„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“
Leonardo da Vinci

22. marec
Svetový deň vody
Pripomíname si ho každoročne už od 22. marca 1993. Cieľom tohto dňa je upriamiť
pozornosť na vodu, ktorá je pre život na Zemi nevyhnutná a nenahraditeľná. Taktiež je potrebné
zdôrazniť dôležitosť zabezpečenia pitnej vody pre každého obyvateľa Zeme. Pokrýva 70%
povrchu Zeme. Je základnou podmienkou pre život. Čistá pitná voda je základom pitného
režimu. Odporúča sa prijať 1,5-2,5 l tekutín denne.
Pri tejto príležitosti sme sa dňa 19. 3. 2021 rozhodli zrealizovať na 1. stupni ZŠ blokové
vyučovanie s názvom „Deň vody“. Každá pani učiteľka si pripravila pre žiakov svojej triedy
zaujímavé aktivity venované vode.








Pani učiteľka Renáta Batoryová žiakov 1. A triedy motivovala prezentáciou O vode
s Kvapkom a Kvapkou. Po nej nasledoval vedomostný kvíz. Žiaci vypĺňali pracovné
listy na tému Voda, kde bolo zahrnuté učivo SJL, MAT a PVO. Na záver si vypočuli
rozprávku Dažďová víla.
Pani učiteľka Martina Toporcerová si pre svojich druhákov pripravila pracovný list
zo SJL - Deň vody s Vodníčkou Kvapkou a Vodníkom Čľupkom. Na matematike
ich Vodník Čľupko prekvapil zaujímavými úlohami. Na prvouke sa dozvedeli
o skupenstvách vody. Relaxačne pôsobila muzikoterapia Zvuk vody. Najväčšiu
radosť im urobila skupinová práca, výroba rybičiek a akvária.
Pani učiteľka Alena Blahovská si pre žiakov 3. A triedy prichystala pracovné listy
zo SJL a MAT. Úlohy boli venované vode a vodným tokom. Potom si pozreli
prezentáciu s názvom O vode. Na výtvarnej výchove mali vymaľovať kvapku vody
na tému „Ako vyzerajú čisté moria a oceány“.
Pre svojich štvrtákov si pani učiteľka Mária Olejníková pripravila pracovné listy
Putovanie s vodnou kvapkou. Precvičovali si učivo z MAT, SJL a PDA, venovali sa
aj práci s textom. Zaujala ich prezentácia Cesta rieky. Spoločne si vyrobili plagát
Voda základ života a pojmovú mapu. Na záver ich čakala ochutnávka minerálnych
vôd.

Žiakom sa blokové vyučovanie s názvom Deň vody veľmi páčilo. Dozvedeli sa veľa
zaujímavých informácií o vode, jej využití, ochrane a prečo je dôležité piť vodu. Naučili sa ako
šetriť pitnou vodou v domácnostiach. Celé dopoludnie bolo pútavé a môžeme povedať, ubehlo
nám ako voda. Už teraz sa tešíme na ďalšie.

Mgr. Martina Toporcerová
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