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Ker sta v mesecu marcu kar dva svetovna dneva, povezana z naravo, bomo v tej številki revije 

Tabor, raziskovali vodo, ki praznuje svoj dan 22. marca. 22. aprila pa praznuje naš planet Zemlja, 

ki se imenuje tudi modri planet – veš, zakaj? V nadaljevanju te čaka razburljivo raziskovanje 

morskih globin. Pridruži se vodu Hobotnic, ki so že na začetku taborniškega leta izkazale zanima-

nje za raziskovanje vode. In tako sem se kot njihova vodnica odločila, da jih v ta svet popeljem. 

Ko stopiš v taborniško sobico, opaziš pravi morski muzej in veliko modre barve.

Dobrodošel, dobrodošla, v navidezni taborniški sobici. 
Na mizi lahko vidiš veliko zanimivih stvari. Oglej si jih. 

PLANET VODA

Pred sabo vidiš globus. Katera barva na 
globusu prevladuje, modra ali zelena?
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Najbrž si opazil, opazila, da je kar velik del globusa pokrit z modro barvo, kar pomeni, da je večina 
površine našega planeta pokritega z vodo.

Manjše površine imenujemo morja, večje pa oceani.

Ko si na morju in plavaš, se včasih zgodi, da hote ali nehote spiješ kakšen požirek morske vode. 
Voda je slana, kajne? Kako dokažemo, da je v slani vodi res sol in kako ločimo vodo in sol? Preverimo 
s poskusom! Na temno podlago (najbolje krožnik) daj morsko vodo. Postavi ga na sonce. Ko bo voda 
izhlapela, bo na podlagi ostala sol.

Oceani in morja

Kot si opazil, opazila, je že sam članek napisan v obliki vodovega sestanka. Namen tega je, da ti pomaga pri 
pripravi sestanka, kako morsko življenje preseliti v taborniško sobico. Morda se ti zdi, da veščina Poznavalec 

morja ni za tiste, ki ne živijo ob morju, ampak zavedanje problematike, ki se dogaja v oceanih/morjih, pa je 
težava vseh. Naša ravnanja in skrb so zaenkrat daleč stran. Če v vodu opravljate to veščino, lahko za vodov 
izlet obiščete (slovensko) Obalo, v Piranu je tudi muzej. 

VODNIKI
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Ekosistem je skupnost 

živih bitij in neživih delov 

okolja, kot so voda, prst in 

temperatura. Jezero, koralni 

greben in puščava so pri

meri ekosistemov.

Sprehodiš se po taborniški sobici in pred sabo na steni opaziš zemljevid, a na njem je narisano le, kje so 
celine in kje je morje. Na Zemlji je pet velikih oceanov (Arktični ocean, Atlantski ocean, Indijski ocean, Tihi 
ocean, Južni ocean). 

Okoli zemljevida so imena oceanov, poveži jih s predelom, kjer so.

V prehranjevalno piramido poveži živali. Zgoraj so 
najmočnejše oz. tiste, ki imajo najmanj plenilcev, torej 
niso hrana nobeni drugi živali. 

Po navidezni sobi se skrivajo rumeni napisi z nalogami. Ko jih najdeš, 
jih skupaj rešimo.

Oceani nudijo dom različnim vrstam živali. Nekatere so barvite, nekatere 
skoraj neopazne, nekatere ogromne, nekatere so rastlinojede, nekatere 
mesojede. Prav vse pa so zelo pomembne za ravnotežje ekosistema 
ter prehranjevalne verige … 

FILOPLANKTON IN 
ZOOPLANKTON

MAJHNE RIBE

SESALCI IN 
VELIKE RIBE

VELIKI 
PLENILCI

TIHI OCEAN

ATLANTSKI 
OCEAN

ARKTIČNI 
OCEAN

JUŽNI 
OCEAN

INDIJSKI 
OCEAN
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Nekateri deli oceana 
so tako globoki, kot da 
sploh ne bi imeli dna. Pas 
v globinah pod 200 m se 
imenuje somračni pas, pod 
1000 m pa polnočni pas, do tja 
ne pride čisto nič naravne svetlobe. 
Pod 4000 m je globokomorski pas, 
kjer je črno kot črnilo in zelo ledeno. 
V teh predelih živi le malo bitij, so pa zato 
prilagojena in zelo zanimiva. Na ilustraciji jih 
je nekaj prikazanih. 

Poglejmo si še aplikacijo, ki jo lahko najdeš 
na povezavi: bit.do/globina-oceana.

Ker oceani vplivajo na podnebje in imajo pomembno vlogo 
pri kroženju vode – sončni žarki segrevajo površino, zato voda 
izhlapeva. Vodna para se združuje v oblake, iz katerih se z dežjem 
vrača na Zemljo. Le ta napolni jezera in reke, te pa se zopet iztekajo 
v morja in ti v oceane.

S puščicami skleni vodni krog.

Globokomorske živali so prilagojene  
preživetju v mrazu, temi in pritisku.

Reztegljiv želodec  
globokomorski pelikanki  

omogoča, da požre plen,  
ki je veliko večji od nje.

Nekatera globokomorska 
bitja oddajajo svetlobo – 

temu pravimo  
bioluminiscenca.
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Oceani so v nevarnosti
Našim morjem in oceanom preti ogromno nevarnosti 
in žal je tudi tukaj tako, da je za večino težav kriv človek.

Ampak zakaj in kaj delamo narobe? Hobotnice, oglejte 
si slike, ki prikazujejo, kdo in kaj najbolj onesnažuje 
naša morja. Bi lahko kaj spremenili?

Z usvajanjem "okoljskih" veščin vaš otrok spoznava svet okoli sebe, predvsem se seznanja z ohranjanjem 
našega planeta takšnega, kot je. Z zavedanjem, da je naše prekomerno poseganje v naravo nevarno, bo 
lahko sprejel odločitve, ki lahko vsaj malo pripomorejo k ohranjanju teh danosti, ki nam jih nudi. Oceani 
so sicer zelo daleč stran od nas, a treba se je zavedati, da vse, kar se nam "izmuzne" tukaj, potuje z rekami 
proti morjem in na koncu pristane v oceanih. Otrokom bodite zgled, predvsem pa se o tem pogovarjajte 
in skupaj spreminjajte navade.

RAZLITJE NAFTE SMETI

Pred seboj vidiš različne slike in opis 
težave, ki jo ilustracija prikazuje. Poleg je 
okvirček, v katerega narišeš ali na piš eš, 
kako misliš, da bi lahko pomagal, po-
magala. Pogovorite se še v vodu, morda 
najdete zanimive skupne rešitve.

STARŠI
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Zaradi vseh posegov v ocene je ogroženih veliko vrst živali, med drugimi tudi veliko število vrst želv. (2) 
Oglejmo si del animiranega filma Želve na poti domov: bit.do/zelve.

Potovanje po oceanih za zdaj zaključujemo, seveda ni nujno, da se tudi tvoje raziskovanje konča tukaj. Ti 
je tema zanimiva? Pogovorite se v vodu in se dogovorite, da na prihodnjem sestanku vsak predstavi eno 
morsko žival, ki ji grozi izumrtje. Skupaj z vodnikom lahko pripravite tudi načrt, kako boste pripomogli 
k dobrobiti vaših najljubših morskih bitij in oceanov na splošno. Aktivnosti ti lahko pomagajo pridobiti 
veščino Poznavalec morja!

(1) "Veš, koliko je pitne vode na svetu?" Primavoda [online]. 2015 [uporabljeno 16. 2. 2020].  
Dostopno na: bit.do/koliko-je-pitne-vode.

(2) Callum, Will. "'Turtle Journey' shows us why we urgently need to protect the oceans." Greenpeace [online]. 
2020. [uporabljeno 16. 2. 2020]. Dostopno na: bit.do/zasciti.

IZLIVANJE KMETIJSKIH ODPADKOV  
V MORJE

PREKOMERNI ULOV

PREBERI VEČ
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