
Vsak dan morje in obalo varujejo in negujejo:

Vsi smo lahko prave zvezde! Skrbno 
ravnajmo z našim morjem, da bomo leto 
za letom lahko uživali ob njem. S tem 
skrbimo za boljšo prihodnost številnih 
živali, rastlin in nas samih!

www.zivetizmorjem.si

Generalni medijski partner:



Morje in morsko obrežje sta zaradi 
dejavnosti na morju in urbanizacije 

izredno obremenjena. 

Le z izobraževanjem in vzgojo lahko 
uporabnike morja in obale naučimo 

kako uživati v morju, ne da bi s svojih 
ravnanjem ogrožali lastnega zdravja 

in varnosti ter dobrega počutja 
morskih organizmov. 

Trajnostno skrbeti in ohranjati morje 
in obalo pomeni ustvarjati ugodne 

pogoje za ohranitev življenja v morju 
in s tem si zagotoviti vir hrane in 

energije tudi za prihodnost. 

Morje in plaža sta poleti za veliko ljudi “drugi dom” - vendar pa 
sta drugim živim bitjem dom prav vse leto.

Veliko dejanj, ki se jih ne zavedamo ali mislimo, da z njimi ne 
povzročimo nikakršne škode, prizadanejo morsko okolje, zato 

je pred vami knjižica, ki želi na kratko predstaviti, kaj smemo in 
kaj ne - hkrati pa je v njej nekaj zabavnih nalog, s katerimi bodo 

trenutki ob morju še bolj zabavni!

Varuj morje, 
bodi zvezda!

Kopalne vode

Onesnaževanje

Plovba in sidranje

Stanje morskega okolja

Varstvo narave



Pozoren bodi 
na spremembe 

vremena!
Močan veter te 
lahko odnese 

daleč od obale ...
Plavaj v za to 

namenjenih delih 
morja!

Ne podcenjuj moči 
morja in ne precenjuj 
lastnih sposobnosti!
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Prvi sliki poišči njeno zrcalno različico. Pozoren bodi na podrobnosti!



Kar si odvrgel v 
morje, bo priplavalo 

nazaj na tvoj 
krožnik!

Kar si prinesel, tudi 
odnesi! Ne puščaj 

odpadkov v naravi!

Morski organizmi  
pogosto odpadke zamenjajo 

za hrano, zaradi česar se 
lahko poškodujejo ali celo 

poginejo.
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Poišči pot, ki vodi do smetnjaka. Zapomni si, veliko lahko primomoreš tudi ti!



Obalo raziskuj s 
previdnostjo! Pozoren bodi 

na morebitno padanje 
kamenja s klifa!

Morski organizmi niso 
spominki ali igrače - naj 
ostanejo zaklad morja! 

Prisluhni  
in slišal boš ptice, 
šumenje valov in  

druge glasove morske 
obale in morja.

Va
rs

tv
o 

na
ra

ve

Matriki izpolni tako, da so v vsaki vrstici (vodoravno in navpično) pojavijo vsi štirije simboli.

V vsaki vrstici obkroži vsiljivca. Svojo izbiro utemelji.



Pomembno je redno 
spremljanje stanja morskega 

okolja, da pravočasno 
zaznamo spremembe in 

ukrepamo.

Slovensko morje je 
zaradi plitvosti  

izredno občutljivo in 
ranljivo.

Morje je življenjski  
prostor številnih  

organizmov.
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Imena zaščitenih živalskih vrst, ki živijo v našem morju, pravilno poveži s slikami. 
Katera izmed njih se izriše, ob povezavi pik?

DELFINMORSKI 
KONJIČEK

LEŠČURGLAVATA 
KARETA
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Podvodni hrup škodi 
morskim organizmom! 

Vsakršna prehitra plovba 
jih prestraši in ogroža 

njihov dom!
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Da bi prišel do barvite slike, pobarvaj polja matematične pobarvanke s pomočjo legende.



Reši kviz in črke pred pravilnimi odgovori prepiši v kvadratke. 
Varuj morje, bodi ....

Kako se imenuje varovana 
vrsta školjke, ki je 
prisotna v našem morju?
Z) LEŠČUR 
K) LESTENEC
C) LIST

Kaj moramo s plaže 
odnesti s seboj?
E) ŽIVALI
L) TUJE IGRAČE
V) ODPADKE

Kaj lahko škodi 
podvodnim organizmom?
T) MIR 
E) PREHITRA PLOVBA
O) VALOVI

Kateri vremenski pojav 
te lahko med plavanjem 
odnese od obale?
Z) VETER 
P) SONCE
U) OBLAKI

Pod klifom je potrebno 
paziti na padajoče ...
E) CVETLICE
S) GNEZDA
D) KAMENJE

Slovensko morje:
T) SE OČISTI SAMO
A) JE RANLJIVO 
B) NI POMEMBNO ZA ŽIVALI IN LJUDI

Pobarvanka za male in velike!
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