






Voda je pre nás všetko, veď z 
vody je celý svet.

Dnes pijeme vodu všetci, 
zvieratá a aj vedci

Od praveku do teraz vylieva ju 
mokrý dážď

Je to pre nás vzácnosť krásna od 
praveku od pradávna

V tele máme vody dosť, určite 
na celý život. 80 percent v tele 

vody máme no nikomu ju 
nedáme 





Voda pokrýva viac než 70% povrchu zeme. 
Voda je skutočne širokostranná. Je životne 

dôležitá, je domovom, globálnym 
zdrojom, dopravou a regulátorom klímy. 
Voda je nielen životne dôležitá pre naše 

telo je aj zdrojom, ktorý využívame každý 
deň. Doma ju používame na varenie, 

upratovanie, sprchovanie a splachovanie. 
Používame ju pri výrobe potravín, áut, 
kníh, telefónov. Vodu používame aj pri 

stavbe domov, ciesť, škôl i na vykurovanie 
budov. Elekrickou energiou, ktorú 

získavame z jej pohybu, svietime doma i 
na ulici. Voda je prostriedkom, ktorý slúži 

na spájanie a presun ľudí a tovaru. 
Spôsob, akým využívame a čistíme tento 
vzdroj , má vplyv nielen na zdravie, ale aj 

na všetko živé a od vody závislé.





Čistá voda je elixír zdravého 
života.

Voda dodáva nám sily.
Je zdravá aj dnes sme ju s 
dúškom pili.

Čistá voda – znamená 
ŽIVOT!



Či by sme chceli takto žiť, 

keď vodu nevieme ušetriť? 

Z točky nám tečie sama,

nestará sa nik, odkiaľ sa vzala. 

Čo ona si pre nás vytrpí,

cez hory a doly sa preplaví, 

na koniec sveta pôjde,

bude plávať, až kým nás nájde.

My jej za to nič nedávame, 

nemáme čo a ani sa nestaráme. 

Keby sme ňou začali šetriť, 

mohli by sme aj dlhšie prežiť. 

Príroda, ktorá bez vody nemôže žiť,   

tiež ľudia, ktorí ju potrebujú piť. 

Voda je dôležitá pre celú Zem, 

aby sme pomohli, stačí sa snažiť len. 

Vidíme, ako sa míňa svet, 

môžeme niečo urobiť teraz, hneď. 

Odtrhnúť si z času voľného

a urobiť niečo dobrého. 

Len tak málo stačí ku šťastiu, 

aby sme to dokázali. 

Možno, keď dnešné deti vyrastú,

povedia, že svet sme nechránili.

Pretože každý malý človek na tejto Zemi,

tvorí armádu, ktorá raz tento svet zmení. 

A čo pre mňa voda znamená? 

Je to moja a naša energia plameňa. 

Kvapka novej nádeje

Keby bolo oddelené nebo a dážď, 

ako by vznikla samotná pláž? 

Ako by vtáci lietali, 

keby kvapky vody padať prestali? 





Voda

Dnes máme zas krásny deň

a slnko nám svieti,

čo dnes budem robiť viem,

popolievam babke kvety.

Kvety budem polievať,

do krhličky vodu naberať,

po tichu sa usmejem,

že voda je vzácna, viem!

Šetriť vodou predsa treba,

aj tou, čo nám spadla z neba.

Voda je náš vzácny dar, 

tak ňou prosím neplytvaj!

O vode sa v škole učíme,

bez nej by vraj život nebol...

Keď ju minieš, budeš na vine!

Tak ju šetri a nič sa neboj!

Na Slovensku máme vzácne 

pramene,

v ktorých zdravá voda tečie, 

všetci vodu radi pijeme,

ale pozor, nech ju neminieme!

Nenapúšťaj si preto veľa vody do 

vane

a správaj sa ekologicky!

Nechci vedieť, čo sa stane,

ak sa voda minie navždycky...





Vzácny dar prírody

Z každej strany Covid striehne,

umývam si ruky bežne.

Zamyslím sa chvíľu nad tým,

či tu bude voda navždy...

Čo keby tu nebola?

Bola by tu Ebola?

Nastala zvláštna doba,

zostala som náhle doma.

Začala som inak vnímať svet.

Prečo všetci chcú všetko hneď?

Ľudia, prosím nebláznite!

Vodu si vážte a šetrite!

Pre mňa voda vzácna je,

veď vďaka nej život na Zemi je.

Vo vode sa život začína,

potrebuje ju zviera, človek, rastlina...

Voda je domovom pre rôzne druhy rýb,

v lete sa v nej radi kúpeme aj my.

Každú kvapku však šetriť treba,

môže sa stať, že zachráni aj Teba!

Všetci sme už zvyknutí, 

že voda tečie, keď otočíme kohútik.

Správajme sa ale zodpovedne,

lebo v budúcnosti to nemusí byť bežné...















Čo pre nás znamená voda

Voda pokrýva viac ako 70% povrchu 
zeme. Život na zemi sa práve začal vo 
vode takže nie je prekvapujúce, že 
všetko živé na našej modrej planéte 
potrebuje vodu. Život bez vody pre nás 
ľudí by neexistoval.



Čarovná voda

Vtáčiky čvirikajú a voda žblnká
moje ucho počuje akoby spieval les.

Prírodná voda je ako voda z čistej mysle 
ale väčšina ľudí to nechápe.

Človek bez vody je ako zem bez vzduchu
a plasty topia korytnačku.

V dnešnej dobe už existuje aj ostrov z 
plastu a ľudia si z toho robia srandu.

A v Afrike čierna voda, hlad, smäd zjesť 
nevedia. 

Neplytvajme vodou ako drahokam raz to 
príde voda bude čarovná.

Lesná voda to je voda života, 
zvieratá ju chránia ako vlastné dieťa.

Mama my vždy hovorila, 
cti si svet a všetko vôkol, lebo raz za to 

oľutuješ.

Zastavme to spolu. 
Z plastovej vody sa dá spraviť kúzelná.

Za desať rokov nás voda uhltí, 
preto vstúpme si do duše.

A teraz odpovedzte si na otázku,
čo pre vás znamená voda?

Znamená viac ako si len dokážete myslieť,
Potome sa do hlbín myšlienok.

Dobrá voda by vo Vás
Mala vyvolať duševný pokoj.

Veď to je dar od Boha
A preto naučme sa ju chrániť.





Nádej pre vodu

Ó, ty voda tekutá,

ty si náš zdroj života.

Poháňaš nás vpred,

aj keď nie si ako med.

Smäd s tebou vždy uhasíme,

ale vôbec si ťa nevážime.

Ach, voda, musíme si ťa šanovať,

pred nami samými ťa ochraňovať.

Bez vody nezomrieme len my,

zomrú vaše zvieratá a aj vy.

Hrozný to pre moje oči pohľad, 

žiadny sneh, žiadna voda, žiadny ľad.

A tak sa pýtam...

Čo sa stalo s vodou, čo sa stalo s riekami,

čo sa to len stalo so všetkými tými vecami. 

Všetko je preč nenávratne, 

čo ľudia, teraz sa až namáhate?

Už je všetko stratené, už sme všetko zničili, 

tak poďme, dajme tej vode nejaké posily!

Všetko sa dá zvrátiť, ešte máme čas,

zachráňme rieky, moria, jazerá, objavme silu v nás!

Keď nie pre nás, 

najmä pre zvieratá, prírodu a ich šťastné dni!








