
Ponedeljek – sreda (20.4. 2020 – 22. 4. 2020)    3. šolske ure: 

Od obale do obale,  

širi se v obzorje,  

nekdo tovor soli 

stresel je v 

_ _ _ _ _ . 

Si našel rešitev uganke? Ni bilo težko kajne? Danes se bo ukvarjal z velikim vodnim ekosistemom, to je 

MORJE. Prelevil se boš torej v  MORSKEGA BIOLOGA.  Da boš res imel občutek, da si na morju lahko ob 

delu prisluhneš zvokom morja na eni izmed spodnjih povezav: 

https://www.youtube.com/watch?v=MD0tXdSsnBA (valovanje morja)  

https://www.youtube.com/watch?v=8j8oDOVBWkM (instrumentalna glasba z morskimi organizmi) 

https://www.youtube.com/watch?v=7Lm2skxgM6E (instrumentalna glasba) 

Ponedeljek, 1. in 2. učna ura: Naslov v zvezku: Vodni ekosistem: MORJE- največji življenjski prostor 

Na morju si že sigurno bil. Spomni se vsega kar že veš njem. 

 Pri raziskovanju morja, ti bo v veliko pomoč spletni učbenik irokusplus  

(https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-nar7/#54 ), katerega lahko pri učenju na daljavo uporabljaš 

brezplačno. Učbenik prinaša številne  videoposnetke, slike, animacije in naloge s pomočjo katerih boš lahko 

ponovil ali nadgradil svoje znanje o morju.  Po učbeniku se premikaš z drsnikom na desni strani učbenika  

ali z miško.  Barvne dele besedila (modra,rdeča pisava) prepiši v zvezek . 

Morje prekriva  71 odstotkov zemeljske površine. Morski ekosistem sestavlja več življenjskih prostorov- 

življenjskih območij. 

Manjši podnaslov: ŽIVLJENJSKA PODROČJA-OBMOČJA v MORJU 

V morju so različna življenjska področja-območja. Spodnjo sliko preriši v zvezek. Vsak krožec ponazarja eno 

življenjsko območje. S pomočjo spletnega učbenika (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-nar7/#55 ) boš 

s klikom na krožce ugotovil  imena teh življenjskih območij in njihove značilnosti (znotraj vsakega odprtega 

območja, se ti bo prikazovalo več slikic najrazličnejših organizmov značilnih za to bivalni območje, zato ne 

bodi  prehiter). Imena posameznih bivalnih območij in dopiši še bistvene značilnosti teh območij, kot sem 

jaz to storila na naslednji strani. 
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PRŠNI PAS:  -  ni vode, velika slanost, pršec valov (butanje valov ob obalo);                                                                                     

-                           slanoljubne rastline (halofiti) 

- obrežne mokrice, modrozelene bakterije  

PAS BIBAVICE-plimovanja: -  zelo spremenljivo okolje (plima, oseka) 

- raki vitičnjaki (1 slika),  latvice (vrsta polža 2 slika), rakovice (slika 3) 

OBALNI PAS:           - do globine 200 m, 

- veliko svetlobe (morska trava, morske zvezde, morski ježki…) 

ODPRTO MORJE:  - planktonski organizmi  

GLOBOKOMORSKE RAVNICE:- popolna teme (ni rastlin (proizvajalcev)-nepopoln ekosistem) 

 

Če si dobro proučil različna bivalna območja morja, potem si lahko ugotovil, da se določeni organizmi 

pojavljajo samo v določenih življenjskih območjih (v tistih, v katerih so za njih ustrezni pogoji).  

Življenje - življenjska pestrost organizmov v različnih življenjskih okoljih je odvisno od NEŽIVIH dejavnikov 
okolja (na njih so se mogli organizmi prilagoditi):  

o slanost,  
o temperatura,  
o valovanje,  
o plima in oseka,  
o morski tokovi,  
o  različne količine svetlobe, 
o tlak … 

3 minutni zvočni posnetek Prirodoslovnega muzeja o Slovenskem morju:  
http://www3.pms-lj.si/zvok/vodnik/mp3/SLO/18%20MORSKE%20RIBE.mp3  

 

Spletni učbenik iRokusPlus (povezava zgoraj) ti prinaša tudi zanimive videoposnetke, ki si jih le oglej in z 

njihovo pomočjo odgovori na nekaj spodnjih vprašanj. 

Kaj je plankton? 

 Zakaj je pomemben? 

Kakšen je pomen alg in fitoplanktona (rastlinski plankton) v morju? 

ZA TISTE, KI ŽELIJO IZVEDETI VEČ: 

Katera je največja žival, ki se hrani s planktonom? Kako ji to uspeva?                                                

http://www.mavrica.net/kit-grbavec_clanek_443.html                                                            

 Skrivno življenje planktona: - http://youtu.be/xFQ_fO2D7f0      

                                                          http://youtu.be/LuXMz3j9E8k         

Zakaj se morje ponoči svetlika?  - http://youtu.be/7kyP0XsF0zM                                                                                                 

                                                            http://youtu.be/UXl8F                                                            
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Kot si opazil v morju živi pisana druščina najrazličnejših skupin organizmov.  

Nekaj večjih skupin (gradbenih tipov) organizmov smo že spoznali pri pouku (spužve, ožigalkarji, mehkužci). 

Klik  na spodnjo sliko te bi pripeljal na spletno stran, kjer s klikom na izbrano skupino organizmov ponovi, 

kaj o tem gradbenem tipu mnogoceličnih organizmov že veš. Ta povezava ti je lahko v pomoč tudi pri 

naslednjih nalogah. 

 
 

Tokrat boš spoznal skupino organizmov, katero najdemo zgolj v morju to so IGLOKOŽCI.   

1. Zapiši manjši podnaslov IGLOKOŽCI 

2. Preberi osnove podatke o iglokožcih v učbeniku str. 97 ali na spletnem učbeniku 

(https://eucbeniki.sio.si/nar7/2009/index5.html). 

3. V zvezek prepiši splošne značilnosti skupine iglokožcev, skupine iglokožcev 

- so  zvezdasto somerni morski nevretenčarji (njihovo ogrodje ni iz kosti) 

- notranje ogrodje je iz apnenčastih ploščic vraslih v kožo 

- zunanja oploditev  

Skupine iglokožcev: morske zvezde, morski brizgači-kumare, morski ježki, kačjerepi 

4. V kolikor rad rišeš, nariši enega predstavnika iglokožcev. 

5. Oglej si kakšen zanimiv video posnetek o iglokožcih. 

  

ZA TISTE KI ŽELIJO IZVEDETI VEČ: 
http://www.zverce.si/morske-zverce-brizgaci (brizgači)  

https://www.youtube.com/watch?v=Lbg-tQ6FJgQ (morska zvezda in brazdne nožice, premikanje) 

https://www.youtube.com/watch?v=bUr_z_vsoec (morski jež) 

https://www.youtube.com/watch?v=Chs8Vk-6hoo  

https://prezi.com/fwgists2hsmv/iglokozci/ 

 

 

Ko se sprehajamo ob morski obali v področju bibavičnega pasu lahko opazimo številne rake.  Rake 

uvrščamo med ČLENONOŽCE.   
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1. Zapiši manjši podnaslov  ČLENONOŽCI. 

2. Preberi osnovne podatke o členonožcih v učbeniku(str.96) ali spletnem učbeniku 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2009/index5.html.      

3. V zvezek prepiši splošne značilnosti skupine členonožcev in skupine členonožcev. 

- so nevretenčarji (njihovo ogrodje ni iz kosti) 

- imajo zunanje ogrodje (hitinjača) – levitev 

- telo in okončine so členjeni, členi pa zliti v telesne regije: glava, oprsje, zadek, členjene okončine   

Skupine členonožcev: - raki, strige, pajkovci, žuželke 

4. V kolikor rad rišeš, nariši enega predstavnika iglokožcev. 

5. Oglej si kakšen zanimiv video posnetek o morskih členonožcih. 

 

Povezave do video posnetkov o rakih:                                                                                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=ffo37DlH5DM                                   
https://www.youtube.com/watch?v=M6KZxB_Iqvo                                             
https://www.youtube.com/watch?v=elhHahLJ_10             

 

 

 

 

 

 

                                                                         

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2009/index5.html
https://www.youtube.com/watch?v=ffo37DlH5DM
https://www.youtube.com/watch?v=M6KZxB_Iqvo

