
 
 
Od 16.3. do 20.3. so se otroci v podaljšanem bivanju pogovarjali o vodah. Brali 
so različne zgodbe na to temo, se učili pesmice, razpravljali o pomenu voda ter 
njenem varovanju, delali različne poizkuse. Svoje izdelke so razstavili v avli 
šole. 
 
Utrinki z razstave: 

 

  
 
 
 
 
V 1. razredu so naredili nekaj poskusov z vodo in se naučili 
ljudsko pesem Dekle je po vodo šlo. 
 
 
 
 

Dekle je po vodo šlo 
(ljudska) 

 
Dekle je po vodo šlo 

na visoke planine. 
Vodo je zajemalo, 

je ribico zajelo. 
 

Ribica jo je prosila, 
oj, pusti me živeti. 
Rada bi živela še, 
se z vodico igrala. 

 
Dekle blo je usmiljeno 

je ribico spustilo. 
Ribica je zaplavala 
je dekle poškropila. 



  
 
 
 
 
 
 

V 3. razredu so poskusili očistiti umazano vodo. 
 
Prelivanje iz ene posodo v drugo. S tem so odstranili trdne delce umazanije. Na dnu posode je 
ostalo blato. 

  
 
 

Prelivanje skozi cedilo. Na cedilu so ostali drobnejši 
trdni delci, na dnu posode pa blato. 
 



 
Prelivanje skozi gazo. Na gazi je ostalo blato. 
 
Ugotovili so, da vodo lahko očistimo, vendar ne do take mere, da bi spet postala pitna. Zato 
varujmo naše vode. 

 
 

Prav vsi pa so razmišljali o pomenu, varovanju in varčevanju z vodo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri pouku so v 5. e pisali domišljijske zgodbe, v 4. e in f pa so pri naravoslovju izdelali vodni 

hram in mlinček. 

 

 
DEŽNA KAPLJICA 

KAKO VARČEVATI Z VODO? 
-Po uporabi zaprem pipo. (Katarina, 3.e) 
-Pri nas doma iz nobene pipe ne kaplja. 
  (Naja, 3. e) 
-Zaprem vodo, ko si umivam zobe. 
(Patricija, 3.f) 
-Jaz varčujem z vodo tako, da se tuširam, 
ne pa kopam. 

KAJ BI SE ZGODILO, ČE BI ZMANJKALO 
VODE: 
-Če ne bi bilo vode, bi vsi ljudje pomrli, ker je 
ne bi imeli za preživetje. (Tamara S., 5.e) 
-Zemlja bi izumrla in nas bi ne bilo več.(Filip 
O.,5.f) 
-Poiskala bi nov izvir vode ali pa šla na drug 
planet.(Anja J., 5.f) 
-Bila bi suša, ljudje pa brez vode ne bi dolgo 
zdržali. (Karina) 



 
Sem dežna kapljica Mica. Rodila sem se v oblaku 500.000, visoka sem en centimeter, 
stanujem ravno nad Anglijo, tu sem najraje, kajti samo tu večkrat padem na tla. Še eno uro 
počakam, pa se podam na Zemljo. Uh, komaj čakam na to! 
Jupi! Sedaj grem na Zemljo. Oblak že odšteva: 3, 2, 1! Sem že v zraku, poslovim se od oblaka 
in upam, da pristanem v morju. Že vidim Anglijo, to je otok. Poleg nje je Irska. Ojoj! Kako 
močan sunek vetra. Sedaj se močno stisnem, da se ne razdelim na več kapljic. Joj,ob meni 
jadra moj največji sovražnik galeb Luka, ki me hoče popiti, vendar mu to do zdaj še ni uspelo. 
Mu bo mogoče kdaj uspelo? Še minuto, pa bom na varnem. Pof! Danes sem imela srečo. 
Aaaa, morski pes! Reši se, kdor se more!!! Plavam k obali, ker kasneje izhlapim v zrak. Uh, 
kako mehka mivka, tako kot blazina. Sedaj pa hitro v travo, da sem na varnem. Auuu! Moje 
roke, čisto sem se razbila. Še sekundo, pa me ne bo več. 
Uh, sem že v zraku, sedaj sem vodni hlap. Lepo je priti nazaj v oblak 500.00. vendar bo še 
nekaj časa trajalo, da bom spet kapljica. Vendar mi je vseeno, če še sto let ne bi bila kapljica, 
ker je bolje ležati v postelji in gledati zvezde. Sedaj si zaslužim tri kepice oblakovega 
sladoleda. Mar si ne? Seveda si. Tako se moj dan konča. 
 
 
Zapisal Miha Janžekovič, 5. e 
 

      

vodni hram z mlinčkom iz 4. f razreda ter  čolnički iz 2. razreda OPB 
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