JE POTŘEBA ŠETŘIT VODOU?
Ve středu 22. 1. 2019 se uskutečnilo druhé setkání realizačního týmu programu Ekoškola.
Ekotým tvoří zástupci dětí a rodičů z jednotlivých tříd a zaměstnanci školy.
Hlavním cílem dalšího společného setkání bylo nalezení odpovědi na otázku: „Je potřeba
šetřit vodu?”. Prostřednictvím fotografií jsme si společně připomněli a nasdíleli zážitky z již
uskutečněných aktivit. S pomocí dramatizace pohádkového příběhu „O třech skřítcích a
vyschlé studni”, jsme s dětmi přišli na to, že pitná voda je vzácná a je třeba s ní zacházet
šetrně. S radostí jsme si zatančili či zaskákali :) na několik písní o vodě…
VODA VODĚNKA, HLADÍ OBLÁZKY...
Občerstvili jsme se zdravou svačinou a tak nám zbylo ještě dost energie na zamyšlení „Kolik
je na světě vody?” . Výpočet byl v celku přesný :). Naší planetu jsme pro potřeby výpočtů
malinko zmenšili… (komentáře dětí k našemu pokusu naleznete v závorkách)
...na téhle zmenšené Zemi byl přesně 1 džbán vody (To je vážně hodně vody!), když ze
džbánu odebereme tři polévkové lžíce vody, získáme představu o množství sladké vody na
naší planetě (To nám tedy moc nezbylo!), ale pozor, ne všechna tato voda se dá pít! (Třeba
ta bahnitá, že jo?) K velkému překvapení všech přítomných bylo třeba z těchto tří
polévkových lžic odebrat ještě dvě čajové lžičky, abychom se dobrali výsledku. Ano, z těch
tří polévkových lžic by člověk mohl vypít jen dvě čajové lžičky vody! „A co ten zbytek ve
džbánu?” No, tu bylo třeba řádně dochutit mořskou solí, protože vše co ve džbánu zbylo…
byla slaná voda z moří a oceánů. (Nebudem to ochutnávat, že ne?). Nemusíme, ale budeme
si pamatovat, že:
● pitná voda není samozřejmostí
● je s ní potřeba zacházet šetrně

KDO SE TÉ VODY JEDNOU NAPIJE...

Děkujeme dětem i dospělým za hojnou účast!
Zvláště děkujeme rodičům, kteří se rozhodli
podpořit svoje děti v realizaci programu
Ekoškola.
Těšíme se opět na viděnou!
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