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Svetovni dan voda — 22. marec

Generalna skupščina OZN je razglasila 22. marec za svetovni dan 

voda. Vsaj na ta dan se spomnimo, kako pomembna za življenje je 

voda, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako 

nujno je odgovorno ravnati z njenimi zalogami.

Preskrba s pitno vodo je za generacije, ki prihajajo, odvisna od tega, 

kako z vodo ravnamo danes.

Voda je najpomembnejša tekočina za vsa živa bitja. Brez nje ne bi 
bilo življenja. Človeško telo je sestavljeno iz približno 70 % vode. Je 
najpomembnejše hranilo, ki ga moramo vnesti v telo. Brez nje lahko 
človek preživi le od 3 do 5 dni. Voda je nepogrešljiva dobrina pri higieni, 
gospodinjskih opravilih, kmetijstvu, industriji in drugih panogah.

Naštej nekaj vsakodnevnih opravil, pri katerih potrebujemo vodo.
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S sošolci raziščite, zakaj za izdelavo bombažne majice porabimo toliko vode. Pomagate 
si lahko z informacijami s spleta. Ugotovitve zapišite.
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Pri vsakodnevnih opravilih in z nakupovanjem vsakdanjih dobrin porabimo ogromne 
količine vode. Skupno človek vsak dan porabi povprečno 5.000 litrov vode, kar je 
velikost manjšega bazena.

Industrijska proizvodnja je velik porabnik vode. Za proizvodnjo 

kepice masla porabijo 400 l pitne vode, za proizvodnjo 1 kg plastike 

85 000 l vode, za rezino kruha 40 l, za par kavbojk 8000 l vode, za 

bombažno majico 2700 l vode.



Zaloge pitne vode na Zemlji so omejene. Razmisli, kaj to pomeni. Kaj se lahko zgodi, če s 
pitno vodo ne bomo ravnali varčno?
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Kaj onesnažuje vodo? Pod fotografije napiši onesnaževalce.
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Kako bi lahko vsak od nas varčeval s pitno vodo? Naštej vsaj 3 varčevalne ukrepe.
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Vodo, s katero opereš 
sadje in zelenjavo, lahko 
porabiš za zalivanje 
rastlin. Vrt zalivaj z 
deževnico.

Ko čakaš, da priteče 
mrzla voda iz pipe, steče 
12 l vode, zato jo raje 
ohladi v hladilniku.

V Sloveniji je glavni vir pitne vode podtalnica. Danes je pitna voda ogrožena zaradi 
naraščajočega števila prebivalcev, vedno večjih zahtev kmetijstva ter industrije in tudi 
zaradi nepremišljenega ter neodgovornega ravnanja ljudi.


