
22.marec- Svetový deň vody -World Water Day na našej škole 

 

 

 

Svetový deň vody -World Water Day- oslavujeme každoročne 22. marca. Tento deň vznikol 

na podnet Organizácie spojených národov. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej 

verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a zasahuje do všetkých sfér 

života. 

Aj na našej škole sme si niekoľkými aktivitami pripomenuli tento deň. 

 Žiaci na prvom stupni riešili slovné prešmyčky a osemsmerovku, v ktorých hľadali 

pojmy a slovné spojenia spájané s vodou. 

Žiaci druhého stupňa si uvedomili význam a potrebu vody pri počítaní príkladov o vode zo 

skutočného života.  Taktiež mali možnosť sa zapojiť do výtvarnej súťaže na tému:“ Kde všade 

je voda potrebná?“ 

Úspešní riešitelia boli odmenení. 

Deň vody  sme pripravili aj pre okolitú verejnosť. 

 Testovali sme ich chuťové bunky, či spoznajú čistú vodu z vodovodu, alebo sa dajú 

ovplyvniť obalom balenej vody a minerálok.  Chceli sme upozorniť na výhody pitia 

vody z vodovodu. 

Žiaci, ktorí  zastrešovali túto činnosť, sa stretli so zaujímavými názormi a veselými 

komentármi od ochutnávajúcich.  

 Ďalšou aktivitou pre dospelých bolo vyplnenie anketového lístka. Cieľom  ankety 

bolo zistiť, aký druh vody doma pijú. 
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Výsledky ankety: 

Z 56 opýtaných respondentov: 

 1,8%  kupuje domov balenú stolovú vodu.  

 23,2% dáva prednosť minerálnej vode.  

 75% z opýtaných pije vodu z vodovodu 

 

 

Tí, ktorí pijú vodu z vodovodu vedia, že voda z vodovodu je: 

 pitná, zdravotne neškodná, kontrolovaná 

 upravená tak, aby spĺňala stanovené hygienické normy 

 neobsahuje žiadne kalórie 

 nevyplavuje vápnik z kostí ako niektoré nápoje 

 nezaťažuje ľudský organizmus minerálnymi látkami 

 nemá bublinky, neničí hlasivky 

 nemá obal, takže šetrí životné prostredie 

 Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú najlepšiu pitnú vodu z vodovodu 

  je ľahko dostupná v neobmedzenom množstve 

.  

 

 

 

Nevysmädli ste pri čítaní? Ak áno, tak odporúčame siahnuť  po pohári  čistej vody.  


