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Naravoslovni dan »ŽIVLJENJE V MORJU IN OB NJEM«, 21. april 2020 

Razred: 4. a in 4. b 
 

Napisanih je nekaj tem povezanih z življenjem v morju in ob njem. Izberi si eno od napisanih 
in jo natančneje spoznaj. Lahko uporabiš tudi svoje knjige in revije, če jih imaš doma. 

O svojem delu naredi zapis v  zvezek za naravoslovje in tehniko. 

 

1. SLOVENSKA OBALA 

 

  
Vir: Modri Jan, junij 2015. 
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Klif (primer posebnih in redkih pojavov v Sloveniji) 

Krajinski park Debeli rtič 

 V podvodnem svetu parka živi blizu 700 živalskih vrst, od tega najmanj tretjina vseh vrst 

rib slovenskega morja. 

 Na tem območju raste več kot 200 različnih rastlinskih vrst s preko 4000 primerkov 

iglavcev, listavcev, grmovnic in trajnic. 

      Klif na Debelem rtiču 
Vir: https://www.naravniparkislovenije.si/slo/naravni-parki/krajinski-park-debeli-rtic 

 

Krajinski park Strunjan 

Najznačilnejši del Krajinskega parka Strunjan je do 80 metrov visok Strunjanski klif, ki je 

skupaj s poraščenim robom in 200-metrskim pasom morja pod njim razglašen za naravni 

rezervat.  

  
Strunjanski klif 

Prepadne stene in prodna obala ob vznožju klifa so 

v celoti prepuščeni naravnim procesom, kjer morje, 

dež in veter neutrudno preoblikujejo krušljive plasti 

kamnin in jim rišejo nove poteze. 

 

 
Vir: https://parkstrunjan.si/ 

 

 

2. ŽIVALSTVO IN RASTLINSTVO 

Morje ima zelo velik pomen za življenje, saj morske alge proizvedejo večino kisika, ki ga 
potrebujemo za življenje. Morje daje dom različnim živalim in rastlinam. Nekatere živijo v 
globinah blizu dna morja, nekatera živijo pod plitvino, nekatera pa na obali. Živali na obali so 
prilagojene na življenje tako v vodi kot na žgočem soncu, vetru in dežju. Spreminjanju nivoja 
vode pa pravimo plimovanje ali bibavica. 

Nekaj o morju lahko prebereš TUKAJ.  

 

https://www.naravniparkislovenije.si/slo/naravni-parki/krajinski-park-debeli-rtic
https://parkstrunjan.si/
https://parkstrunjan.si/presezniki/morje/
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ŽIVALI V MORJU 

Nekatere živijo v globinah blizu dna morja, nekatera živijo pod plitvino, nekatera pa na obali. 

Vse pa so prilagojene na pogoje v okolju, v katerem živijo.  Živali, kot na primer ribe, vse 

življenje preživijo pod vodo in dihalo s škrgami, druge, kot na primer želve, dihajo s pljuči, 

zato pridejo na površje po zrak. 

 

Več o živalih si lahko prebereš in si jih ogledaš TUKAJ. 

 

 

RASTLINSTVO: 

 je prilagojeno na poletno vročino, sušo in močno izhlapevanje v toplejši polovici leta, 

 naravno rastlinstvo predstavljajo vednozeleni trdolistnati gozdovi 

 od drevesnih vrst so najbolj značilne hrast, bor in pinija, 

 zelo bogat zeliščni sloj, katerega rastline vsebujejo veliko eteričnih in aromatičnih snovi 

(timijan, sivka, žajbelj, rožmarin, origano, ...). 

 

 
Oljčno olje se uporablja kot blago odvajalno sredstvo pri otrocih. 

 

 

http://zivljenjskaokolja.splet.arnes.si/morje-in-ocean/zivali-v-morju/
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3. VPLIV PLASTIKE NA OKOLJE 

Preberi si o onesnaževanju voda tukaj.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: 
https://www.europarl.europa.eu/news/
sl/headlines/society/20181005STO1511
0/plastika-v-oceanih-dejstva-posledice-
in-nova-pravila-eu 

 

 

Povezave: 

 

 Oglej si oddajo Infodrom z naslovom Planet plastike.   

 

 Prisluhni mladim o posledicah onesnaževanja v posnetku Onesnaževanje okolja.  

 

 Preberi članek na spletni strani  Časorisa Plastične vrečke postajajo plačljive. 

 

 O problemu plastike v morju in posledicah izveš tukaj. 

 

Nekaj vprašanj v razmislek: 

 Si lahko danes predstavljamo svet brez plastike? 

 Kje vse naletimo na plastične izdelke? 

 Zakaj nas že opozarjajo, da prihaja plastika iz morja na naše krožnike? 

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/vodovje/onesnaz_tekoce_vode.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181005STO15110/plastika-v-oceanih-dejstva-posledice-in-nova-pravila-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181005STO15110/plastika-v-oceanih-dejstva-posledice-in-nova-pravila-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181005STO15110/plastika-v-oceanih-dejstva-posledice-in-nova-pravila-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181005STO15110/plastika-v-oceanih-dejstva-posledice-in-nova-pravila-eu
https://www.youtube.com/watch?v=OHD7Vfx-J78
https://www.youtube.com/watch?v=i3dDmYYw7P8
https://casoris.si/plasticne-vrecke-postajajo-placljive/
https://www.24ur.com/foto-plastike-v-morju-ze-skoraj-toliko-kot-rib-zaradi-nasih-odpadkov-poginjajo-ptice-zelve-kiti.html

