VODA PRE ŽIVOT

Aktivita:
Cesta na kurikulum:

PREDMET

ROČNÍK

TEMATICKÝ CELOK

Environmentálna
výchova

II. úroveň (SŠ)

• Znečistenie ovzdušia, vody, pôdy
• Populačná explózia

Biológia

4. ročník gymnázia

• Človek a zdravý životný štýl

Geografia

4. ročník gymnázia

• Prírodné zdroje krajiny

Slovenský jazyk a
literatúra

2. ročník gymnázia

• Publicistický štýl a jeho žánre

Minutáž: 1 vyučovacia hodina
Potrebujem: kancelársky papier formátu A4 alebo A3, text uvedený v prílohe
Provokačná myšlienka: Voda je fenoménom, od ktorého závisí bytie či nebytie všetkého
živého. Jej množstvo a kvalita rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje úroveň spoločnosti. Je
dobre rozumieť vode v jej mnohorakosti. Chápať ju celistvo v ekonomických, ekologických,
sociálnych i kultúrnych súvislostiach. Predstavuje nesmierne cenné dedičstvo a povinnosťou
nás všetkých je zachovať a chrániť ho pre nasledujúce generácie.
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Krok po kroku:
1. Ak je to možné, uložte lavice v triede tak, aby všetci žiaci na seba videli.
2. Študentom na začiatku aktivity prečítajte Úvahu o vode (príloha 1).
3. Po prečítaní úvahy so žiakmi brainstormingom debatujte o riešeniach problematiky
nedostatku pitnej vody (alebo o vode v krajine).
4. Po diskusii rozdeľte študentov do dvojíc. Ich úlohou bude vymyslieť čo najvýpovednejšie
slogany na ochranu vody v krajine a slogany proti plytvaniu pitnej vody. Následne
jednotlivé dvojice prezentujú jednotlivé vytvorené slogany. Najlepšie práce môžete
umiestniť na nástenné noviny v triede alebo vestibule školy.
5. V závere diskutujte aké sú ďalšie spôsoby šetrenia s vodou.

Príloha 1

Úvaha o vode

Je v nás a mimo nás.
Je každého a nikoho.
Je z neba, je zo zeme, je medzi nebom a zemou.
Je tu, aby sme prežili, je tu pre nás a je tu sama pre seba.
Je nezničiteľná a pritom zraniteľná
Je divá, drsná a neskrotná. Vie ničiť, pustošiť, zabíjať.
Je jemná, prítulná a hravá. A prekrásna. Vie pomáhať, chladiť aj zohrievať, liečiť.
Je autorkou a súčasne interpretkou širokého repertoáru zvláštnych piesní, tancuje zaujímavé
tance, nepretržite prichádza a odchádza.
Je bezfarebná, no neustále rozohráva fascinujúce hry so svetlom. Spoločne dokážu vykúzliť
nespočetné množstvo nádherných farebných variácií, ale aj strašidelno-čudesných
kombinácií.
Je bez vône, ale aj tak vonia. Životom, rozprávkou, večnosťou.
Je bez chuti, a predsa chutí. Najobyčajnejšou a zároveň najnenapodobiteľnejšou chuťou,
ktorú pozná každý živý tvor zemegule.
Voda, podstata existencie tejto planéty – je pre nás tak samozrejmá, každodenná
a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame a jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si
často vôbec neuvedomujeme. To však nič nemení na fakte, že dostupnosť čistej pitnej vody
je v súčasnosti jedným z najznámejších problémov ľudstva.
Ak ste sa v čítaní dostali až sem, skúste si naliať pohár čistej vody. A premýšľajte,
rozjímajte, ako sa spoločne čo najlepšie starať o vodu.
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