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Poletje je. Vabi nas  morje. Saj Jadran 
ni tako daleč od nas. Na morski plaži 
se stari in mladi sončijo, igrajo, zaba-
vajo. V toplem morju plavajo. Nekate-
ri se tudi potapljajo, občudujejo svet 
pod vodo. Zelo znani so kraji ob slo-
venski obali – Koper, Izola. Portorož, 
Piran. Pa tudi hrvaška ali italijanska 
stran sta privlačni. Ali morda le na 
kak lep otok? Vendar kaj bi bilo, če 
bi se spustili kar s satelitom v veso-
lje? Od tam bi videli našo Zemljo  kot  
modro zvezdo. Velik del so namreč 
velikanski oceani. Da, lep si, naš mo-
dri planet!

Morje je nemirno. Čolni in ladje se 
zibljejo na vodi. Nenehno pljuskajo 
valovi ob obalo, udarjajo ob skale. 
Od daleč zagledamo ladjo velikan-
ko. Križari po Sredozemskem morju. 
Toda kaj se skriva pod morjem? Tu so 
gorovja, brezna, planote. Tudi vul-
kani ne spijo vsi. Znano je, da 
zaradi potresa v mor-
ju lahko  nastane 
velikanski val 
z imenom cu-
nami. Grozlji-
vo, kaj vse je 
pred nekaj 
leti v Aziji že 
uničil! Še dru-
ga morska skriv-
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nost: plima in oseka. Morska gladina 
se ob plimi dvigne in ob oseki spet 
upade. To povzročata Luna in Sonce s 
svojo privlačno silo. Kakor nekakšen 
magnet.

Morje je velikanska zakladnica bo-
gastev. Že v davnih časih so ribiči tu 
lovili ribe. Danes to delajo tudi veli-
kanske ladje z mrežami. Znane po-
sledice pa so hude. Že zdavnaj so ob 
morju v solinah  pridobivali dragoce-
no sol. Danes pa iz morskega dna tudi 
že teče draga nafta. Po morju tanker-
ji prevažajo nafto iz daljnih krajev. 
Že večkrat se je zgodila kaka nesreča. 
To podzemeljsko olje pa je ob obalah 
nato povzročilo veliko škode. Morje 
je polno življenja. Velike ribe lovijo 
manjše. Poznate tudi morskega psa? 
Ta ne laja, ampak takoj zagrabi. Naj-
večja morska žival je kit. Ta sesalec 
diha s pljuči. To stori, ko se dvigne na 
morsko površje. Še mnogo bi lahko 
povedali o morju. Vendar raje nasta-
vimo lepo morsko školjko na uho in 
prisluhnimo, kaj nam čudovito morje 
šumi.

Morje nas 
vabi


