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ŠETRENIE

VODOU

Úloha č. 1: Vodná revízia

Vytvorte si zoznam rizikových miest, kde by sa mohlo vodou plytvať. 

Nezabudnite, že sa nemusia nachádzať iba vo vnútri, ale aj vonku. Urobte 

revíziu, či niekde voda zbytočne nekvapká alebo neodteká. Svoje zistenia 

nahláste zodpovednej osobe.

Na záver sformulujte minimálne päť pravidiel pre šetrenie vodou, ktoré budete u vás dodržiavať. 

Ideálne bude, keď si pravidlá spracujete aj vo forme obrázkov a nalepíte ich na rizikové miesta.

Voda pokrýva takmer tri štvrtiny povrchu Zeme, tvorí viac ako 60% objemu ľudského tela a pre 

zachovanie života je veľmi dôležitá. V dávnej minulosti sa život na Zemi začal práve vo vode, takže 

nie je prekvapujúce, že všetko živé na našej planéte vodu potrebuje. Voda je domovom miliónov 

druhov rastlín a živočíchov, od najmenších mikroorganizmov až po 30 metrov dlhú modrú veľrybu. 

Oceány a moria tiež zachytávajú oxid uhličitý z atmosféry, čim spolu s morskými prúdmi výrazne 

ovplyvňujú globálnu klímu. Vyzrážaná vodná para z teplých morí sa vracia sa na zem ako dážď 

alebo sneh, čím udržiava život na zemi. Voda predstavuje aj zdroj, ktorý používame na varenie, 

upratovanie, sprchovanie a splachovanie. Používame ju pri výrobe potravín, odevov, mobilných 

telefónov, áut aj kníh, stavbe domov, škôl i na vykurovanie a ochladzovanie budov. Elektrickú 

energiu, ktorú získavame z jej pohybu, využívame na svietime a ako prostriedok slúži na spájanie 

a presúvanie ľudí a tovaru. 

Z celkového množstva vody na Zemi je k pitiu vhodných iba 0,03% z nej (jedna lyžička z veľkého 

kýbla). Aby sme aj naďalej mohli využívať všetky jej bonusy, musíme zmeniť náš prístup k nej. Je 

totiž veľmi cenným darom prírody, ktorý si zaslúži našu úctu.
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Z I S T E N I A  P R I E S KU M U :

N Á K R E S  A  O P I S  R I E Š E N Í :

Úloha č. 2: Pitná voda do záchoda?

V súčasnosti stále častejšie narastá problém s nedostatkom pitnej a zdravotne nezávadnej 

vody. Je rozumné túto životodarnú tekutinu využívať na splachovanie toaliet? Urobte 

prieskum internetu - pátrajte po typoch toaliet a na základe zistených poznatkov 

nakreslite a popíšte spôsoby, ako by sme sa tomuto hazardu so splachovaním pitnou 

vodou mohli vyhnúť.
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    Úloha č. 3: Prírodný vodohospodár

Castor Fiber. Znie vám tento názov povedome? Alebo naopak cudzo? Skúste si ho vygoogliť a 

popíšte, ako môže tento zaujímavý živočíšny druh ovplyvňovať osud vody v našej krajine. 

Určite ste sa o castorovi fiberovi dozvedeli mnoho informácií.

Ak si veríte, vyznačte správnu odpoveď v nasledovnom kvíze.

6.

Bobor vodný je aktívny najmä: 

  Cez deň.

      V noci.

1.

Mláďatá krátko po narodení: 

 Stavajú nové obydlia.
 Vidia.
 Vedia plávať.

5.

Telo bobra je prispôsobené životu: 

 Pod zemou.
 Vo vode.
 Vo vzduchu.

3.
Vzájomne sa bobry medzi 
sebou varujú: 

 Hlasným plesnutím chvosta.
 Silným škrekom.
 Vylučovaním zapáchajúcej 

tekutiny.

Čo pokrýva jeho chvost?  

 Hrubá srsť.
 Jemné perie. 
 Koža bez srsti.

2.

Bobrie stavby stavajú:
 
 Mláďatá.
 Samice.
 Samce.

4.
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   Úloha č. 5: Zachytávame vodu

Niektoré rastliny sa okrem ich bežných stanovíšť v prírodných ekosystémoch využívajú aj  

v urbanizovanom priestore. Používajú sa dokonca aj na strechách, pretože dokážu efektívne 

bojovať s teplom a zachytiť dažďovú vodu, ktorá by inak odtiekla do kanalizácie. 

Ďalšou možnosťou, ako zachytiť vodu, je umiestnenie nádrží ku odtokom z rín a používanie 

priepustných materiálov pri budovaní chodníkov alebo parkovísk. Vedeli ste, že aj betón môže byť 

priepustný? Stačí, ak sa v obchode so stavebninami opýtate a určite nájdete vhodný produkt. 

Vyberte si konkrétne miesto a navrhnite opatrenia, ako v maximálnej miere zadržať vodu 

v danom priestore. 
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             Úloha č. 6: Čistička z prírody

Znečisťovanie vody má veľa príčin. Môže sa 

jednať o znečistenie pôdou, toxickými látkami, 

olejmi a podobne. K znečisteniu vody prispieva aj 

vypúšťanie odpadových vôd z našich domácností 

do okolitého prostredia bez predchádzajúcej úpravy 

takto znečistenej vody. Voda má tzv. samočistiacu 

schopnosť, kedy využíva činnosť mikroorganizmov 

a vzdušného kyslíka, v prípade podzemných vôd tiež 

filtráciu cez geologické vrstvy.

Jedným z účinných a ekologických spôsobov ako odpadovú vodu z nášho domu, školy alebo 

chaty vyčistiť je koreňová čistička odpadových vôd. Ako funguje a aké typy takýchto koreňových 

čističiek poznáme? Porovnajte horizontálnu a vertikálnu koreňovú čističku, na samostatný list 

papiera zhotovte nákres a vysvetlite, ako fungujú. 

H O R I Z O N T Á L N A V E R T I K Á L N A
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Úloha č. 7: Každý z nás môže pomôcť 

Voda je najdrahším klenotom matky Zeme, a to nielen pre množstvo procesov, do ktorých je 

zapojená, ale aj pre peňaženku bežného občana. Ako sa dá ušetriť? Nájdite na internete pojem 

„perlátor“. Táto malá vecička je súčasťou vodovodnej batérie. Jej funkciou je prevzdušnenie 

vody a vytvorenie súvislého vodného prúdu. Je preto významným šetričom vody. Používaním 

perlátora môžete ušetriž až 70% teplej a studenej vody.

Vymyslite vlastný vynález, ktorý by pomohol šetriť vodou. Ako by vyzeral a fungoval? Pokúste 

sa ho aj nakresliť. Fantázii sa medze nekladú.
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