilan meijen talohuves. 
Saap jurmast sannoa, jot hää ono tulovan ajan metalla. 

Miks siis alymiini ahistaa toiset metallat? Alymini 
on kaikkian levennyt mailmaas metalla. Puhtaanna sitä 
ei lövvetä, no sitä ono paljo toisiis mäkiporodois. 

Enemmittee hänt saautettaa ruudast — boksiitast. 
Boksiittaa ono paljo Leningradan oblastiis ja Uralaas. 

Ruudast alyminia saautettaa elektricestval. 
Alymini ono valkiaa hoppiannäköin metalla. Voz-

duhaas se ei roosetu. Se ono kerkiä, senperäst sitä 
paljo käytetää aeroplaanin ja dirizablin tekömises. 

No alymini ono pehmiää metalla, senperäst sitä 
enemmäst sekoitettaa toisiin metalloin kera. I ne kraa-
mit, mitä saotaa alyminisiks, esimerkiks lusikat, kru§kat, 
ovat tehty alyminin ja toisiin metalloin sekoituksest. 

Tina. 

Loonnoos tinnaa tavataa enemmitte ruudanna, kum-
paa saotaa tinapaisteks. 
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Tina ono kovast pehmiä, i helpost saap veitseel lei-
kata. Senperäst sitä enemmittee kera sekoitettaa toisiin 
metalloin kera. 

Tinan ja oolovan sekoitus hyväst sullaa i käytetää 
sitä joottamises. Tinan, oolovan ja surjman sekoituk-
sest valetaa tipografin bukvat. Astioja tinast ei tehä, 
senperäst jot se ono jaadukas. 

Puhas tina männöö trubbiin, lootiin, hauliin ja 
plombin tekömist vart. 

Kulta. 

Kultaa saautettaa loonnoos vaa puhtaanna. Se ono 
peeninnä muruinna tali sooninna toisiis mäkiporodois. 
Välistää saavvaa suuret komkat itsetekahunutta kultaa. 

Mäkiporodoin murenomisest kultamurut joutuut lii-
voin sekkaa. Mokomaa liivaa kutsutaa kultaa kantavaks 
liivaks. Mokomast liivast saautettaa kultaa viruttamisel 
(huuhtomisel). Kulta ono raskas metalla, siks, viruttajees, 
liiva jookso veenkä parvees, kultamuruset laskijaat astian 
pohjaa kummaas virutettaa kultaakantavaa liivaa. 

Kultaakantavaas liivaas ono vähä kultaa. Jos 160 
kilos liivaa ono 1 gramma kultaa, ni siis jo sitä liivaa 
luetaa vbgodnoiks viruttaa. Kullan saauttamist vart 
hukataa paljo voimaa, senperäst kulta onoki kallis. 

Puhas kulta ono pehmiä metalla, keltaist karvaa ja 
kovast paistaa. Se ei roossetu. Se on taottava ja 
kovast venuva. Enemmittee kulta männöö rahoiks ja 
korissusriistoin tekömiseks. Kultariistoin tekömisees 
kulta sekoitettaa hoppianka tai vasenka. 

SSSR-as kultaa saautettaa Uralaas ja Siberiis. 
Saautetuul kullaal möö ossamma toisist maist mari-

noja, kumpia ono tarvis meille meijen sotsialisticeskoit 
stroikaa vart. 

Metallat SSSR-n kansantalohuves. 

Kui polttomateriala, niin i metallat ovat kovast tarpeel-
liset kansantalouves. Kaikkian kovempii on tarvis me-
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talloja masinoin tekkoa vart. Masinoja ono tarvis mei-
jen industrializatsija vart. 

Leninan käskyn mukkaa, möö kehitämmää meijen 
rankkaa industrija, erittäin masinan tekkoa. Ensimäisen 
pätiletkan aikaan raskaas industrias meillä on tehty suu-
ret uspehat. 

Meillä on tehty suuret zavodat cugunan sulattamist 
vart, niku esimerkiks Magnitogorskas ja Kuznetskas. 

Paistavin metalloin sulattamist vart ono tehty Uralan 
vaskizavoda ja Volhovan alyminizavoda ja toiset. 

Ono tehty Stalingradan ja Harjkovan traktorazavodat, 
Saratovan kombainazavoda, Rostovan maatalousma§inoin 
zavoda i toiset. 

Ussias linnaas ollaa tehty zavodat, kumpiis tehhää 
automobiilija, samolottija ja motorija. 

SSSR-s masinoin tekömiin noisi 16-nää kertaa ylem-
määl, ku eessä sottaa. 

Jälelle jäänest maatulousmaast meijen sojuza tuli 
voimakkaaks industriaalimaaks. 

II. VESI. 
Maan pääl ono paljo vettä. Määrättömät suuret 

meret ja okeanat kattaat maanpäälyksen. Ken oli meren 
rannaal se näki äärettömän meren pinnan. Ei näy hä-
nelle ei äärtä ei otsaa. I näkkyy, jot mislee seel ettääl 
meri yhtyy maanka. 

Ussiat joet — suuret ja peenet, joka poolee vaottaat 
maata ja virtajaat merriis ja okeanois. 

Paljo ono vettä i maan al. Kons kaivetaa kaivoja, 
ni vesi matalaal tali syväl puuttuu vastaa. Se ono 
maanalusvesi. Monikkaisis paikois, niku vonkiis, vesi 
itse jooksoo lähtennä maan päälle. 

Maan pääl i vozduhaas kera ono vesi. Pilvet, kumpia 
tuuli aijaa etes, ovat heenoist vesitilkoist tali jääkristal-
loist. Vihmanna ja lumenna vesi sattaa pilvilöist maaha. 

Vesi paljo tähentä, kui loonnoon elos, niin i kan-
santalouves. 
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Veen kolt ololaajaa. 

Vesi ono vetelä, mut se ei ain oo vetelännä. Kons 
vesi jäätyy, se muuttuu jääks. Jää ono kova ve§estvo. 
Kons taas vesi kuivaa, ni siis se muuttuu paaruks. 
Paaru ono gaazan tapain, niku i ympäröivä meitä 
vozduha. Niin siis vesi saap olla kolmessa ololaajassa: 
vetelännä, kovanna ja gaazakkanna. 

1 oopbtta. Noisemma stokanaas 
soojentamma jäätä. Se noisoo sulamaa 
ja muuttuu veeks. Siis soojentajes 
vesi kovast ololaajaast muuttuu vete-
läks. 

2 oopbtta. Noisemma varistammaa 
sitä sammaa vettä. Vesi noisoo kee-
humaa ja muuttuu paaruks, sil viisii 
vesi veteläst ololaajaast muuttuu gaa-
zikkaks. 

No vesi vaihtuu yhest ololaajaast 
toisee ei vaa varistamisest, no i jäähyt-
tämisestki. 

3 oopbtta. Valamma kolbaa vettä 
i tukkaamma sen propkaal, kumpaa ono 
pantu lyhyt klazitrubka (kuva 21). 
Varissammaa kolbast veen siihe saa, 
kunis se noisoo keehumaa. Vesi keehuu 
ja muuttuu paaruks. No kolbaas ja 
trubkan otsast paarua ei näy. Täs 
ono näkömmätöin paaru. Se noisoo 
ylemmälle, jäähtyy ja muuttuu pikkaraisiks vesitil-
koiks. Siittä tekahuu tomakka, mikä näkkyy trubkan 
suus. Ja niin jäähtymisest vesi gaazikkast oloajast 
muuttuu veteläks. 

Jos kovast jäähyttää vettä, ni siis see jäähtyy. 
4 oopbtta. Otamma putelin hoikkaisest klazist. Va-

lamma vähäin sihe vettä. Paamma sen putelin astiaa, 
kummaas ono sekoitettu lumi soolanka. Tämä sekoitus 
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kiiree kylmenöö, vesi puteliis jäättyy ja muuttuu jääks. 
Siil viisi, vesi veteläst ololaajaast jäähtymisesi muut-
tuu kovvaa ololaajaa. 

Onko loononvesi puhas. 

Loononvesi — se ono merriin, järviin, jokkiin, oi-
jin vesi. Loononvesi konskaa ei oo puhas. Se tihtii 
ono §ommela. Ja kovast §ommela ono joen vesi keväen 
jään mänön aikaan. Vees ono paljo sulant kaikellaisia 
ve§estvoja. Paljo ono sullant vesestvoja merivees. Me-
rivesi ono karmakka-soolain, sillää jot siin on sulant 
paljo karkiaja ja soolaisia sooloja. 

Talohutta vart välistää pittää olla mokoma vesi, kum-
maas ei oo sommelaa. A moni kerta pittää olla mo-
koma vesi, kummaas ei oo mittää sooloja. Kuin siis 
puhassettaa vettä §ommelast ja sooloist? 

Otamma stokanan vettä, paamma siihe lusikan sav-
via ja lusikan soolaa. Hämmennämmä hyväst. Savi vees 
ei sula, se veen §ommeltaa. Soola vees suli ja vesi tuli 
soolaiseks. Niin siis möö teimmää sommelan ja soo-
laisen veen. Nyt proovamma puhastaa veen savest ja 
soolast. 

Kuin puhasseltaa sommelaa vettää. 
Oopbtta. Jot $ommelast veest tulliis puhas vesi, 

pittää se filjtroittaa. Enstää teemmä filjtrapaperist 
fiijtran (kuva 22). Paamma paperifiljtran trattii. 
Tratin paamma puhtaasse putelii. Noisemma vähä-
kerraas valamaa sitä §ommelaa, soolaist vettä trattii 
(kuva 23). 

Möö valamma trattii §ommelan veen, a putelii tilk-
kuu puhas ja sirkiä vesi. Filjtra puhastaa §ommelaa 
vettä, se onokii veen filjtraamiin. 

Möö filjtruitimma $ommelan veen läpi paperifiljtran. 
Samal viisii filjtruitettaa kaikellaiset §ommelat vetelät 
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ve§estvat aptekkois i laboratoriois. Vodoprovodastantsioil 
filjtruissa vettä läpi liivafiljtran. Jos sommelaa vettä 

Kuva 22. Kui valmissettaa filjtra. 

Kuva 23. Veen filjtraamiin. Kuva 24. Veen keittärailn. 

näyttää, jot filjtroimisel voipi puhastaa vesi vaa somme-
last. Sulanneist sooloist vettä puhastaa filjtroimisel ei saa. 
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vallaa liivaslojan pääl, ni siis läpi liivan jooksoo pu-
has, sirkiä vesi, §ommela jääpi liivaa. Vodoprovoda 
stantsioilta jooksoo puhas filjtruitettu vesi. 

Pu hastaako filjtra veen sulan-
neist siin sooloist? Maisamma 
filjtruitettua vettä. Se on sammal-
lain soolain, kuin i oliki. Se 



Kuin puhassettaa vettä sooloist. 

Oopbtta. Jot puhastaa vesi sooloist, pittää tehä veen 
keittämiin (kuva 24). 

Valamma kolbaa filjtrattua soolaist vettä. Kolban suun 
paamma propkaal kiin, kumpaa ono laahittu klazitrubka 
otsa, toisen otsan lasemma puhtaas probirkaa, kumpa 
ono pantu stokanaa kylmän veenkä tali lumenka. 

Noisemma nyt keehuttammaa vettä. Yli vähän ajan 
kaitaisees trubkaas leenöö vesi. Vettä probirkaas leenöö 
ain enemp i enemp. Kust joutui siihe vesi? 

Kuva 25. Poutapilvet. 

Vesi keehujees männöö paaruks. Paaru klazitrupkaa 
mööt puuttuu kylmää probirkaa. Kylmääs probirkaas 
paaru jäähtyy, männöö veeks. Se vesi i kopittuukii 
probirkaas. Kons probirkaas kopittuu paljo vettä, siis 
iopetamma keehuttamisen. 

Niin möö ajoimma osan vettä kolbast probirkaa, 
teimmä veen ajon. Milläisen veen saimma perrää ajon? 
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Jos maissamma, ni se ei oo soolain, ajoi möö puhas-
simma veen sooloist. Mokomaa vettä kutsutaa ajo- tali 
distillerovannoiks veeks. Se ono oikii puhas vesi. 
Samal viittää tehhää veen aijoa aptekois ja laborato-
riois. Ajoveel valmissettaa aptekiis lekarstvoja ja muita 
vesestvoja. 

Vihma ja lumi. 

Vesipaarut, kummat syntyyt veen kuivamisest maan 
päält ja muist vesipaikoist, noisoot ylähälle maan päälle. 
Seel neet jäähtyyt ja muuttuut heenokaisiks vesitilkoiks, 
kumpiist syntyyt pilvet (kuva 25). Nämät tilkat kopit-
tuut yhtee, männööt sorriammaks, rankemmaks. 

Niin syntyyt suureet mussat pilvet, kumpia kutsutaa 
vihmapilviiks. Sorriat tilkat vettä tokkuut maaha pil-
vist. Sattaa vihmaa. 

Vihma syntyy lämmiil ilmoil, a kylmääl aikaa teka-
huu lumi. Lumi tekahuu vesipaaruist. Pakkaiseel vesi-
paarust tekahuu lumimurut (kuva 26). 

Jos pakkaist ono vähä, lumimurut yhtehyyt ja teka-
huut lumipalloiks. Lumi lankijees maahaa peittää sen 
valkial katteel. 

Kasse ja härmi. 
Vihma ja lumi tekahuut vozduhaas korkial maan 

päält ja siis lankijaat maaha. Kasse ja härmi tekahuut 
kylmenttynnein kovin predmettoin pinnaal. Tavallisest 
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möö heitä näemmä rohon, puijen, kivviin ja toisiin 
riistoin päält. 

Kasse tekahuu niin. — Kesäl, illaal ja ööl, maan 
päälys ja riissat maan päält männööt kylmäks. Voz-
duha ja vesipaarut heijen ympäriil kera kovast jäähtyyt. 
Vesipaarut jäähtyees laskijaat tilkkoitte rohon ja ristoin 
päälle. Se onokii kasse. Jos ono mööhäin syksy tali 
talvi, ni vesipaarut laskijaat riistoin päälle jääkristal-
loinna. Niin tekahuu härmi. 

Veen pöörimiin loonnoos. 
Päivyt soojenta maata. Päivyt lämmittää maan, joen, 

järven, meren päälyksen. Päivyen lämmäst vesi höyryjää 
ja muuttuu paaruks. Vesipaaru kohojaa korkial maan pääl 
ja seel jäähtyy: vet min ylemmäs, sen kylmemp ono 
vozduha. Kylmäst vesipaaru muuttuu heenokkaisiks til-
koiks vettä, tali jääkristalloiks, kumpist yllääl maan pääl 
tekahuut pilvet. Pilvilöist taas takas maan päälle lan-

kijaa vihmaa, tali lumi. Vihma 
tali lumivesi osaks imehyp maan 
sissee, osa muuttuu paaruks i osaks 
oijinna jooksoo jokiloihe. Joet 
taas uuvvestaa toovat veen merree. 

Vesi meren päält taas paarujaa. 
Taas paaru noisoo vozduhaa. Taas 
tekahuut pilvet ja taas sattaa vih-
maa, tali lunta. 

Niin loonnoos yhtä perrää ta-
pahtuu veen pöörimin. 

Soojentamisest vesi levenöö 
ja jäähtymisest kajenoo. 

Jot tuttohossa näijen veen 
omintuksiin kera teemmä näin 
(kuva 27). 

Kuva 27. vesi soojontamisest Otamma kolban ja valamma 
levenöö i n o i s ^ y l o s t r u b k a a ^ ^ k n J a s a t t u a ^ K o l -
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ban suun paamma plotnoist propkaal kiin, kumpaa 
ono pantu klazitrubka. Osa vettä männöö trubkaa. 
Paammaa merkiil veen uurovnjan trubkaas, siomma 
siihe kohtaa rihman. Pribori ono valmis (kuva 27). 

1 oopbtta. Noisemma nyt kraasattua vettä kolbaas 
soojentammaa. Sitä vart kolban lasemma lämmää vet-
tee. Yli vähän ajan saapi nähä, ku kraasattu vesi 
kohojaa trubkaa mööt. Se tapahtuu senperäst, jot vesi 
sojentamisest levenöö. 

2 oopbtta. Nyt noisemma kraasattua veftä jäähyt-
tämmää. Sitä vart paamma kolban kylmää vettee, tali 
lummee. Kraasattu vesi nyt noisoo laskimaa trubkaa 
möö. Se näyttä, jot vesi jäähtymisest kajenoo. Ja niin 
siis, vesi varistamisest levenöö, a jäähtymisest kajenoo. 
Se sama tekahuu toisiin veteliin ve§estvoinka: spirtunka, 
elävän hoppianka. No veel ono i oma omintus. 

Veen levenömiin jäättymisest. 

Oopbtta Otama putelin vettä, paamma propkan 
päälle ja veemmä pakkaisee. 

Vesi puteliis jäähtyy ja puttelin revittää. Minen 
peräst se revitti puttelin? Senperäst, jot vesi jäähtyi 
jees leveni. Melkeen kaik vetelät ve§estvat jäättymisest 
kajenoot, mut vesi jäättyjes ei kaijene, a levenöö. Se 
onoki veen omintus. 

Tätä veen omintust talohuves ain pittää pittää mee-
lees. Töö ehki ootta nähneet, jot vesitrubat ain laahi-
taa maan sissee, senperäst jot vesi niis ei jäättyis. Jos 
vesi trubbiis jäättyy, ni revittää metallatrubat. Niin 
suur voima ono jäättyvääl veel. 

Loonnoos tämä voima lohkoo suuret kivet. Jos 
vesi pääsöö kiven lovilooi (rakkoois), niin jäättyjees 
see levenöö ja revittää kiven tykkyiks. Niin jäättyvä 
vesi murentaa mäkiporodat. 

4 - 3 9 1 7 
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Termometra. 

Termometra tali graadusnikka ono mokoma pri-
bora, kumpaa mööt saavvaa tiitä kuin ono lämmä vozdu-
has, uulitsaal tali komnatiis, kuin ono lämmä vesi ja 
toiset predmetat. Termometral mitataa temperatuuraa. 

Termometra ono hoikkain klazitrubka pee-
nen §aarikanka al. §aarikaas ono ellävähoppia 
tali kraasattu spirttu. Klazitrubka ono kimi-
tetty peenee lautaisee, kumpaa ono tehty jaot, 
kummat ollaa merkitty nummeriil. Nämät num-
merit näyttäät graadussija (kuva 28). Varist 
elävähoppia levenöö ja trubkaa möö kohojaa 
yllää. Ku jäähtyy, niin kajenoo ja laskijaa 
allaa. Ja siis katsotaa, monen nummerin ko-
has piättyy ellävähoppia. 

1 oopbtta. Paamma gradusnikan sulavaa 
jäähä tali lummee. Ellävähoppia piättyy siin 
kohtaa, mis ono gifra O, ja täs kohas se leenöö 
koko ajan, kunis ei sula jää. 

Jää siis sullaa, ku ono O graadussia. 
Puhas vesi jäättyy kera, ku ono O graa-
dussia. O graadussia ono jään sulamisen ja 
veen jäättymisen tocka. 

2 oopbtta. Piämmä termometraa keehuvan 
veen paaruus. Ellävähoppia piättyy siihe koh-
taa, kus ono Qifra 100. Ja sihe se jääp niin 
kavvaks, kunis keehuu vesi. Puhas vesi kee-
huu 100 graadussiis. 100 graadussia — se 
ono veen keehumisen tocka. 

Jään sulamisen ja veen keehumisen väli 
jaetaa termometraas 100 yhtäsuuree jakkoo. 
Niitä jakoja saotaa graadussiks. Mokomat jaot 
tehhää 0-st alapoolee ja 100 yläpoolecl. 

Graadussit, kummat ovat 0 alapooleel, näyttäät pak-
kaist, kummat ovat 0 yläpooleel, näyttäät lämmää. 

Graadussia merkittää lyhennetyst merkiil0. Kirjutet-
taa: jää sullaa 0°, vesi keehuu 100° lämmää. 
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Mokoman ellävähoppiaisen termometran oli laatint 
tiitomees £elsij vootta 190 takas. Sentää sitä termomet-
raa i saotaa: £elsijan termometraks. 

Käskytöö. Mitata graadusnikal, kuin läramää ja kuin kylmä ono -vesi. 
Mitä graadusnikka näyttää — pittää kirjuttaa. 

Veen töö loonnoos. 

Vesi loonnoos ei seiso rauhaas. Se yhtäperrää liik-
kuu. Omas liikkumises se tekkoo suurta töötä. 

Sen ensimäin töö ono laottava töö. Vesi laottaa 
kovat mäkiporodat ja muuttaa maan päälyst. 

Meren aallot (lainet) jooksoot korkiaa rantaa päin, 
vesi voimast lööp ja laottaa sitä. 

Jokkiin vesi sööp rantoja. Kovast sööp ja laottaa 
rantoja virtaavat mäkijoet. Paljo kahjoa tekkööt ke-
vätveet ja jokkiin veen-noisut. 

Paljo kahjoa tekkööt i vodopadat. Välistää vesi lan-
kijaa korkialt alas i syvält sööpi joen pohjaa. 

Vihmat ja sulat kevätveet söövat maan päälyst, kai-
vaat välistää suuret vonkat. 

Liikkuvat jäät — lednikat laskijees mäkkiist, laentaat 
maanpäälyst, veerettäät ja heeroot niijen al olevia kivijä. 

Vesi veel tekkoo mokomaa töötä: veep männessä 
kivet, liivat, savet ja jättää niitä sinne, kus ono peenemp 
virta. Niin jokilois syntyyt matalikot, saaret, rantoihe 
syntyyt leetteet. 

Lednikat, laskijessa mäkkiist, toovat parvees kivet, 
savet ja liivat. Jää sullaa, ja heijen siijaa jäävät lakkiaks 
pullatut kivet, liivat ja savet. 

Niin mones sattois voosiis vesi kovast muuttaa 
maan päälyst. 

VEEN VOIMAN POLJZUITTAMIIN TALOHUVES. 

Oli aika, kons inmihin talohuves poljzuitti vaa 
ommaa ja kotiziivotan voimaa. Siihe aikaa inmihin 
poljzuitti töös vaa elävijä liikuttaija. 
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No jo entisist ajoist inmihiin omas talonmänöis 
ommaa ja ziivotan voimaa alkoi vaihtaa loonnon voimiil. 

Eläviin liikuttajiin sihast nois-
tii käyttämää vettä, tuulta, 
a peräst i toisia liikut-
laija. 

Vesiliikuttajat. 

Samoi prostoi vesiliikuttaja 
ono vesiveeru (kuva 29). Sitä 
käytetää kylän vesimyllyis. 
Vesiveerun päälle lankijaa 
vesi, senperäst se pöörii. 
Vesiveeru ono yhissetty jau-
hokiven kera, ja veerun liik-

pannoo liikkumaa jauhokiven. Jauhokivi pöörii ja 
jyvän jauhoks. 

Kuva 29. Vesiveeru. 
(Päällevalahuva.) 

kumiin 
jauhaa 

Kuva 30. Dneprogesln 
vesiturbina. 
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Vesiveeru tiijettii jo ennen. Mut vast 100 vootta 
takas Frantsias oli duumattu vesiturbina. 

Kuvast näkkyy, kuin ono laahittu vesiturbina (kuva 
30). Se ono kahest metalliveerust. Yks veeru ono laa-
hittu toisen sissee, ja niin, jot yks ono liikkumatoin, a 
toin — liikkuva. 

Vesi jooksoo voimast, lankijaa trubbaa mööt ja vas-
tajaa turbinan. 

Vesi voimakkast lööp turbinan liikkuvan veerun 
lopostija, ja se pannoo veerun kiiree-kiiree pöörimää. 
Turbina ono yhissetty ma§inanka ja senperäst pöörimiin 
turbinast männöö ma§inaa. Elektrostantsioil nämät mari-
nat tekkööt elektricestvaa. 

Niin inmihiin poljzuittaa talohuves veen voimaa vesi-
veerun ja turbinan avil. 

Meijen vesielektrostantsiat. 

Meijen kansantalohuves vesiturbinoil ono kovast suur 
merkitös. Ykskää vesielektrostantsia ei saa olla ilman 
vesiturbina a. Elektrostantsiaas saautettaa elektricestvaa. 
Provodoja mööt se männöö faabrikkoihe, zavodoihe, 
sovhozoihe ja kolhozoihe. Seel elektricestva pannoo 
liikkumaa stankat ja ma§inat. 

Leninan käskyä mööt möö stroitamma paljo elekt-
rostantsioita. 

Viimäise aikaa saa kaikkist voimakkaamp SSSR-n 
vesielektrostantsia oli Volhovan stantsia. Se ono tehty 
1926 v. Volhovan joel. Volhovan stantsiast elektricestva 
männöö provodoja mööt Leningradan faabrikkoihe ja 
zavodoihe. 

No 1932 voonna Dnepran joel ono tehty Dnep-
rovskaja vesielektrostantsia. Dneproges ono samoi voi-
makas vesielektostrantsia ei vaa SSSR-as, no i koko 
Europaas. Hännee ono laahittu 9 määrätöint suurt tur-
binaa. Dneprogesan elektricestva provodoja mööt män-
nöö ussias zavodaa i faabrikkaa, sovhozaa i kolhozaa. 
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Dneproges noisoo tekömää elektrovoimaa niin paljo, 
kuin jaksaisivat tehä kymmän Volhovan stantsia yhes. 

Sovetan pravitelstvan plaanun mukkaa meil noissaa 
tekömää veel voimakkaampia stantsija Volgan ja An-
garan jokiloil. 

Niin möö voitamma loonnon voimia ja paamma te-
kömää töötä sotsialisticeskoit stroikaa vart. 

Paaruliikuttajat. 

Inmihiin ommaa talonmännöä vart pannoo tekömää 
töötä ei vaa veen, no i paarun voiman paaruliikuttajois. 
Jot arvata kuin paaru tekkoo töötä, teemmä moko-
man oopbtan. 

Oopbtta. Valamma probirkan neljänneel osal vettä 
ja kovast sen tukkaamma kiin propkaal. Ja siis noi-
semma hänes keehuttammaa vettä Yli vähän ajan 
propka ääneel lentijää päält pois. Mikä siin tapahtui? 

Kons möö keitämmä vettä, vesi männöö paaruks. Paa-
rua korjahuu paljo keehuvan veen pääl probirkaas. Um-
pinaisesi probirkast se ei pääse pois. Paaru painaa sisä-
poolest probirkan seinijä i propkaa. Ahissetun paarun 
painamisest probka lentää pois probirkast. 

Sitä ahissettua paarun voimaa poljzuitettaa paaru-
ma§inaas. 

Paljo inmihissiä tekivät töötä, jot duumata paaru-
ma§ina. No neet ma§inat alkua evät olleet mukavat. 

Ja viimäiseks mukkoitti ma§inan vootta 170 takas yks 
anglicana Uatt. Perrää sen noistii paaumasinaa käyttä-
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mää talohuves. Paaruma§inan peräst oli duumattu para-
hoda, a peräst i paravoza. Joka paikaas noistii käyt-
tämää paaruma§inoja. 

No kuin siis paaru tekkoo siin ma§inaas töötä? 
Paaruma§inaas ono suur kattila veenkä. Vettä katti-

laas kovast varisettaa. Vesi keehuu. Tekahuu paljo paa-
rua. Paaru trubbaa mööt lassaa gilindraa. Katsokaa 
kuvvaa 31. 

Cilindraas ono por§eni (pumppu), kumpa ono tehty 
plotnoist seiniin, mukkaa. Ahissettu paaru voimaast 
lutistaa por§enii ja lykkäjää sitä vooroppäin etes takas. 
Poreeni liikkuu. No poreeni ono yhissetty veerunka. 
Senperäst liikkuva por§eni pannoo pöörimää veerun. 
Niin paaru paaruma§inaas tekkoo töötä. 

Paaruliikuttajoil ono kovast suur merkitös meijen 
kansantalohuves. Heitä käytetää paravoziis, laivois. Höö 
tekkööt töötä ussiois meijen faabrikois, zavodois, sov-
hozois ja kolhozois. 

III. VOZDUHA. 

Kons selkiääl päivytpaissekkaal päivääl möö katsom-
ma ylös, möö näämmä oman pään paalt goluboin tai-
van. Goluboi taivas — se on vozduha, vaalassettu päi-
vyenkä. Vozduha kattaa maan ei vähempää ku 700 kilo-
metran paksuveel slojaal. Joka paikaas se ono ym-
päär meitä. 

Vozduha ottaa tilan. 

Vozduha on karvatoin ja läpinäkyvä gaaza, senpe-
räst möö vozduhaa emmä näe. 

Oopbtta. Otamma tyhjän stokanan ja lasemma sen 
alassuin levviäs astiaa veenkä. Vesi stokanaa ei mää, 
senperäst jot stokanaas ono vozduha. 

Vähän kallissamma stokanan. Stokanast hyppiit vettee 
pullot vozduhaa (kuva 32). Noisemma enemmän kallis-
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tammaa stokanaa, sen enemmän ja enemmän noisoo tulo-
maa vozduhaa stokanast pois. Vozduha päästi tilan sto-
kanast, ja hänen sihhaa stokanaa mäni vesi. Niin saap 

Kuva 32. Vozduha tulloo pois stokanast. 

vozduhaa vallaa yhest stokanast toisee, kummaas ono 
vesi. Se oopbtta näyttää, jot vozduha ottaa tillaa. 

Saota „tyhjä" stokanar „tyhjä" puteli, „tyhjä" uhlu 
(panki). Mut toisiassias neet evät oo tyhjät, a ovat täy-
tetty vozduhaal. 

Vozduhaal ono paino. 

Kovat ja vetelät riissat painaat. Painaako vozduha? 
Jot toimittaa tämä kysymys, pittä tehää mokoma oopbtta. 

Oopbtta. Otamma suuren, hoikkaklazisen kolban, vah-
vast paamma probkaal kiin ja paamma vaatetykyn päälle 
veessoin ca§kaal i mittaamma kolban painon. Otamma 
kolban veessoilt, otamma propkan päält pois i noisemma 
soojentammaa pirttulampiin tulel. Soojantamisest voz-
duha harenoo i osaks männöö kolbast pois, vaikko sitä 
möö emmä hoksaa. Soojennetun kolban paamma taas 
propkanka vahvast kiini i paamma sihe sammaa vees-
soin ca§kaal, miltaisest otimma hänen. Kolba tuli ker-
kiämmäks, senperäst jot soojantajees hänest mäni osa 
vozduhaa pois. Se näyttää, jot vozduhaal ono paino. 
Vozduha ono paljoa kerkiämp ku vesi. Litra 4° vettä 
painaa 1000 grammaa, litra vozduhaa samallaises ole-
mukses painaa vaa \XU grammaa. Sentää saotaa, jot voz-
duha ono kerkiä. No vozduhaal, niku kaikiil riissoil 
loonnoos, ono paino. 
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Vozduha ono iakissattava ja notkia. 

Vozduhaa saap takistaa. Ja min kovemmast möö 
noisemma vozduhaa takistammaa, sen kovemmast se 
mättiijää harroomaa. Senperäst saotaa, jot vozduha ono 
notkia. Jot tuttahussa vozduhan takistumisenka i notku-
venka, teemmä mokoman oopbtan. 

Oopbtta. Otamma levviän klazitrubkan, 50 santimet-
raa pitkän. Trupkan otsan toukkaamma maamunan sis-
see, sil viisii, jot maamuna männöö trubkaa 'ja tukkajaa 
yhen otsan plotnast kiini. Samal viisii tukkaamma munal 
toisenkii trubkan otsan. 

Nyt otamma yhtee kättee trubkan, a toisee — puu-
kepykkäisen. Noisemma sil kepil lykkäämää munaprop-
kaa trupkaan sissee. 

Emmä veel kerennet lykätä poolee trubkaa saa, ku 
toisest otsast munapropka jo lensi pois. Meijen vozdu-
hapyssy ampuu (kuva 33). 

Kuva 33. Vozduhaplstolettl ampuu. 

Saman teemmä veel kerran. 
Miks siis meijen vozduhapyssy ampuu? 
Kons möö lykkääminä munapropkaa trubkan sissee, 

möö vozduhaa takissamma. Vozduhaa kahen munaprob-
kan vällii jäi sevvertä kuin i oliki, mut tillaa se ottaa 
vähemmän. Möö hänen takissimma. 

Se takisettu vozduha on notkia, se mättiijää harroo-
maa. Se lutistaa molompia poolija i yhtä i toista muna-
propkaa. Vozduhan lutistamisest joutava munapropka 
sumunka lentijää trubkast pois. Vot minen peräst vozdu-
hapistoletti ampuu. 

Vozduhan takistus ja notkuus mukoitettii tehnikkaa. 
Niin takisetul vozduhaal pannaa hodduu rautateijen poo-
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jezdoin vagonoin i tramvain tormozat. Takissettua voz-
duhaa polzivoitetaa kraasan ja belilan triiskamissee post-
roikiil. Takissettu vozduha on automobilin siinois; hänen 
notriahuksen peräst pehmenööt rapsahukset, miltaiset 
automobili saapi ajos. Takisetun vozduhanka on täytetty 

misest kajenoo. Niijen vozduhan omintuksinka saap tut-
tahossa mokomist oopbtoist. 

1 oopbtta. Otamma kolban tali putelin hoikkaisest 
klazist. Tukkaamma suun kiin propkaal, kumman sissee 
ono pantu pitkä klazitrubka. Trubkan otsan lasemma 
stokanaa kraasatun veen kera. Nyt noisemma kolbaa 
tali putelia soojentammaa sooin kässiinkä. Kolbast trubkaa 
mööt tulloot vettee vozduhapullot. Neet tulloot sen peräst, 
jot vozduha soojentamisest levenöö (kuva 35). 

2 oopbtta. Jäähytämmä nyt vozduhan kolbast: lope-
tamma sobjentamisen kässiinkä kolbaa i noisemma pitä-
mää hänt sorminka propkast kiini. Jot enemmän jäähyttää 
vozduha kolbast, saapi panna sen päälle märkä kylmä 
träpka. Vesi nyt stokanast noisoo trubkaa mööt ylös 

i mäcciket, miltaisinka tiuketaa. 
Sen peräst, jot takisettu vozduha 
on notria, mäccikke i hyppäjää 
löömisest tiukun ajal. 

Käskytöö. Tehä oopbtta, kumpa ono 
näytetty kuvas 34. Pittää ottaa suuhu trubka 
ja puhhuaa vozduhaa putelii, a siis selväst 
puteli temmata ääree. Takissettu vozduha 
lutistaa veen päälyst puteliis, i vesi läpi 
trupkan fontananna triiskajaa yllää. 

Vozduhan levenömiin 
varistamisest ja takistumiin 

jäähtymisest. 
Kuva 34. Kuin saap 

tehä fontana. Kuin i toisetkii riissat, niin i 
vozduhaki varist levenöö, jäähty-

58 



Se tekahuup senperäst, jot vozduha jäähyttämisest 
takistuu (kajenoo). 

. . Kuva 35. Vozduha varist haroja, jäähtymisest 
S l O j a takistuu. 

Vozduha kehnost 
laskoo läpi lämmän. 

Talveks kotilois pan-
naa ikkunoihe kahet raa-
mit. Se tehhää, jot pa-
remmast kestäis kom-
natiis lämmä. Eikse ollis 
paremp kahen raamin 
siijaa panna yks raami 
paksun klazin kera? — 
voipi syntyä mokomain 
kysymys. Mut mokko-
man raamin kera kom-
natiis lämmää ei voi 
hoitaa. Pittää, jot raa-
miin välis olis 
vozduhaa. Vozduhan avil 
komnatiis hoituu lämmä. Se ono sentää, jot vozduha 
kehnost laskoo läpi lämmän. 

Sitä voip totistaa mokomaal oopbtaal. 
1 oopbtta. Otamma kaks yhenlajaist klazist stoka-

naa, no yhen paksuin seininkä, a toisen heenoinka. 
Molempii valamma varria vettä ja katamma klaziil. Mo-
lemmat stokanat paamma rinnattaa; yhen kannele, toi-
sen klaziastian sissee tyhjän pickakarpin päälle. Pittää 
vaa katsoa, jot toisen stokanan seinät ja klaziastian sei-
nät yhes ollisiit niin paksut, kuin i ensimäisen stokanan 
seinät. Erilaajaist vaa leenöö se, jot toisen stokanan ympä-
riil ono vozduha, kumpa ono stokanan ja bankan sei-
nin välil. Mikä merkitös on sil vozduhaslojaal? 

Vähän ajan peräst saap nähä termometranka tali prosto 
käenkä, jot vesi jäähtyi erilviittää, toisees stokanaas 
vesi jäähtyi vähemmän, ku ensimäises, senperäst jot 
vozduha kahen klaziseinän välis hoisi jäähiymisest. Se 
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näyttää, jot vozduha kehnost laskoo läpi lätnmää 
Sitä sammaa tähentää, hoitajees lämmää komnatiis i se 
sloja vozduhaa, mikä on kahen raamin välis. Sammaa 
viittää vaatteet hoitaat lämmää meijen ruumista vart, 
erikoisestmehovoit vaatteet, miltaisija möö piämmä. Meijen 
ruumeen ja vaattiloin välis ono sloja vozduhaa, sen peräst 
meille ono lämmä, mut vaatteet itse evät lämmitä. Jot 
parempi saavva toimee se, teemmä mokoman oopbtan. 

2 oopbtta. Otamma kaks yhenlaajaist putelia varin 
veen kera, tukkaamma propkiil, ja yhen käärimmä vaa-
tetykkyy tali nahan sissee, toisen jätämmä niin. Yli vähän 
ajan hoksamma, jot vesi puteliis, kumpa ono kääritty 
vaatetykyn tali nahan sissee, ono vähemmän jäähtynt, 
ku toisees puteliis. Se näyttää sitä, jot vozduha, oleva 
putelin i nahan tali vaatetykyn välis, a niin i nahas tali 
vaatetykyys pahast laskoo soojaa läpi. 

Nämä katsomukset ja oopbtat näyttäät, jot vozduha 
kehjiost laskoo läpi soojaa. Sitä vozduhan omintusta 
polzuitettaa talohuves ja elämääs. 

Miltain vozduha ono kerkiämp — 
lämmä vai kylmä. x 

Kons vozduha tulloo lämmäks ja levenöö, se tulloo 
kerkiämmäks ja noisoo yllää. Kons lämpijää kiukaa, 
niin vari vozduha savvun ja kipunoin kera noisoo trub-
baa mööt yllää. Palavaas karassilampuus vari vozduha 
kera noisoo yllää. Jos visata polttopaperin tykkyjä lam-
pun klazin sissee, ni neet evät lankii lekkoo, a varin 
vozduhan kera lentäät pois. Se kaik näyttää, jot vari 
vozduha ono kerkiämp, ku kylmä, sentää se ain noi-
soo yllää. 

Oopbtta. Klaassaas vozduha ono lämmemp ku kori-
doras. Avvaamma vähän oven klaassast koridorraa auki ja 
paamma liki maata palamaa toohuksen (kuva 36). Too-
huksen lekko kääntijää klaassan poolee. Se näyttää, jot 
kylmä vozduha männöö alahittee, ku rankemp. 
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Nossamma toohuksen yllää, siis lekko kääntijää kori-
doran poolee, se näyttää, jot lämmä vozduha ono ylä-
hääl, sentää jot see on 
kerkiämp. Ko möö av-
vaamma koridoran oven 
auki kujal i teemmä 
samallaisen oopbtan too-
huksenka, ni leenöö sa-
mallain assia. 

Se kaik näyttää soo-
jan (lämmän) ja kylmän 
vozduhan paikoin vaih-
tumist. 

Loonnoos ain lämmä 
vozduha noisoo kylmän 
vozduhan siihhaa. Päi-
vyt lämmittää maata, 
lämmäst maast vozduha 
varistuu. Lämmä voz-
duha, niku kerkiämp, 
ain noisoo yllää, hänen , 
sihhaa tulloo kylmä voz- ' 
duha. Niin varistumisen 
i kylmettymisen peräst 
tapahtuu vozduhan vaih-
to loonnoos. 

Ensimäiset lentäjät. 

Kohota yllää, lentää vozduhaa mööt — se ono Inmi-
hisen ammo-aikoin meinahos. Siihe jo aikaa pyrkivät 
inmihiset. No siis vaast inmihiin sai kohota yllää, kons 
saatii tiitä, jot lämmä vozduha ono kerkiämp kylmää. 

150 vootta takas, Frantsias, yhes peenees linnaas, 
veljakset Mongoljfje tekkiit hoikast materist, paperiil 
kleitetyn, suuren §aaran. §aaraa piettii tulen pääl i täy-
tettii varisetul vozduhaal. Ko lastii noora, miltaisest peet-
tii §aaraa kiini, ni se paikaal kohois yllää ja lensi. Se 
oli ensimäin vozduha^aara. 

Kuva 36. Oopbtta avatun oveu 
loonna. 
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Perrää senen veljakset Mongoljfje tekkiit suuren 
§aara*i, kummaas piti inmihissiin kohota yllää. Se oli 
suur §aara täytetty varil vozduhaal (kuva 37). 

23 p. nojabrikuuta 1783 
vooel suureel plos§adiil Parizaas, 
tuhatoin inmihissiin silmiis voz-
duha-§aara oli valmissettu len-
too. Hännee istuis 2 opetettua. 
Lastii noora. Väen ilostunneel 
ääneel, §aara inmihisiin kera 
lentiis ylös, ain ylemmääl ja 
ylemmääl. Kiire kaikkinee peit-
tiis silmist. Mitä tapahtui in-
mihisinkä, kumpia vei §aara 
yllää? Vari vozduha saaraas 
noisi jäähtymää, tuli ras-
kaammaks ja laskiis maaha. 
Se oli inmihissiin ensimäin 
lento vozduha§aaraal. 

Perrää senen ussiat nois-
siit lentämää, varil vozdu-

haal täytetyis vozduha§aarois. No nämä lennot tihtii 
loppuit onnetomast. Vozduhan varistumist vart niis haa-
rois tehtii zarovnjat, kumpiis oli tuli. Sen peräst tihtii 
?aarat syttyivät palamaa. 

No siis kiiree oli duumattu §aara, miltäin täytettii jo 
ei soojan vozdulianka, a kerkiän gaazanka. Mokomat 
vozduha§aarat ollaa i nykyajal. 

Vozduhasaara. 

Nykyhiin vozduhasaara ono täytetty kerkiäl gaa-
zaal — vodorodal, kumpa ensikää ei mää §aaran sei-
niin läpi. Saara ylitsee ono kääritty vahva! verkool. 
Allaal sihe setkaa ono ripussettu vakka, kumpaa ono 
pantu kraamit ja kummaas istuut inmihiset. Se §aara 
kohojaa yllää sentää, jot ono kerkiämp vozduhaa. 
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Vozduha§aara saap kohota oikii yllää. Mut tavallisel 
vozduha§aaraal — aerostaatal — inmihiset saivat vaa ko-
hota 10800 metran korkuveel. No jo sil korkuveel 
vozduha ono niin harva, jot 
inmihisiil on opasno seel olla. 

Jot kohota veel ylemmäs, 
pittää ollaa erinomain vozduha-
saara—stratostaatta (kuva 38). 
Se ono oikii suur vozduha-
§aara, täytetty kerkiääl gaa-
zaal — vodorodal, kummaal 
täytetää i toisia vozduha§a;i-
roja. Allaal stratostaatal ono 
ei avonain vakka, a plotnast 
mänevä kiin ^aaran tapain 
metallast tehty gondola. Gon-
dolaas inmihiset henkäjäät sil 
kislorodal, kumpaa otetaa kera 
erinomaisiis priborois. 

Meil SSSR-as ensimäin stra-
tostaatta oli tehty 1933 v. Sirkiäl 
hoomnikkoa 30 sentäbriä stra-
tostaattaa „SSSR" kohois yllää 
Moskovan linnan pääl. Hänen 
sises oli kolt jurmaa tutkimeest. 
Yli 4 tunniin se noisi 19 300 met-
ran korkuveel. Niin korkiaal veel kenkää maailmaas ei 
olt lentänt. Lentäjät stratostaatast raadio mööt rapor-
tuittiit maaha voitost vozduhan korkukseest. Iltapoo-
leel stratostaatti hyväst laskiis maaha liki Moskovan 
linnaa. 

Stratostaatan „SSSR" lento oli suur tapahtumin koko 
maailmaas, niku suur voitto sovetan tiijos ja tehnikaas. 

Ilmalaiva. 

Ilmalaiva, tali dirizabli, ono pitkulkain. Mokomaal 
formaal dirizabli hyväst leikkajaa vozduhaa (kuva 39). 

Kuva 38. Stratostdatta 
„SSSR". 
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Dirizablin obolockaas ono gaaza — vodoroda. Dirizab-
lin al ono kiinitetty gondola, kus istuut inmihiset. Diri-
zabliis ovat moottorit, kumpija saap käyttää. 

Ilmalaivaal saap tehä suuret matkat. 1926 vooveel 
tunnettu opetettu putesestvennikka Amundsen dirizab-
liis lensi Pohjan poolysalle. Dirizabli oli vozduhaas 
71 tunnia ja hyväst tuli takas. 

Kuva 39. Dirizabli. 

Viimäisee aikaa saa meil ei olt dirizablija. No nyt 
möö niitä teemmä i meil ollaa omat dirizablit. Niitä 
meille on tarvis meijen taloutta ja tiitotutkimuksia vart. 
Dirizablija meil ono tarvis i meijen maan poolustamist 
vart, kapitalistoist, kummat evät salli meijen maata ja 
valmistaat sottaa meitä vassen. 

Noisemma vahvistammaa meijen maan poolussust! 

Tuuli. 

Vozduha ei konsaa oo rauhaas, se ain liikkuu. Se 
vozduhan liikkumiin onokii tuuli. 

Tuuli tuuloo joka poolee. Lounast 
tuuloo lounattuuli, pohjast — pohja-
tuuli, j. n. e. Tuulen tuulomispoolt 
tiijussettaa mokoman priboran mukkaa, 
kumpaa kutsutaa tuulilipuks tali fljuuge-
raks (kuva 40). 

Tuuli tuuloo eri voimaal. Ono pee-
ni tuuli, se hiljaa liikuttaa puust leh-
tijä. Suur tuuli painaa puunoksat. Se 

Kuva 40. Tuuiiiippu. hää ulvoo ikkunan takkaan. Ono voi-
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makas tuuli, se piättää inmihisen käykist ja painaa 
puut; se on sää. 

Veel ovat tuulet viihkurat (uraganat). Se reppii 
maast puut, laottaa kotija i toopi suuret laottamiset. 
Viihkura on suur vahingo. Se enemmittee ono lounat 
mais, meil neet ovat harvaa. 

Peen tuuli jooksoo 4—5 metraa sekundiis, suur 
tuul i—11—13 metraa sekundiis. Viihkura jooksoo mää-
rättömän sukkelaa — enemmän ku 35 metraa sekundiis. 

Loonnoos tuuli tekkoo suuren töön. Se käntelöö lii-
vat ja savet, kummat syntyyt mäkiporodoin murenomi-
sest ja siputtaa heitä eri paikkoihe. Niin, meren rantoja 
mööt kopittuut liivamättäät — djuunat, a pustbnjois — 
barhanat. 

Liikkuvat liivat paljo kaihoa tekkööt talohuvelle, 
senperäst niijenkä inmihiset pittäät voittelua. Sentää 
issutettaa puita i pehkoloja, kummat piättäät liivan liik-
kumist. 

Tuulen töö talohuves. 

Aikaisiist ajoist inmihiin pani tuulen tekemää töötä 
omas talohuves. Hää käyttää tuulen voimaa, ku liikut-
tavvaa voimaa. 

Veel entisiil ajoil inmihiin laati itsellee seililaivan* 
Tuuli tuuloo seilii, ja veepi laivaa etes. Niin tuuli vaihto 
soutajat. 

Entiseel ajal seililaivat paljo tähensivät. Seililaivoil 
Kolumb ensimäiseks 1492 voovveel ujui Europast Ame-
rikkaa. Seililaivois ensimäiseks 1519 vooveel Magellan 
mäni seilaamaa ympär maailmaa. Kolmen voovveen seilaa-
misen perrää vaa yks viijest Magellanin laivoist tuli 
takas omalle maalle. Se laiva käi ympär maa§aaraa 
(kuva 41). 

Perrää senen, ku oli duumattu paaruma§ina, oli tehty 
„tulilaiva". Niin enstä kutsuttii parahoddaa. Ja siint saa 
seililaivat lousaisiit tilan paarulaivoille. No nykyajoil 
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Kuva 41. Magel lanan laiva. 

kera on seililaivoja. Kuvas 42 ono kuvatettu meijen 
jurma seililaiva „Tovari§". nTovari§" teki paljo seila-
huksija okeanois. Jo aikaisist ajoist inmihiin käyttää 
hyväks tuulta i maan pääl. Entisiil ajoil jo ollit tuuli-
myllyt (kuva 43). Tuuli pöörittää myllyn siipijä ja 
siipin pöörimiin pannoo pöörimää jauhokiven. Jauhokivi 
jauhaa jyvän jauhoks. 

Kuva 42. „Tovaris". 
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Viimisiil ajoil meil tehhää voimakkaja tuuliliikuttaija 
(kuva 44). 

Tuuli pöörittää liikuttajan siipijä. Se liikuttammiin 
männöö marinaa, kumpa tekkoo elektricestvaa. Elektri-
cestva männöö provodoja mööt i pannoo käymää us-

Silviisii käytetää hyväks tuulen voimaa kansantalo-
huves. 

MIST ONO TEKAKUNT VOZDUHA. 

Sen kysymyksen, jot mist ono vozduha, olliit oppi-
neet saaneet tiitää väha enemmän ku 150 vootta takas. 
Opetetut toimittit, jot vozduha ono tekahunt kahest 
gaazast. Yks niist gaazoist kannattaa palamist — sitä kut-
sutaa kislorodaks. Toin gaaza ei kannata palamist — 
sitä kutsutaa azotaks. Vozduhaas ono veel peen osa 
uglekisloi gaazaa. 

Enstää tutussumma kislorodan ja uglekisloin gaazan 
omintuksinka, a siis oopbtaal tiijussamma, mist on voz-
duha. 

67 



Kisloroda. 

Vozduhaas kisloroda ono sekamitte azotanka. Sen-
peräst on kovast raskas vozduhast saauttaa puhast kislo-
rodaa. Möö saautamma kislorodan toiseel viisii (kuva 45). 

Oopbtta. Paamma probirkaa pool lusikkaa margant-
sikisloitta kaaltia. 

Probirkan tukkiimma propkaal, kumpaa ono pantu 
hoikka ja painettu klazitrubka. Sen trubkan otsa ono 
pantu stokanaa, kumpa veen kera ono pantu alassuin 
vesiastiaa. 

Kuva 45. Kislorodan saauttamlin. 

Noisemma spirtovkaal soojentammaa probirkaa. 
Enstää vettee lähtööt trubkast pullot vozduhaa, siis 

noisoo tulomaa kislorodan pullot. Ne kohojaat veest 
yllää ja aijaat vähäkerraas veen stokanast pois. Stoka-
naas korjahuu ain enemmän i enemmän gaazaa ja vettä 
jääp ain vähemmän i vähemmän. Ku vesi männöö stoka-
nast kaik pois, otamma trubkan otsan pois, i lopetamma 
soojentamisen, katamma stokanan alt paperiil ja kään-
nämmä i paamma seisomaa kannelle. 

Nyt lasemma hiileel palavan pärren stokanaa. Päre 
järkenää noisoo palamaa lekol. Se näyttää, jot kislo-
roda kannattaa palamist. Puhtaas kislorodas päre pal-
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laa kirkkaammast, kovempii, ko vozduhaas. Se tähen-
tää, jot kisloroda llsäjää palamist. 

Kislorodaa on tarvis henkäämist vart. Jos panna 
miltain ikkä elokas, esimerkiks hiiri, hankaa, mis ei oo 
kislorodaa, ni hää kiiree saap hukkaa. Niin ei voi ellää 
ilman kislorodaa i inmihin. Boljnitsois kovast läsiviil 
dohtorit antaat henkäämist vart puhast kislorodaa. 

Uglekisloi gaaza. 

Kroome kisloroodaa i azottaa vozduhaas on veel 
uglekisloi gaazaa, vaa sitä ei oo paljo. 

1 oopbtta. Putelii paamma mellan muruja ja päälle 
valamma veenkä sekoitettua suolakislottaa. Kiireestää tuk-
kaamma putelin suun propkaal, kum-
paa ono pantu painettu koveraa klazi-
trubka. Klazitrubkan otsan lasemma 
stokanaa veenkä, kuin ono näytetty 
kuvas 46. Vettee trubkast tulloot 
gaazapullot. Se ono uglekisloi gaaza. 
Se ono kera karvatoin. 

Lasemma sen trubkan otsan sto-
kanaa kummaas ono puhas läpinäkövä 
kalkkivesi. Stokanaas kalkkivesi pai-
kaal §ommeltuu. Se näyttää, jot ugle-
kisloi gaaza §ommeluttaa kalkki-
vettä. 

Nyt trubkan otsan paamma .tyhjää" 
stokanaa ja stokanan katamma kla-
siil. Trubkaa mööt männöö uglekis-
loi gaaza ja täyttää stokanan, vaik sitä möö emmä 
nää, senperäst jot se gaaza ono ilman karvaa. Pissämmä 
sinne palavan pärreen. Päre sammuu. Stokanaas nyt 
ono uglekisloi gaaza. Uglekisloi gaaza ei kannata pa-
lamist. 

Nyt sitä gaazaa proovamma vallaa toisee „tyhjää" 
stokanaa. Sen teemmä sil viisii, kuin i vettä valetaa. 
Nyt lasemma palavan pären sihe stokanaa, kummaas 

Kuva 46. Uglekisloi 
gaazan saauttamiln. 
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oli vozduha. Päre siin stokanaas sammuu. Stokanaas 
kummaas oli vozduha, nyt ono uglekisloi gaaza. 
Lasemma nyt palavan pärreen sihe stokanaa, kus oli 
uglekisloi gaaza. Päre ei sammu. Se näyttää, jot ugle-
kisloin gaazan sihast siin on vozduha. 

Niin möö valoimma uglekisloin gaazan stokanast 
stokanaa, niku veen. Sen möö voimma tehä senperäst, 
jot uglekisloi gaaza ono raskaamp vozduhaa. 

Uglekisloita gaazaa ono vozduhaas joka paikaas. No 
enemmän ono uglekisloita gaazaa elohoonein vozduhaas. 
Erikoisen paljo sitä ono siin, kus korjahuu paljo väk-
kiä. Meijen klaassaas vozduhaas kera ono paljo uglekis-
loita gaazaa. Paamma klaassaa tarelkan läpinäkövän kalk-
kiveenkä. Kiire möö näämmä, jot veen pääl tuli valkia 
kettu. Se kettu tuli uglekisloist gaazast, kumpaa ono 
vozduhaas. Vet uglekisloi gaaza §ommeluttaa vettä. Niin 
ain saap tiijustaa uglekisloita gaazaa. 

Miks sitä gaazaa ono enemmän elohoonein vozdu-
haas? 

2 oopbtta. Otamma stokanan läpinäkövää kalkki-
vettä. Noisemma klazitrubkan tali olen läpi puhumaa 
kalkkivettee vozduhaa, kumpaa möö henkäämmä pois. 
Kalkkivesi §ommeltuu. Se näyttää, jot möö henkäämmä 
pois paljo uglekisloita gaazaa. 

3 oopbtta. Stokanan pohjaa lasemma palavan too-
huksen, ja stokanan katamma klaziil. Toohus pallaa, no 
vähän ajan peräst sammuu, se näyttää, jot stokanan si-
sest loppui kisloroda. Otamma toohuksen pois stoka-
nast, valamma vähäin sirkiät kalkkivettä ja hämmen-
nämmä. Vesi stokanaas §ommeltuu. Se näyttää, jot pa-
lamisest vozduhaa tulloo uglekisloi gaaza. 

Nyt ono arvattava miks elomajoin vozduhaas on 
paljo uglekisloita gaazaa. Se gaaza tulloo vozduhaa 
palamisest ja henkäämisest. 

70 



Oopbtta, kumpa näyttää vozduhan sostavan. 

Möö tuttaihuimma kislorodan ja uglekisloi gaazoin 
omintuksiinka, nyt teemmä mokoman oopbtan, kumpa 
toimittaa vozduhan sostavan (kuva 47). 

Oopbtta. Levviää klaziastiaa valamma läpinäkövää 
kalkkivettä. Veen päälle paamma propkan, kumpaa ono 
kiinitetty peen pa-
lava toohus. Toohu-
ksen katamma pu-
telin, kummalt on 
leikattu pois pohja; 
putelin suun tuk-
kaamma propkaal. 

Toohus putelin 
sises pallaa, sentää 
jot puteliis vozdu-
haasonokislorodaa. 
Toohuksen palami- Kuva 47. Oopbtta, kumpa näyttää 
sest kisloroda lop- vozduhan sostavan. 
puu i sihhaa teka-
huu uglekisloi gaaza. Ku loppuu putelist melkeen kaik 
kisloroda, ni toohus sammuu. 

Toohuksen palamisest syntynnen uglekisloi gaazan 
kalkkivesi ottaa itsessee, sentää vesi vähäin kohenoo 
puteliis. Kohhoossunt puteliis vesi ottaa tillaa melkeen 
niin paljo, kuin paljo otti kisloroda, kumpa hukkahui 
palamisest. Jäänöksen tilan puteliis ottaa pääassiaas 
azotta. 

Tarkoil oopbtoil on tiijussettu, jot vozduhaas ono 
kaks gaazaa i jot kislorodaa vozduhaas on vähäin pääl 
7b osan, a azottaa melkeen */5 ossaa. 

IV. ELEKTRICESTVA LOONNOOS. 
Kaikille on tuttava jyry. Mustiil pilviil on katettu 

taivas, sattaa vihmaa, lööp valkiata, kajahtelloo lumpaa-
vat jyryn jyrähökset. 
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Jyry toop sujevernoille inmihissiin pelon. Entisiil 
ajoil inmihiset meinaisivat, jot jyryn saattaa jyryjumala. 
Suuttuu jummala ja laittaa maaha jyryn ja tulen. 

I nykyajoil tiitämättömät inmihiset meinajaat, jot jyry 
on sen peräst, jot Iilja-prorokka liukuu taivast mööt 
rattail ja viskoo mahaa tulisija lootija. Onokse niin? 

Mikä ono jyry ja valkian iskemiin. 

Kesäl 1752 voovveel opetettu Franklin mäni jyryn 
aikaan pellolle ja laski lentoo oman zmeikan. Hää tah-
toi tiiystää mikä on valkian iskemiin. 

Hänen zmeika oli tehty 
suurest §ulkkuisest rätist 
(korvuluksest) i ylä-ääree 
oli pantu terävä metalli-
sterznja. Zmeika oli lastu 
lentoo liinarihmanka, kum-
man otsaa oli siottu rauta-
avvain. Avvaimee oli siottu 
kera sulkkuin rätti, mist 
Franklin i piti sitä zmei-
kaa kiin. 

Kons pilvi mäni zmei-
kan päälytsii, Franklin 
kertti sormeel avvaint. Av-
vaimest hyppäis pikkarain 
valkia — elektrikipuna, ja 

Kuva 48. valkian isku ööi kuului peen jyryn kajah-
(fotografian mukkaa). h u s . 

Niin enskertaa Franklin 
sai tiitää, jot valkia ono suur elektrikipuna, a jyry ono 
kova kajahhus siint kipunast (kuva 48). 

Perrää sen opetetut tiijustiit, jot valkian isku ja jy-
risömiin tapahtuut yhtee aikaa. Möö näämmä, jot enstää 
lööp valkiat, siis peräst vast jyrisöö — se ono sentää, 
jot valkia tulloo meille saa kiiremmäs, ku ääni. 
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Opetetut ku saivat tiitää jyrisömisest ja valkian iske-
misest, ni rikkoivat kaik kirkon opetukset jyryst ja 
valkian iskemisest. 

Gromootvoda. 
Jyryn aikaan valkia isköö kahen pilven välis tali 

pilven ja maan välis. Valkia, iskijees maaha, voip 
panna palamaa koin, tappaa inmihisen. Hoitiissaa val-
kian iskemisest gromootvodan avil. Gromootvodan oli 
duumant Franklin. 

Franklin teki mokoman 
oopbtan. Hää iski syväl maaha 
korkian metalli-sterznjan. Jyryn 
aikaan valkia löi siihe keppii 
ja mäni keppiä mööt maaha. 
Se oli ensimäin gromootvoda. 

Franklin nevvoi laatia mo-
komat gromootvodat korkeita 
kotija vart. Kons noistii niitä 
laatimaa kottiil, ni näkyi, jot 
valkia harvempii lööp kottiis 
kumpiil on laahittu gromoot-
voda, a jos i lööp ni gromo-
otvodaa, kumpaa mööt männöö 
sooraa maaha. 

Gromootvodija enstää nois-
tii laatimaa Amerikaas, a siis 
i Europaas. Nykyaikaan gro-
mootvodat ollaa tehkty parem-
niaks i laahitaa niitä joka 
paikkaa, jot hoitiissa jyryst (kuva 49). 

Kus ovat gromootvodat seel jyry ei oo pelottava. 
Möö voimma nyt praavittaa jyrykipunanka, möö 
teemmä hänen kuuntelevaiseks. 

Elektricestva kansantalohuves. 
Nykyajoil möö paljo saautamma elektricestvaa mei-

jen kansantalohuves. Meil, kuin töö jo tiijettä, ono paljo 

Kuva 49. Gromootvoda 
faabrikan trubaas. 
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tehty ja veel tehhää uusia elektrostantsoja. Neet tek-
kööt töötä polttomaterialal niis käytetää lankivan veen 
voimaa ja tuulen voimaa. Elektrostantsois saautettaa 
elektricestvaa, kumpa männöö meijen talohutta vart. 
Toisees pätiletkaas meijen pittää elektricestvan saautta-
mises aijaa ettee kaikkist eesmänöviist kapitalisticeskoist 
maist. Niin, asustetut tiijool ja tehnikaal möö panimma 
elektricestvan sotsialisticeskoin stroikan sluuzbaa. 

Käskytöö. Elektricestva saap saaut taa hivuttamisenka. Se 
saap hyväst tiijustaa mokomaal oopbtal. 

Jos pimmiäs komnatiis ebonitovoil grebniil harjata 
kuivia puhtaaja hiuksija, ni saap nähä kipunoja ja kuuluu hil-
jain präkkämiin. Se näyttää, jot hivuttamisel syntyy elektri-
cestva. Elektricestvaa hivuttoimisenka saautettaa eriommaisiis 
priboris. 

V. KASVON ELÄMÄ. 

Kuin varraa keväest elläät kasvot. 

Tuli kevät. Ain enemmän lämmittää keväen päivyt. 
Puut ja pehot metsääs seisoot veel paljaanna, heis 

veel ei oo lehtijä eika kukkija, no heis jo kasvaat pu-
pu§kat ja kiiree neet 
kattautuut lehtiil ja 
kukkiil. 

Pupu§kat . 

Otamma buzinape-
hon oksan. Siin ono 
paljo pupu^koja (ku-
va 50). 

Vaa evät kaik neet 
pupu§kat oo yhenlaa-
jaiset: yhet ovat hee-

nommat, toiset—sorriat. Ensimäiset ovat lehtipupu§kat, 
toiset — kukkapupu§kat. Noisemma avvaammaa lehti-

Kuva 50. Buzinan pupu$kat enne 
avahumist ja avahumlsen alkuaikaan. 
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pupu^kaa. Päält se ono katettu koval soomuksen 
tapaiseel kooreel. Sises ono stebeljkan ja lehtiin alku. 
Lehtipupu§kast siis kasvaa koko oksa rohoisiin lehtiilöinkä. 

Kukkapupu§ka päält kera on katettu kooreel. Sises 
ono kukan alku. Kukkapupu§kast peräst kasvaa varsi 
kukkiinka. 

Lehtiimiin. 

Interesno ono vahtia, kuin meijen puut ja pehot 
kattiijaat lehel. 

Enstää pupu§kat männööt paksuks, höö tulloot ain 
suuremmaks ja suuremmaks. Koori avahuu auki i sisest 
näyttiijää rohokkaat nooret lehet. Pupu§kat avahuut. 

Pupu§kast näyttijäät heenot mor§kukkaat lehet. Höö 
vähin levenööt ja viimein tulloot mokomaks, ku möö 
omma tottuneet niitä näkemää puist ja pehkoist. Kas-
vot kattijaat lehel. Niin tapahtuu lehtiimiin. 

Ussiat puut ja pehot alkaat kukkia jo varraa ke-
väest . Kuvv i i s o n o n ä y -

l ja 

Kukkimiin. 

Kuva 51. Pajun kukat, (ticinka-
i pestlkkaomalset). 

Kuva 52. Päähkenäu 
kukat. 
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pehkoin kukat, kummat kukitsoot varraa keväest: pajun 
urvat, päähkenän ja toopolin „tiltukkaiset" (kuvat 51, 
52, 53). 

Nämät kasvot alkaat kukkia jo paljoa ees lehtiin 
laskomist. 

Ensimäiset kevväen kukat. 

Varraa keväest kukkiit monikkaat heinäkasvot. Mit 
siis ollaa neet kevväen ensikasvot? 

Varraa keväest melkein joka paikaas savikkais pinta-

Kuva 53. Toopolin kukat. Kuva 54. Matsalehti varraa keväest. 

mais voipi trehvata kasvo maatsalehti (kuva 54, 55). 
Se kukkii ees lehtiin laskomist. Sen kukat ovat kel-
taiset, kummat vähäin voittijaat oduvancikkoin kukkii. 
Lehet ilmahtuut mööhemmäs. Lehet ovat mukavat sen-
tää, jot yläpooli ono rohoin ja lakkia, a alapooli on 
katettu niku valkiaal voilokaal. Jos panna matsalehen 
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lehto poskia vas, ni voip tuntaa, jot yläpooli ono kylmä, 
a ala pooli ono lämmän. 

Maas täi rohol on paksu ja haarikas juuri miltai-
sees veel männest 
vooest on zapasoi-
tettu toittokraamit. 

Toittokraamit i toi-
siil varraa kukitsevil 
kasvoil ollaa peitetty 
maan juuriloin osis: 
hohlatkaal klubniis, 
laukkasvool laukaas. 
Toittokraamin zapa-
soja on tarvis kas-
volle sen varraist ke-
vätkasvoa vart. 

Varahaiset kevät-
kukat selväst kukkiit, 
sentää heitä pittää 
nähä ajallaa. Kesäl 
niitä et nää. Kuva 55. Matsalehti kesäl. 

Kuin jyväst kasvaa kasvo. 

Keväest näkymättömil meijen Sojuzan peltoloil teh-
hää kylvöä. Se on kaikkian vaaznoimp maatalohus 
kompannia. Kylvetyist jyvist kasvaat kasvot, kummat 
i antaat meille tulon. 

Kons jyvä puuttuu pehmiässe i nooskiasse maaha, 
kus ono lämmä, jyvä immöö itseessee vettä, turpojaa 
ja ittää. 

Joka seemenees ono sikiö, kummast alkaa kasva-
miin. Jos ottaa liotettu vees herneen seemen, ottaa päält 
pois koori ja harottaa kahtee, ni kahen poolen välist 
voip nähä sikiö. Liotetult rukkeen seemenelt sikiö 
näkkyy päält. Sikiö toittijaa seemenen sees olevaal toitool, 
siittä vähäkerraas kasvaa kasvo. 
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Oopbtta. Jot nähä kuin ittää seemen, ja kuin kas-
vaa noor kasvo, teemmä mokoman oopbtan. 

Otamma kaks klazistokanaa. Joka 
stokanan siomma päält marliil tali 
harvaal materitykyl. Marlin tali mate-
ritykyn vähäin lutissamma stokanan 
sissee. Molompii stokanoihe valamma 
vettä. Vettä valamma niin paljo, 
jot hää kastais marlin tali materitykyn. 

Kuva 56. Rukeen seemenen itämiin. 

Yhtee stokanaa marlin päälle paamma herneen, toi-
see — rukkeen tali vehnän jyvän. Ajast aikaa noi-
semma stokanoitr lissäämää vettä. Noisemma katsomaa., 
kuin ittäät seemL.net i kuin seemenist noisoo noor 
kasvo (kuva 56). 
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Kasvon juuret. 

Kons seemen ittää, sen rookat toittijaat sil toitool, 
mikä ono seemenen sises. No vot, kylvetyt seemenet 
itivät. Seemenist kasvoivat nooret kasvot. Niijen juuret 
männiit syvvää pöyhkiää kyntömaaha, ja pelto kattiis 
rohoiseel orahaal. Kuin ja mil toittijaa nyt noor kasvo? 

t 
Kuva 58. Seemeckan, föklän ja rakkeen juuret. 

Kasvo saauttaa vettä ja toittosoolat maast. Hää 
saauttaa sitä omil juuriil. Tiijussämmä, millaiset juuret 
ovat kaikellaisil kasvoil. 

Kuvas 58 ono näytetty kaikellaisiin kulttuurikasvoin 
juuret. Kummat ollaa suuret juuret! Kuin höö kasvaat 
syvvää ja kuin haarihuut! Kuin höö leikkajaat maata! 

Seemeckaal ono yks pääjuuri, kumpa laskoo haarat. 
Mokompia juurija saotaa pääjuureks. 
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Föklääl kera ono pääjuuri kumpa kera haarihuu. 
No se ono paksu ja makuisa. Hänes ovat zapasat toit-
tokraamia. Föklän juuri on ku kladovoi. Samallain 

merkitös ono i nakrehin juurel, 
hää i on toista formaa. 

y S ^ Rukkeel juuret ovat toisen-
laajaiset, ku föklääl ja see-
meckaal. Sil pääjuurta ei oo, 
juuret ovat heenot ja mytykkäät. 
Mokomia juurija saotaa mocko-
vatoiks juuriiks. 

Jos kovast tarkast katsoo 
kasvon juuriloi, ni niist saap 
löytää heenokaisia juurikarvoja 
(kuva 59). Juurikarvoil kasvo 
saauttaa maast vettä ja soolaa, 
kummat olla sulanneet vettee. 

Jos reppiä juurikarvat, ni 
kasvo pilahuu. Senperäst, kons 
kasvot issutettaa toisee paikkaa, 
niku parnikkois ja tarhois, ni 
näitä juurikarvoja pittää hoitaa, 
jot ei pilata. 

Juurija kasvool ono paljo. 
Juurikarvoja juureel ono veel 
enemmän. Sentää kasvo saap saa-
uttaa maast itselle enemmän vettä 

Kuva 59. Garcitsan juurin ja sullanneita vettee sooloja. 
juurikarvat. No pintamaas aintakki ono 

vähä toittosooloja, senpersät piitää 
tatehoittaa (valottaa) maata, ja antaa maaha toittosooloja. 

Oikiaal maan teol ja valottamiseel kohotamma mei-
jen peltoin tulon! 

Rohoiset kasvon lehet. 
Ken ei hyväellyt rohotsevan pellonka, rohoisen ku-

kitsevan niitynkä, rohosiin ?umiseviin metsän lehtoinka! 
No tiitäät-ko kaik, miks lehet kasvoil ollaa rohoiset? 
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Oopbtta. Otamma kaks savipattaa, tali kaks kartaist 
karppia kyntömaanka. Valamma sen kyntömaan veenkä 
ja kylvämmä hännee miltaisen ikkenä kasvon seemenet, 
esimerkiks hernen tali kagran. Yhen paan paamma päi-
vytpaistees, a toi-
sen — pimmiässe, 
kuhu ei pääs päi-
vyen valo. 

Yli monen päivän 
möö näemmä, jot 
kummaaski paas 
seemenet noistii 
kasvamaa i heistä 
haroisivat nooret 
kasvontaiset. No 
mikä ero on niijen 
välil! (Kuva 60). 

Kasvantaiset.kas-
vanneet päivyen 
paistees ovat taval-
liset, rohoiset. Ne 
kasvantaiset, kum-
mat ovat kasvan-
neet pimmiäs, ovat 
pitet, vaaliakeltai-
set, rohoist karvaa 
heis ei oo. Se 
näyttää, jot kasvot männööt rohoiseks vaa päivyen 
paistees. Männööt rohoiseks sentää, jot päivyenvalos 
tekahuu rohoin kraaskavain ve§estva. Senperäst kasvon 
lehet ovat rohoiset. 

Rohoiset kasvot ovat päivyen lapset. Höö evät voi 
ellää ilman päivyttä. Sen tiitää joka talonpoika, i hää 
ei noise kasvattammaa röhöttäviä kasvoja pimmiäs — 
seelt tulloa et korjaa. Kaik tiitäät, jot ilman päivyttä 
rohoiset kasvot evät voi ellää," no minen peräst rohoi-
sille kasvoille pittää päivyen valo, sitä ussiat evät 

Kuva 60. Pimmääs ja pävyt paistees 
kasvaneet kasvot. 
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1840 vooeel yks opetettu tiijusti, jot kasvot ottaat 
toittua ei vaa yhest maast, no i vozduhast. Hää tiijusti, 
jot rohoiset kasvot ottaat vozduhast uglekisloita gaazaa 
ja toittijaat sil vaa päivyen valkiaal. Veen ja toittosoo-
lat kasvo ottaa maast juuriil, a uglekisloita gaazaa kasvo 
ottaa lehtiil vozduhast. Niist ve§estvoist, mit ollaa vees 
ja uglekislois gaazaas kasvon lehtilöis päivyen valkiaal 
tekahuu toittove§estva — krahmala. Vot minen peräst 
rohoisille kasvoille i pittääki olla päivyen valo. 

Miltaiset varret ovat eri kasvoil. 

Kaik kasvot, mit kasvaat loonnoos, saap jakkaa kol-
mee suuree gruppaa: rohokasvot, pehot ja puut. 

Rohokasvot tali rohot erittäijäät toisist kasvoist sil, 
jot kaikiil heil ono pehmiä rohokas varsi. Pehkoil ja 
puil on taas kova puukas varsi. 

Mil erojaat toin toisesta pehot ja puut? Jos katsotta 
miltaisen-ikkä puun päälle, esimerkiks niinen tali koivun, 
ni näättä, jot heil ono yks päävarsi — ranka, kum-
maal ollaa haarat. Pehkoil taas, esimerkiks pajul, pääh-
kenääl, mokomaist rankaa ei oo, heil varret noisoot 
juurest mytys. Niin varsija mööt i eritettää puit ja 
pehkoja. 

Suuremal osal kasvoja on soora seisova varsi. No 
monikkaisil kasvoil ollaa kääntävät i maahaloottivat var-
ret. Kääntävät varret ovat esimerkiks, faasoliil, huma-
laal. Ne ovat pität i slaaboit varret. Mokomaine 
varsi käärihyyp ympäär miltaist ikkenä potporkaa (puuta 
tali keppiä) i veep omat lehot päivyen valkeuksee, 
Maaha loottivaiset varret ovat esimerkiks, uguritsoil. 
Ne ovat kera pitet ja slaaboit varret, no höö harojaat 
maata mööt. 

Kyläntalohus mänöös kääntäviin varsin kasvoja 
vart, esimerkiks faasolia, peentaroisse pissellää kepit. 
Kasvot maahalootivaisin varsinka, esimerkiks, ugiritsat, 
issutettaa toine-toisest etemmääl, jot heijen varret sais-
sivat harroossa maata mööt. Varret pittäät lehtijä ja 
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nostaat niitä päivyen valkiasse, no kasvoin varsiil ono 
veel toin merkitös. Jot saavva se tiitää teemmä moko-
man oopbtan. 

Oopbtta. Putelii tali stokanaa valamma veen kera 
punaist cernilaa ja paamma sinne oksija lehenkä. 

Toiseel päivää otamma oksan cernilaveest pois ja 
leikkaamma varren poikittee ja pooleks. Sen sisus ono 
mänt punaiseks ja lehen soonet kera ovat männeet 
punaiseks. Se oopbtta näyttää, jot vartta mööt juurist 
kohojaa lehtiis vesi ja sulanneet hänes soolat, kumpia 
kasvo immöö omil juuriloil maast. 

Kasvot höyryttäät vettä. 

Soolat, kumpia kasvo immöö maast, jäävät kasvoo. 
Neet näkkyyt, kons poltamma kasvoja. Jäänyt palamisest 
tuhka onoki mineraalsoolat. Vesi, kumpaa kasvo immöö, 
ei jää kaik kasvoo. Paljo vettä lehtiin kautta männöö 
paaruks. Kuin lehet höyryttäät vettä, voip nähä moko-
mast oopbtast. 

Oopbtta. Peenen lehekkään oksan paamma probir-
kaa veenkä. Veen päälle valamma voijetta, jot vesi 
päält ei sais kuivaa. Paamma merkiks veen korkuuven 
probirkaas. Yli päivän, kahen näämmä, jot probirkast 
vettä väheni. Se tapahtuu senpäst, jot kasvo veen imi ja 
lehtilöin kautta höyrysi vozduhaa. Kasvot kuivattaat 
paljo vettä. Hyvviin kulttuurikasvoloin seas kasvaat 
i rikkarohot, kummat kera paljo kuivattaat vettä ja sil 
kuivattaat maata. Sentää voittelijees kuivuutta vastaa on 
suur merkitös voitteluul rikkarohoja vastaa. 

Kukkiist, sikiäisist ja tuulest. 

Kukkivaas vi§njasaaduus. 

Vi§njapuu kukkii keväest. Vi§njapuun oksiin pääl 
ono paljo-paljo valkiaita kukkija. Neet kukat ovat ensi-
mäiset kukat meijen saaduus. Kukkiin päälitse vuhisoot 
mehiläiset (kimalaist) ja lentelööt kukast kukkaa. 
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Otamma vi§njan kukan ja katsomma mitä hänes ono 
(kuva 61). 

Ensimäiseks näkkyyt valkiat kukan lehet, niitä ono 
viis ja neet tekkööt kukan ventsan. 

Katsomma kukan sissee. Siin möö näämmä paljo 
tbcinkoja. Ne ovat pität, hoikat, niku rihmat ja niijen 
otsas ovat keltaiset pöllypäät. Siin pöllypäis valmistuu 
heeno pölly. Kons pölly valmistuu ni pää lohkijaa 
i pölly karisoo pääst pois. Keskikukaas näkkyy pestikka. 

Vi§njan kukas ono yks pestikka. Senen pestikan ala-
pool ono levviämp, sitä saotaa zavjazi. Zavjazist yllää-
päin männöö patsahain, kumpan otsaas ono kärsä. 

Jos möö nyt katsomma kukan alapoolen, ni näämmä 
peenet rohoiset lehet. Neet ovat kuppilehet. Niitä ono 
viis. Neet yhes tekkööt kupin, kumpa kattaa kukan 
ulkopoolelt. 

Nyt möö tiijemmä miltain ono vanjan kukka. No 
mitä tekkööt kukkiis kimalaiset, ku niitä niin paljo len-
telöö vi§njasaaduus? 

Valkiat vi§njan kukat manittaat kimalaisia senenkä, 
jot niissä on makkia mahla, vot sen makkian mahlan 
peräst kimalaiset i lentäät kukkiin päälle. 

Kuva 61. Vijnjan kukka leikattu kahtee (suurennettu). 
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No kimalaisiin lentämiin kukkiin päälle ono hyväks 
i itse kasvoille. Ku kimalain lentää ottamaa kukast mak-
kiata mahlaa, ni lohkihunnest kukan pöllypääst tarttuu 
pölly kimalaisen karvaruumisse. Nyt kons kimalain len-
tää toisee kukkaa, ni veety parvees pölly kleittyy toisen 
kukan pestikan kärsää. Silviisii kimalaiset kantaat kukka-
pöllyä kukast kukkaa. Niin kimalaisiin avil tapahtuu 
vi§njakukkiin heelmaamiin. Vast ku kukan zavjazi ono 
pöllynt, siint alkaa nyt kasvaa kaikiil teil tuttava vi§nja-
marja, kumpa valmistuu keskikesäl. 

Kukkivaal ruispel lool . 

Ruis kukkii kesäl. Rukkeen kukal 
ei oo ventsaa (kuva 62). Hänes ono 
rohostavat soomukset, kolt tbcinkaa ja 
pestikka kahen sulkalaajaisen kärsän 
kera. 

Kukitsevan ruispellon päält töö että 
nää lentäviä kukast kukkaa kimalaisia. 
Kuin siis kantahuu ruispölly kukast 
kukkaa? 

Mänkää kesäl pellollee, kus kukkii 
ruis. Ruispellon päält töö näättä pilven 
keltaist pöllyä. Se ono rukkeen kukkiin 
pölly. Tuuli puhhuu hänen lohkinneist 
pöllypäist i veep kukast kukkaa. Ruis, 
niku monikkaat toisetkii ventsattomat 
kasvot, pöllyttyyt tuulen avil. 

Vast siis, ku ruis ono pöllyttynt 
zaavjazist alkaa kasvaa jyvä, kumpa Ruva 62 Rukkeen 
valmistuu ja antaa tulon keskikesäl. kukka (suurennettu). 

Kulttuurikasvoin kasvamiin. 
Ussiat meijen kulttuurikasvot, kumpia kylvetää keväest 

peltomaalle tali tarhaa, valmistuut yhes kesäs. No on 
mokomia kulttuurikasvoja, kumpiil pittää olla pitemp 
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aika valmistumist vart. Lounatpoolest tootu tarhaskasvot, 
esimerkiks, pomidorat ja keväest kylvetty kohallee maaha, 
evät kerkii valmistua kesäs. Sentää niitä jo varraa 
keväest issutettaa parnikkoihe. Parnikois klaziramkoin al 
ono lämmemp, ku ulkovozduhaas. Noissuut parnikaas 
noor kasvo, lämmääl ajal issutettaa peentoroihee i siis 
neet kesäs valmistuut. Teplitsois kasvatettaa lounatpoo-
len kasvoja i talveel ja keväest jo saavvaa tulo. 

Inmihin, tiijustant, mitä ono tarvis kasvon elämist vart 
ja mukkoittant sitä elämist, käyttää kasvon elloa omas 
talohuves. Tarhanruhtiloin kulttuuriil on suur talohus-
merkitös, senperäst jot höö ollaa kovast polzikkaat 
söökkikraamit. 

Monikkahat pohjakasvot kera kavvan valmistuut. 
Niku, esimerkiks, meijen talviviljat — talviruis, talvi-
vehnä, kevvääl kylvetyt, evät kerkii valmistua kesäs. 
Sentää niitä i kylvetää syksyst. Kylvetyt seemenet syksyst 
ittäät, laskoot roskat ja noorukkain kasvo kasvaa kylmää 
saa: no tulevat kylmät peettäät kasvamisen kiini. Siis sattaa 
lumen i oras hyväst veettää talven paksun lumikatteen 
al. Ku tulloo kevät, sullaa lumi i lämmittää päivyt, talvi-
viljat alkaat etespäi kasvaa i valmistuut veel kiirempii, 
ko kesäviljat. 

Vimiseel aikaa lövvöttii spoosoba, kuin lyhentää 
pitki talviviljoin kasvoaik. Jot talvivilja yhes kesäs 
valmistuis, tehhää niin: talven lopus veel paljo aikaa 
ees kylvömist, talviviljan seemenet kassetaa, siis jätetää 
itämää ja ku neet noisoot jo laskomaa ro§kija, niin 
pannaa kylmää, esimerkiks, tukataa lumen sissee, mis 
peettyy kasvamiin kiini. Ne seemenet kylvetää keväest 
kui i toukoviljat. Sil viisii nämät viljat valmistuut yhes 
kesäs. Ja niin talviviljat muutetaa toukoviljoiks. 

Kuin talvi-, niin i toukoviljoil ono suur merkitös 
kansantalohuves. Jyväkulttuurit antaat meille parraan 
toiton — leivän. Senen peräst jyväkulttuuri ono glavnoimp 
zadaci meijen maantalohuves. Toisees pätiletkaas pittää 
kohottaa kulttuurikasvoin tulo i eriksee leiväntulo. Käyt-
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täjees hyväks meijen kolhozois ja sovhozois tiijon 
i tehnikan dostizenjoja, möö täytämmä sen vaaznoim-
man zadacin. 

VI. TERVEHYEN HOITO. 
Jot tulla meijen sotsialisticeskoin ob§estvan terveeks 

ja oppineeks tööntekijäks, pittää tiitä, kuin hoitaa jo 
lapsuvest tervehyttää ja kuin tehä töötä. 

Töö ja lepo §kouIuus. 
Puhtahus ja hyvä porjatka klaassaas on ensimäin 

uslovia tervehyven hoitamista ja hyvvää oppimista vart. 
Kons klaassaas ono roojaa ja 
pöllyä, siis i vozduhaas ono paljo 
pöllyä. 

Möö henkäämmä sitä vozdu-
haa, vozduhanka parvees hen-
käämmä i pöllyn, kumpa joutuu 
meijen löhkiis. 

Pöllyys ain ono paljo mikro-
bija. Neet ollaa heenot, silmääl 
näkymättömät elokkaat. Heitä 
ono paljo pöllykkääs vozduhaas. 
Kons möö henkäämmä pöllykästä 
vozduhaa, mikrobat puuttuut löh-
kiis. Mikroboin seas ono moko-
mpia, kummat toovat tuberkuljo- Kuva 63 Kuin pjlta, istua 
zan, tali kuin saotaa, cehotkan. Tu- kannen takkaan, 
berkuljozast kooloo paljo väkkiä. 

Jot pöllykkääl vozduhaal ei hoolis hengäta, pittää 
hyväst tuuluttaa klaassa; tihempii pittää avata klaas-
saas fortocka, tali, jos antaa ilma, ikkuna. Pöllykäs, pila-
hunt vozduha männöö fortockast tali ikkunast pois, a 
sen siijaa tulloo puhas, sveeza vozduha. 

Töön aikaan klaassaas pittää istua oikiast. 
Ussiat oppilapset evät issu oikiast partaan takkaan. 

Monikkaat istuut painutoksissaa, gorbaisissaa. I jos höö 
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Kuva 64. Oikia ja väärä seisomiin 
töön aikaan. 

istuut niin yhtperrää, ni heil vääristyy selkä ja vääristy-
miin voip jäävvä koko iäks. Pittää oppihussa istumaa 
oikiast ei pianuttaissa, ei vääristäissä (kuva 63); ja seissa 

_ töön aikaan masters-
kois kera pittää oikiast 
(kuva 64). 

Lukomisen ja kirjut-
tamisen aikaan ussiat 
oppilapset kovast pai-
nuttaijaat kirjaan tali 
tetrin pääl. I jos se teka-
huup yhtperrää, siis heil 
pilahuut silmät. Oppi-
laps tulloo likinäköväks, 
ja kehnost näkköö et-
tää. 

Kirja, kumpaa töö 
luetta, tali tetretti, kum-

paa töö kirjutatta, pittä silmiin eest olla määrätyn mat-
kan pääs. Kuva 65 näyttää kuin pittää määrätä se matka. 

Pittää istua töön takkaan niin, 
jot valkohus ei lankijais sooraa 
silmii i jot hyväst olliis vaalas-
settu kirja, miltaista töö luetta, 
tali tetretti, miltaisee töö kirju-
tatta. Ko käppiä valkohus lanki-
jaa sooraa silmiis, ni siittä pi-
lahuup näkemys. Ko valkohus on 
teijen takkaan, siis teijään pään 
kuppain lankijaa kirjan tali tetre-
tin päälle. Ko valkohus on oikias 
poolees, siis tetretin päälle, miltai-
see töö kirjutatta, lankijaa teijen 
käen kuppain. Kaikkian paremp 
on istuaa töön takkaan niin, jot 
valkohus olliis teist kuras poolee. 

Pittää mahtaa ei vaa oikiast töötä tehä, no i oikiast 
hoovvata. Perrää pitän istumisen klaassaas, tali seisomi-

Kuva 65. Kuin pittää määrätä 
välimatka kirjast silmää saa. 
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sen ^koulun masterskois, pittää tehä fiskultminutka, s. o. 
tehä kuimont fiskultuurin upraznenja avatun ikkunan 
ees, se antaa enemmän voimaa ja viilahuttaa. Väliajal 
pittää hoovvata. 

Parraimp hookaamiin se ono käykki ja tiukkamiin 
sveezaas vozduhaas. Perrää mokoman hookamisen parem-
mast männöö oppimiin. 

Töö ja hookamiin kois. 
Puhtahus ja rääty ono piettävä i koiskii. Pittää 

yhtperrää katsoa, jot kois ei olliis roojaa, pöllyä, jot 
joka paikka olliis puhas. Pittää tuuluttaa perttiä, erik-
see hoomuksest, perrää makkaamisen, ja illast, ees nuk-
kumist. Pittää kotiommiil toimittaa, jos ko höö evät tiijä, 
min peräst pittää tuuluttaa komnattia. 

Ei oo hyvä, ku kois kaik riissaat, kirjat, tetretit ovat 
visattu kuhu puuttuu. Pittää itsellee kois tehä tööpaika, kus 
sais pittää kaik oppiriissat ja kus sais tehä annetut urokat. 

Kois pittää valmistaa ei vaa urokat ja tehä ommiin 
voimiin mukkaa kotitöötä, no pittää i hoovataki. Paras 
hookamiin ono käykki ja tiukkamiin sveezaas vozduhaas. 
A talveel veel sen pääl sport: liukumäki, kelkka, ko-
nökat, sukset. 

Joka päivä tunnia kaks pittää olla pakost uulitsaal 
sveezaas vozduhaas. No pittää hoitiis palentumisest. Jot 
ei palentua, ei piä kovast käärihyssä vaatteis, a pittää 
oma ruume veenoisee totuttaa kylmää. Illast pittää ajal-
laa noissa makkaamaa. Teijen iällisiil lapsiil pittää maata 
10 tunnia suutkiis. 

Tööläisiin töö ja hookamiin. 
Ennen, kons faabrikat ja zavodat olliit kapitalistoin 

käsis, tööiäiset tekivät töötä 10 ja enemmän tunnia päi-
vääs. Peremeehet kapitalistat eksplotiiruittiit tööläisiä. 
Höö tööläisiin töön hoijost evät yhtää pitäneet hoolta. 
Höö ahnastivat saauttaa tööläisist enemmän voittoa 
itselle. 

Kuin vaa faabrikat ja zavodat joutuit tööläisiin käissii, 
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niin sovetin oikuus asetti 8 tunnisen tööpäivän. Nykyajal 
ussiaas faabrikkaas ja zavodaas ono 7 tunnin tööpäivä, 
a vrednois ^eehois — kuus tunnia. Tööläisiin töön hoi-
jost meijen faabrikois ja zavodois pietää suurt vaaria. 

Ensimäisekski, pietää hoolt, jot joka paikaas olliis 
puhas. Suurt voitteloa pietää pöllyn kera. Monikkais 
faabrikois, niku esimerkiks, tekstilifaabrikois, korjahuu 
veel erilaajain tekopölly. Se syntyy töön aikanna. Jot 
se pölly ei noissiis vozduhaa i ei pääsiis tööläisiin löh-
kiis, masinoin ja stankoin looks, kus kopittuu se pölly, 
laahitaa pöllyn vetäjät. 

Etti viilahuttaa ja puhastaa vozduha tehhää ventil-
jatsia. Laahitaa mokomat trubat, kummat vettäät pöllyn 
ja pilatun vozduhan pois, a hyvän puhtaan vozduhan 
laskoot hooneesse. 

Faabrikois ja zavodois opasnoit paikat masinoin ja 
stankoin loon aijoitettaa futljaroil ja resotkoil, jot tööläi-
set titämättä evät puuttuis vahinkoo. 

Faabrikois ja zavodois vahitaa sen peril, jot olliis hyvä 
valkihus. Valkian ei saa sooraa lankiissa tööläisiin silmisse, 
töön kohta pittää olla hyväst vaalassettu. Sil viisii hoite-
huu tööläisiin näkömiin. 

Töön aikaan faabrikois ja zavodois pietää väliaikoja 
hookamist vart. Tehhää suur lounat aika, miltaiset 
aikaa tööläiset saavaat lounan zavodan tali faabrikan 
stolovoist. Tööläisiin toitto meijen maas ain joka voos 
parenoo. 

Joka faabrikaas ja zavodaas ono ambulatoria, kus 
läsiville tööläisille annetaa appia. 

Mikrobat ollaa tarttuviin tauttiin levittäjät. 
Kavvan aikaa väki ei saant arvata mist tulloot tart-

tuvat tavvit. Ennen tarttuvat tavvit olivat kovast leven-
tynneet. Miljonija väkkiä kooli ruikon, halerin, cuman 
epidemian aikaan. Tyhjäks jäivät kylät ja linnat. A nyt 
nykyajoil nämät tavvit ollaa kaikkinee harvat veerat. 
Möö tiijemmä nyt, mist tarttuvat tavvit tulloot ja kuin 
voittiissa niijenkä. 
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Opetut saivat tiitää, jot tarttuvat tavvit tulloot mikro-
boist. Mikrobat ovat heenokkaiset silmääl näkymättömät 
elokkaat. Höö ovat niin peenet, jot yhes tilkaas vettä 
heitä voip olla ussia miljonna (kuva 66, 67). 

Mikroboist saatii tiitä vast 
siis, kons oli laahittu mikro-
skooppa (kuva 68). Se ono mo-
koma pribora, kummaas saap nähä 
oikii heenot predmetat. Hään ko-
vast suurentaa riissat — 1000 ja 
veel enemmän kertaa. 

Mikroboja ono paljo pöl-
lykkääs vozduhaas, reukkaas vees 

Kuva 66. Vatsatiifan mikrobat ja reus (roojees). Mikrobat ku 
mikr°suurenrtettujk°vast pääsööt inmihisen ruumee, niin 

inmihiin noisoo läsimää. Tiifan 
mikroba toop tiifan. Tuberkuljozan mikroba toop tuber-
kuljozan. 

Läsymikrobat ovat meijen näkymättömät viholaiset 
ja heijen kera pittää voittiissa, jot hoitaa itsiä tarttu-
vist tavveist. 

Mikrobat puuttuut inmihisen V, 
ruumee pöllykkääst vozduhast, re- r ^ / 9 ^ ^ ^ J 
tuveest ja reust. Ja sen peräst j ^ M 
kaikkian glavnoimp, mitä pittää •— \ ^ ^ 
tehä, jot hoitiissa niist tarttuvist / i Л ' 
tavveist, pittää joka paikaas pittää \ j 
puhassost. Ympäär meitä ono paljo > 4 
tuberkuljozisia läsivijä. Mokoman « / I ^ 
läsivän sylki ono meit vas opasnoi * ' 
assia: siinä ono miljonnija mikro- r, 
, . . o и • i L -l U i Kuva 67. Halerin mikrobat, 
bija. Sylki kuivaa, mut mikrobat т , к г 0 8 к о о Р а п ai, (kovast 
evätkoole. Pöllynkä parvees koho- suurennettu) 
jaat neet vozduhaa ja pöllykkän 
vozduhanka parvees pääsööt meijen löhkiis. Niin tih-
tii saavvaa tuberkuljozan tauti. 

Enstää inmihiin ei tunne itseest, jot ono läsivä, no 
peräst siis alkaa kuivaa. I jos ei päässä itsiätä siittä tav-
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vist, siis se toop surman. Ja sentä, jot hoitiissa tuberkul-
jozast, pittää pittää puhassost; katsoa peril, jot maaha ei 
sylettäis, tuuluttaa hoonetta, olla enemp värskiis vozdu-
haas ja piävyees — päivyt tappaa mikrobat. 

Tihtii lapset ja vanhem-
matkii kesäl lässiit dizente-
ria—punatautia. Dizenterian 
mikroba puuttuu sooliloihe 
retuveenkä, söökinkä ja reuk-
kahin ruhtiloinka ja ploodi-
loinka. Inmihin noisoo läsi-
mää dizenterin tavviil, hänel 
alkuu mookkava verekäs 
syäntauti. 

Täst läsyst hoitiissa ono 
kerkiä: ei piä juuvva reu-
kast vettä. Pittää tavottaa ei 
juuvva toorest vettä, Ei piä 
söövvä pesemättömiä frukti-
loja. Pese käet ku noiset söö-
mää, syyvvä ja juuvva pittää 
eri astiast. 

Jumalikkaat inmihiset noisoot läsimää ja toisille an-
taat läsyn jumalan palvomisen aikaan. Kirkois läsivät 
ja terveet antaat suuta yhelle pyhäiselle ja rissille. Rip-
piä i läsivät, i tervehet ottaat yhest lusikast, yhest 
kupist. Äijänpään (pääsiännä) tervehet i lässivät risti-
voittaat, antaat toin toisille suuta. Siint tarttuuki tauti. 

Pittää kaikille nevvoa, miltaist pahhuust toovat kir-
kon mänöt. Kirkon mänöt ollaa vastoin tiijon ja gigi-
jenan käskyil, höö issuttaat tartuvia tautija, heijenkä 
pittää voitella. 

Sikiäiset — tarttuvin tautiin kantajat. 
Monikkaat sikiäiset kantaat mikroboja ja pannoot 

meitä läsimää kaikellaisiil tautiil. Ja justi neet sikiäiset, 
miltaiset tihtii elläät tali inmihisen ruumees, tali hänen 
hoonees, tali liki sitä. Ne ovat kärpäiset, täit ja sääsöt. 
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Kärpäiset (kuva 69) lentelööt joka paikaas. Neet 
omis käpälissä, kärsässä, kante-
loot läsymikroboja. Ussiat tavvit, 
niku dizenterija, tiifa, haleri puut-
tuut inmihiselle kärpäisiin too-
misest. 

Pittää voitella kärpäisinkä. Ei 
piä pittää liki kottia rikkaa ja 
valloa (taeht), siin sikihyyt kär-
päiset. Komnatist pittää hävittää 
kärpäiset. Pittää kattaa kärpäi-
sist söökkikraamit. Ei piä jättää 
söömisen jätöksiä kannelle. 

Opasnoi viholain ellää roo-
jekkaan inmihisen ruumees. be ono tai 
(kuva 70). 

Täi immöö läsivält vertä ja männöö 
tervee inmihissee ja purroo häänt. Mik-
robat siittä puuttuut terven inmihisen ver-
ree ja pannoot läsimää hänen sbpnoi 
tiifaal. Pittää pittää itsiätä puhtahanna: 
tihtii pessä päätä, kävvä saunaasja tihem-
mäs vaihtaa alusvaatteja. 

Kuva 70. Täi. Opasnoi inmihist vas ono veel ma-
läri sääski (kuva 71). Se purroo läsi-

vää, siis tervettä inmihist ja kanteloo maläritautiaa. 
Se läsy ono enemmäst soopaikois, sentää jot sääset 

sikihyyt seisovaas vees. Voittiissa sitä vastaa pittää: 
kuivattaa soita, vallaa niitä neftiil, jot koolisivat sääsön 
licinkat. Voitella sääskinkä pittää kollektivnoist. 

Kuva 69. Tupakärpäin ja 
hänen iicinka. 

93 



Sikiäisin seas ono mokomia kummat itse tekkoo tart-
tuvia tautija. Se ono karstapuukki (kuva 72). 

Se puukki tarttuu nahkaa, tekkoo 
nahkatavvin — karstan. Karstast ei oo 

( rankka hoitiissa. Ei piä olla yhes karstaal 
läsivän kera. 

Hookamiin kesäl. 

Kiiree §kouluus lopuu oppi, ja 
oppilapset lassaa kesäkanikuloil. Kuin 
ono hyvä kesäl! Kesäs pittää hoovata 

Kuva 72. Karstapuukki. ja vahvistaa oma tervyys. 
Mikkää ei vahvissa niin teryytta, ku 

puhas, sveeza vozduha. Pittää olla enemp värskiis 
vozduhaas, rohhoin keskeel, kus ei oo pöllyä, eikä mikro-
boja. Kesäl ono hyvä kävvä metsääs, pellool, joel. 
Saapi tiukkaa kaikenlaajaisia tiukkuja värskiissä voz-
duhaas, mäctikkiä ja toisija tiukkuja. 

Hyvä ono kesäl tehä töötä tarhaas, saaduus. Se on 
tervyys töö volillises vozduhaas. Mut ei piä tehä töötä 
varil aikaa, paremp ono tehä töötä hoomuksest ja ilta-
päiväst, kons ei niin räkitä. Hyvä ono kesäl uijua: 
vesi vahvista tervyyttä. Mut pittää tiitää, kuin uijua. 
Uijua saap kertaa kaks päivääs. Paremp hoomuksest ja 
iltapoolpäivää. Vees saap olla ei enemmän ku 10—15 
minuttia. 

Ujumisen aikaan pittää oppiis ujumaa, sen peräst, 
jot ujumin vahvistaa meijen muuskuloja ja koko ruumist. 

Päivyt kera vahvistaa ruumist, mut kavvan päivyees 
kera ei saa olla, niku monet ollaa, poltat nahan. Ku 
oot olt vähän aikaa päivyees, siis pittää olla viiliääs pai-
kaas, a peräst siis uijua. Mokomat päivyen vannat 
toovat ruumelle polzia. 

Kesäl pittää oikiast pittiissä paivänrezimaa. Hoo-
muksest pittää ajallaa noissa yllää, oikia toitsiissa ja ajal-
laa noissa makkaamaa. 
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Jos noiset pittimää oikaiat rezimaa, niin siis leenet 
vahva ja terve. 

Kuin sovetin oikuus pittää hoolt töötätekevin ja 
heijen lapsin tervyest. 

Ympäär voota, ja erittee kesäaikaan tuhansia SSSR-an 
tööläisiä männöö hookamaa lepokottiis ja praavittam-
maa terveyttä sanatorii. Lepomajat ja sanatorit on laa-
hittu meil enemmäst entisiis herroin hooneis i kurort-
tois, miltaisinka ennen polzivoittiit vaa töötätekemät-
tömä burzuazija. Ei lepomajoja, eikä sanatorija tööväk-
kiä vart revoljutsii saa olt, ja i olla ei voint, senpe-
räst jot kapitalistat evät tööväen terveyest pitäneet hoolt. 
Lepomajat i sanatoriat töövkäkiä vart — se on Suuren 
Proletarskoi revolutstan saaukki. 

Ussiat saat tihanneet lapsija — §kolnikkoja i pione-
roja — männööt kesäks hookamaa i vahvistammaa ter-
vyyttä kylliis, pionerilaagereis. Vozatoin käytöksel i doh-
terin katsomisel, pionerilaageriis laahitaa vernoi päivän-
rääty: hookamin, sport, oppimiin, töö, söömiin, uni j. n. e. 

Linnaa jääneille lapsille laahitaa lapsin plossadkat, 
kus tiuketaa, tehhää sporttia, oppiissaa, tehhää tööt. 

Hoovvanneet ja vahvistunneet lapset tulloot sykssyyl 
§kouluu oppimaa. Kapitalistat konsaa evät pitänneet hoolt 
töväen lapsiin tervyest. Vaa sovetan oikuus pittää 
hoolt tööväen ja heijen lapsiin tervyest, sen peräst jot 
sovetan oikuus — on tööväen oikuus. 



L1SÄHYS. 

MITÄ PITTÄÄ KORJATA s KOULUN TÖÖTÄ 
VART. ' 

I.Razdelan mukkaa: .Pintamaa ja maast kaivettavat". 

1. Korjata kaikenlaajast pintamaata. Sitä vart pel-
lool, metsääs tali tarhaas pittää kaivaa syvä hauta. Ottaa 
vähän maata eri syväst, panna kazettipaperin 
sissee. Perrää kuivattaa vozduhaas. Kuivaltaa laatia picka 
karppii ja karpin päälle kirjuttaa, kust ono pintamaa 
ottettu. 

2. Korjata savi ja liiva sorttuja. Etsiä omist 
paikoist eri savisortut (punaisen, valkian ja muut). Hyvä 
ollis korjata mokomaa savvia, mist tehhää kirpicaa, pat-
toja ja farforariistoja. Sil viisii pittää korjata liivaa. Laa-
tia i liivat i savet perrää kuvattamisen vozduhaas karpi-
loi ja karpin pääl kirjuttaa etiketkat. 

3. Korjata eri sorttuja granittaa. Granitta kivijä 
voipi löytää pellolt, teen äärest. Jos granitan rikot 
vasaraal, niin lohkoa mööt saap hyväst tuntia granitta. 
Enemittee puuttuut punain ja harmaa granitta. Hyvä 
olis korjata murenevan granitan eri sorttuja. Eri sorttuist 
granittaa tehkää kollektsia. 

4. Korjata erilaisia riistoja, kummat ovat tehty 
savest ja liivast, esimerkiks erilaisia kirpicoja, peenijä 
saviastioja, klazi- ja farforiastioin palasija. Laatia kollekt-
sia teemaal: „Mitä tehhää savest ja liivast". 
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<5. Korjata kalkkikiven eri sorttuia. Olliis hyvä, ku 
sais korjata kalkkikiven kaikellaisia sorttuja: vahvuveen 
mukkaa (vahvaat, pöyhkiät), kaikellaist karvaa (harmaa, 
valkia, roozovoist ja muita). Hyvä olliis löytää konnan 
karppiist kalkki kivviä. Mokomain kalkkikivi ttekahui kon-
nan karppiist, kumpija näkkyy i prostoil silmääl. Löy-
tää tykky mraamoria. Laatia kalkkikivviist kollektsia. 

6. Korjata kalkkia ja cementtiä. Sammuttamatto-
maa ja sammutettua kalkkia ja sementtiä saavva stroi-
k a a l Pittää muistaa, jot kalkki ono söövävesestva, 
senen peräst pittää senenkä olla hiljaa. Hoitaa hänt pit-
tää klazipankois tali probirkois, kummat pittää olla 
plotnoist kiin. Hyvä olliis saavva mergeliä. Se ono 
mäkiporoda — savest ja kalkkikivest. £ementtizavodois 
mergeli männöö sementin saauttamist vart. 

7. Korjata mineraali udobrenia. kaliinoita soolaa, 
selitraa, superafosfattia ja toisia. Niitä voip saavva kol-
hozoist. Nämät mineraaliit laatia probirkoihe ja kirjuttaa 
etiketka päälle. Hyvä ollis niille kollektsioille lisätä apa-
tiittaa, fosforiittaa, kumpiist zavodois valmissettaa super-
fosfattia. 

S. Korjata polttomaterialan sorttuja: kuivaa torfaa, 
buuroita hiiltä, kivihiiltä, antratsittaa, neftiä. Tehä kollekt-
sia, mitä saautettaa neftiist: benzinaa, karassia, ma§ina-
voijetta, vazeliinaa, parafiinaa. Niitä pittää hoitaa pee-
niis hyväst tukettuis kiin klaziputeliis. 

9. Korjata rautaruudan sorttuja: buuroita, punaist, 
magnettiruudaa. Laatia niist kollektsia. 

10. Korjata sortut: rautaa, teräst, cugunaa ja laatia 
niist kollektsia. Laatia cugunast, teräksest ja ravvast 
tehtyin heenoin riistoin kollektsia. 

II. Razdelan mukkaa: ,Kasvon elämiin 
1. Veel ennen kevättä korjata puun ja pehkoin 

oksia. Laatia oksat putelii veen kera ja panna §koulun 
„ellävää nurkkaa". Vettä vaihtaa yli kolmen päivän. Kat-
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soa kuin kasvaat pupu^kat kuin neet lohkijaat ja kuin 
niist kasvaat lehti- ja kukkaoksat. 

2. Varraa keväest korjata mokomiin puijen ja 
pehkoin oksia, kummat kukkiit varraa. Tehä niist ger-
baari. Se tehhää niin: otetaa kazettipaperin vällii hyväi-
sestää laahitaa oksat kukkiin kera ja paperilehet latisset-
taa kahen lakkian lavvan vällii ja päälle pannaa mikä 
ikkää paino. Vähän ajan peräst paperi männöö märaks 
sentää, jot hän veittää itsehee höyrytyn veen. Sentää 
märättynt paperi pittää vaihtaa kuivanka ja kuivattaa. 
Kons kasvot leennää kuivatettu, pittää kleittää neet 
paperin päälle. Alle pittää kirjuttaa etiketat: 1) Kuin 
kutsuta kasvoa? 2) Kons ono lövvetty? 3) Kust ono 
lövvetty? 4) Ken löysi? 

Se leenöö otnin paikoin varraa kukkivin puijen ja 
pehkoloin gerbaari. 

3. Korjata varraa kukkuvia rohokasvoja: maatsa-
lehti, hanhenlaukka, hohlatka ja muita. Panna merkiil 
niijen maanalus osat, kus ollaa toittokraamiin zapasat. 
Kaivatut kasvot hiljasest pittää issuttaa savipattoisse tali 
kartaisii karppii, sen maan kera, mis neet kasvoit. Ja 
siis katsoa kuin neet kasvaat „elävääs nurkaas". 

4. Korjata pelto ia tarhakasvon seemenet, kumpia 
kasvatettaa meijen paikois. Seemenet laatia putelii, tali 
probirkaa ja kirjuttaa päälle, min seemen. Pittää oppiis 
eroittammaa seemeniä päält katsomisen mukka. 

5. Tehä gerbaari kasvoloist, kumpiil ovat erilaiset 
juuret. Kulttuurikasvoloist saap ottaa; vehnää, ruist, 
hernettä ja rohhoist: oduvancikka ja teelehti. 

6. Korjata kasvon varsija: puun ranka (voip sahat 
halon otsast), pehon rankoja, heinän varsia. Viimäiset pit-
tää kuivattaa paperilehtiin välis. Laatia kollektsia tee-
maal: „Kasvon varret". 

7. Korjata ja kuivattaa kaikellaisiin kasvoin leh-
tija. Kuivaneist lehtiist laatia gerbaari. 
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8. Korjata ja kuivattaa mööhää kukkiviin kasvoin 
kukkaoksat (rohokasvoin, pehkoin ja pujen). Laa-
tia gerbaari. 

9. Issuttaa jassikoihe tali pattoisse kyntömaan 
kera maamunnaa, laukkaa, porkkonaa, föklää, kapussan 
kotcenaa. Nais kasvolois ono peitetty toitto. Katsoa 
kuin kasvaat. Muissa vallaa vettä. 

10. Laatia skouluus kotikasvoin nurkka. Voip nev-
voa issuttaa tavallisija kotikasvoja: tradeskantsia, primula 
ja begonija ja toiset. Kesäks, kons kaik lapset männööt 
hookaamaa, pittää antaa neet niille oppilapsille, ket su-
vajaat pittää niitä vaariis. 
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