
 

 

 

 

 

Ako slané sú moria?  
prečo je voda v oceáne slaná a čo vplýva na rozdiely v salinite 

 

Zaradenie vyučovacej hodiny v rámci iŠVP:   

Téma salinity oceánov a morí sa v obsahových štandardoch inovovaného ŠVP geografie pre základné školy 

nenachádza, nejestvuje však dôvod prečo sa jej spolu so žiakmi nevenovať. Najvhodnejšie už v 5. ročníku 

pri téme svetových oceánov, možno ju však zaradiť aj do učiva ostatných ročníkov, v ktorých sú moria 

a oceány súčasťou regionálnej geografie. Na 4-ročnom gymnáziu sú vlastnosti vody morí a oceánov v iŠVP 

zaradené v téme hydrosféra.  
 

Výkonový štandard:  

- zdôvodniť prečo je voda morí a oceánov slaná a čo vplýva na rozdielnosť salinity v jednotlivých 

častiach svetového oceánu 

- simulovať slanosť vybraných morí pomocou experimentu, v ktorom žiaci preukážu schopnosť tvoriť 

vodné roztoky podľa údajov v tabuľke 

- analyzovať a interpretovať informácie z tematických máp a vyvodzovať z nich správne závery  

- zodpovedať otázky na základe prečítaného textu  

 

Ciele vyučovacej hodiny: 

 

Prostredníctvom aktivít sa žiaci vlastnou činnosťou zoznámia so základnými informáciami o salinite 

oceánskej a morskej vody. Vedia odpovedať na otázky ako prečo je morská voda slaná, odkiaľ v nej soľ 

pochádza, alebo čo vplýva na rozdielnosť salinity v rôznych oblastiach svetového oceánu. Pomocou pokusu 

sa zážitkovou formou oboznámia so slanosťou vybraných morí a jazier. Dokážu realizovať jednoduchý 

pokus podľa návodu. 

 



Pomôcky:  Pre každú skupinu: kópie príloh č. 1 – 5, tácka (alebo hlbší plech na pečenie), bandaska (alebo 

iná nádoba naplnená aspoň 3 litrami čistej vody), tri dvojlitrové fľaše (alebo tri dostatočne veľké nádoby 

a odmerný valec), lievik (v prípade použitia fľaší), malá kuchynskú váha, 1kg balenie soli, varecha na 

miešanie roztokov, hrniec. Pre triedu: počítaš s pripojením na internet, dataprojektor 

 

 

Evokácia (12 min.): 

 

1. Žiakov rozdeľte do cca 4-členných skupín (v prípade väčšej triedy môžu byť skupiny väčšie). Ešte 

predtým ako ich oboznámite s témou vyučovacej hodiny sa ich opýtajte, aké asociácie sa im spoja pri 

vyslovení slova „more“ alebo „oceán“. Žiacke odpovede zapisujte na tabuľu. Časom sa isto dopracu-

jete aj k faktu, že voda oceánov a morí je slaná. Odkiaľ soľ v morskej vode pochádza a koľko jej je 

v jednom litri? Odpovede na tieto a ďalšie otázky zistia žiaci počas najbližších 45-minút bádateľsky 

orientovaného vyučovania.  

 

2. Do každej skupiny rozdajte kópiu článku Prečo sú moria slané? (príloha č.1). Vyzvite žiakov, aby si ho 

v priebehu 5 minút pozorne prečítali a pokúsili sa v ňom nájsť odpovede na otázky nižšie. Triede ich 

môžete premietnuť cez projektor: 

 

 Aké množstvo soli musíme nasypať do vane naplnenej 100 l vody, ak by sme sa v nej chceli kúpať 

vo vode, ktorá je slaná ako voda v oceáne?   

 Ako vznikol oceán?  

 Odkiaľ pochádza soľ v morskej vode?  

 Prečo sa z mnohých minerálov, ktoré sa do morí a oceánov dostávajú z pevniny, koncentruje  

vo vode najviac práve soľ?  

 Akú informáciu o morskej vode alebo oceánoch by ste sa chceli dozvedieť, ale v článku sa 

nenachádza?  

 

3. Vyzvite skupiny, aby prezentovali svoje zistenia a odpovede na otázky. Z časových dôvodov 

odporúčame, aby každá skupina zodpovedala len jednu otázku. Odpovede na piatu otázku zapíšte  

na tabuľu, na konci hodiny sa k nim vrátite. V prípade vzniknutých nejasností, alebo odlišností 

v odpovediach, nechajte priestor na krátku diskusiu.  

 

Uvedomenie (20 min.): 

 

1. Žiakov informujte, že sa budú v rámci skupín venovať malému experimentu. Do každej skupiny 

rozdajte tabuľku s údajmi o salinite vybraných morí a jazier (príloha č.2) a potrebné pomôcky na 

realizáciu experimentu – bandasku (alebo inú nádobu naplnenú aspoň 3 litrami čistej vody), tri 

dvojlitrové fľaše (alebo tri dostatočne veľké nádoby), odmerný valec, malú kuchynskú váhu, 1kg 

balenie soli, tácka (alebo plech na pečenie), varecha na premiešanie roztoku a jedna širšia nádoba 

(hrniec).  

 

2. Vyzvite žiakov, aby sa oboznámili s tabuľkou a vyplnili v nej chýbajúce údaje o množstve soli v 1 litri 

vody jednotlivých morí a jazier (posledný stĺpec tabuľky). V prípade potreby ozrejmite pojmy salinita 

a promile.  

 

3. Nasleduje samotný experiment. Úlohou žiakov je s využitím pomôcok vytvoriť vzorky vody troch 

vybraných morí alebo jazier tak, aby ich slanosť zodpovedala údajom z tabuľky. Žiakom zadajte, aby 

si spomedzi šiestich ponúkaných morí a jazier vybrali tri také, ktorých salinita sa výrazne odlišuje 



(napr. svetový oceán, Kaspické more a Mŕtve more). Skupiny upozornite, aby počas tvorby vzoriek 

dbali na bezpečnosť a poriadok v triede. Prelievanie, miešanie vody a sypanie soli je vhodné robiť na 

tácke, aby sa predišlo prípadnému vyliatiu vody a vysypaniu soli na zem.  

 

4. Po vytvorený troch vzoriek rôzne slanej vody, ich v každej skupine premiestnite tak (alebo vybraný 

dobrovoľník z triedy), aby žiaci nevedeli, ktorá vzorka reprezentuje, ktoré more alebo jazero. Dokážu 

ich žiaci rozlíšiť podľa chuti? Nasleduje krátky chuťový test, v ktorom žiaci vodu nepijú, len 

ochutnávajú (premieľajú na jazyku). Cítia žiaci slanú chuť aj na špičke jazyka? Ak nie, ako je to 

možné? Na ktorej časti jazyka cítime slanú chuť?  

 

5. Ktoré more (jazero) je najslanšie, ktoré naopak najmenej slané? Požiadajte žiakov, aby ich našli 

v atlase, prípadne aj ukázali na nástennej mape.  

 

6. Požiadajte žiakov, aby aspoň jednu vzorku vody uchovali. Na konci vyučovacej hodiny ju odložia 

v triede na bezpečné miesto a počas ďalších dní na nej môžu pozorovať postupné vyparovanie vody. 

Ak po okrajoch nádoby spustia do vody hrubšie nite, vytvoria sa na nich kryštály soli. Podrobnejší 

návod nájdete na adrese bit.ly/2vA5QMf. Ako dlho potrvá kým sa vyparí všetka voda?  

 

* Bonusové úlohy: 

 

7. Cez projektor premietnite fotografiu z Mŕtveho mora, na ktorého hladine sa vznáša človek čítajúci 

noviny (nájdete ju na adrese http://bit.ly/mrtvemore). Pri premietaní neprezraďte odkiaľ fotografia 

pochádza. Opýtajte sa žiakov, v ktorom mori (jazere) z tých, ktoré sú uvedené v tabuľke, bola podľa 

nich daná snímka vyhotovená. Prečo si to myslia a čo umožňuje, že voda tohto mora (jazera) 

nadnáša?  

 

8. Požiadajte žiakov, aby otestovali, či množstvo soli vo vode (vyššia hustota) skutočne rozhoduje 

o schopnosti vody nadnášať.  Môžu to urobiť tak, že do hrnca (alebo inej širšej a hlbšej nádoby) 

najskôr nalejú vzorku menej slanej vody a na jej hladinu položia ťažší predmet (gumu, kovové 

strúhadlo na ceruzky a pod.). Bude plávať, alebo sa ponorí? Následne zopakujú rovnaký postup 

s vodou, ktorej slanosť zodpovedá Mŕtvemu moru. Aký je výsledok tohto pozorovania?  

 

9. Ak uznáte za vhodné, počas pokusov môžete vybraným žiakom zo skupín zadať úlohu prečítať si 

článok Prečo je Mŕtve more také slané? (príloha č.3). Najzaujímavejšie informácie z článku sprostred-

kujú ostatným členom skupiny.    

 

* Bonusové úlohy odporúčame zadať všetkým skupinám len pri dostatku času na ich realizáciu. Môžete  

ich využiť aj pri diferenciácii žiackej činnosti – ich vypracovanie zadáte len najšikovnejším žiakom  

alebo skupinám.  

 

Reflexia (13 min.): 

 

1. Do každej skupiny rozdajte nastrihané mapy, ich názvy a jednotky k legende z prílohy č.4. Sú to tieto 

mapy: priemerná slanosť (salinita) oceánskej vody, priemerná teplota oceánskej vody, priemerné 

ročné zrážky. Zároveň rozdajte aj kópiu prílohy č.5 – Čo vplýva na salinitu morí a oceánov.   

 

2. Žiaci majú najskôr za úlohu priradiť ku každej z troch máp správny názov a k ich legendám správne 

jednotky (‰,°C, mm). Urobia to tak, že nastrihané kartičky s názvom a jednotkou umiestnia na 

mapu. Ak majú žiaci problémy s riešením úlohy, poraďte im, aby si pozorne všímali hodnoty 

v legende mapy.  

 

http://bit.ly/2vA5QMf
http://bit.ly/mrtvemore


3. Vyzvite žiakov, aby sa zamerali na mapu, ktorá zobrazuje priemernú salinitu oceánskej vody 

a pokúsili sa ju interpretovať. Ktoré farby na mape zobrazujú oblasti s najvyššou a ktoré zas oblasti 

s najnižšou salinitou? Dokážu žiaci pomocou školského atlasu tieto moria a oceány pomenovať? 

 

4. Kým sa časť skupiny venuje niektorej z predchádzajúcich úloh, jej ďalší členovia môžu pracovať na 

riešení úlohy z prílohy č.5. Desať faktorov, ktoré vplývajú na rozdielnu salinitu oceánov a morí, 

rozdelia do dvoch kategórii – na tie, ktoré salinitu zvyšujú (zakrúžkujú červenou farbou) a tie, ktoré 

ju znižujú (zakrúžkujú modrou farbou).  

 

5. Požiadajte skupiny, aby svoje riešenia stručne prezentovali. Prípadné nepresnosti alebo nezrovna-

losti v odpovediach doplňte a vysvetlite. Ak ostane čas na diskusiu, so žiakmi zhrňte, čo sa počas 

vyučovacej hodiny naučili.  

 

6. Na záver sa vráťte k bodom, ktoré ste počas evokácie zapísali na tabuľu ako žiacke odpovede na 

otázku Akú informáciu o morskej vode alebo oceánoch by ste sa chceli dozvedieť, ale v článku sa 

nenachádza? Vyhľadanie odpovedí na tieto otázky zadajte žiakom na domácu úlohu. Ak nie sú na 

tabuli zapísané žiadne otázky, môžete sa inšpirovať nasledovnými: 

 

 Prečo je pitie slanej vody pre človeka škodlivé?  

 Kde sa na Slovensku v minulosti ťažila soľ? Akým spôsobom a odkiaľ sa tam soľ nabrala?  

 Ako funguje systém výroby pitnej vody odparovaním? V ktorých štátoch (oblastiach) sveta  

sa z morskej vody takto vyrába pitná?   

 Prečo si námorníci na lodiach nosili zásoby pitnej vody, keď si ju mohli vyrobiť odparovaním 

z morskej vody?  

 

 

Použité zdroje:  

 

Mapa priemernej slanosti (salinity) oceánskej vody: bit.ly/mapasalinity  

Mapa priemernej teploty oceánskej vody: bit.ly/mapateplotyoceanov  

Mapa priemerných ročných zrážok: bit.ly/mapazrazokoceany  

 

 

 

 

http://bit.ly/mapasalinity
http://bit.ly/mapateplotyoceanov
http://bit.ly/mapazrazokoceany

