ŠETRENIE

VODOU
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Voda pokrýva väčšinu povrchu Zeme. Aj naše telo ju obsahuje. V dávnej minulosti sa život
na Zemi začal práve vo vode, takže nie je prekvapujúce, že všetko živé na našej planéte vodu
potrebuje. 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. 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.

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 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.

PRAVIDLO 1:
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PRAVIDLO 3:
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PRAVIDLO 5:
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Úloha č. 2: Hygiena v kúpeľni
Doplňte slová podľa obrázkov a dokončite básničku.
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Úloha č. 3: Pretečie či nepretečie?
Veľa vody odtečie zbytočne do kanála, a pritom by sa dala využiť napríklad na polievanie záhrady.
Malo by byť úplne samozrejmé, že dažďovú vodu zachytávame do sudov a využívame priepustné
materiály pri budovaní chodníkov. Vedeli ste, že aj betón môže byť priepustný? Stačí, ak sa v
obchode so stavebninami opýtate a určite nájdete vhodný produkt.
Zoznámte sa bližšie s priepustnosťou materiálov. Vyskúšajte materiály na obrázkoch a vyfarbite
krúžok na zeleno, ak voda cez materiál časom pretiekla alebo na červeno, ak nepretiekla.
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	  Úloha č. 4: Zelená strecha
Môže byť strecha zelená? Ako si predstavujete ekologickú strechu s rastlinami, ktorá dokáže
efektívne bojovať s teplom či zachytiť dažďovú vodu a zabrániť jej odtečeniu do kanalizácie?
Zapojte svoju fantáziu a vaše predstavy nakreslite.

Úloha č. 5: Prečo to robíme?

FUJ!

Vyberte sa von k potoku alebo rieke. Pozorujte ju a jej okolie.
Čo všetko tu nájdete? Zamerajte sa na rastliny, živočíchy a aj ľudské výtvory. Je voda čistá?
Nachádzajú sa na brehoch alebo v koryte odpady?
Následne vymyslite príbeh o troch rybkách v znečistenej rieke a zahrajte si ho formou
divadielka. Veríme, že príbehu vymyslíte dobrý koniec.
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Úloha č. 6: Čistiaci prostriedok
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.
Zdrojom znečistenia vody je okrem iného používanie agresívnych čistiacich prostriedkov.
Vedeli by ste vyrobiť vhodnú ekologicky nezávadnú verziu čistiacich prostriedkov
z dostupných surovín?
Pre výrobu saponátu budete potrebovať : 50 g prírodného neparfumovaného mydla,
ktoré nastrúhate na jemné hoblinky, 500 ml vody, sódu bikarbónu, vonný olej.
Postup: Za stáleho miešania pomaly pridávajte nastrúhané mydlo do 500 ml horúcej
vody, až kým sa nerozpustí. Následne začnite pomaly pridávať sódu a neustále miešajte,
až kým táto tekutina nezíska gélový charakter. Po vychladnutí do gélu pridajte pár kvapiek
obľúbeného vonného oleja. Motivujte aj svojich kamarátov, pani upratovačky, rodičov a starých
rodičov, aké jednoduché a ekologicky prospešné je vytvoriť si vlastný čistiaci prostriedok.

Úloha č. 7: Každý z nás môže pomôcť
Poznáte „perlátor“? Táto malá vecička sa dá namontovať na vodovodnú batériu. Jej funkciou je
prevzdušnenie vody a vytvorenie súvislého vodného prúdu. Je preto významným šetričom 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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