Svět vody – báseň
1.A
Voda, voda vodnatá
spadla z nebe do bláta.
Jednou se pak vynořila
velká vlna bublina.
A tak vzniklo vody dost,
postavili jsme si most.'

Prvosenky
Kde se vzala voda, kdo to ví?
Já, já, já to vím.
Spadla na nás z nebe? Nebo vykoukla ze země?
To nikdo neví.
Možná chytré hlavy vědí, kde se vzala voda
my jsme prostě rádi, že je u nás.
Naše modrá planeta, vody skrývá dost.
Važme si ji, ať nám zbyde.

Myšky
Voda
Kdyby vody nebylo,
nic by tady nežilo.
Bez vody se nedá žíti,
všichni potřebují vodu píti.
Když je člověk v chodu,
potřebuje vodu.
Ať na pití či mytí,
musí voda býti.

Draci
Voda čarovnou má moc,
i když se to nezdá.
Obyčejná zdá se dost
a žít se bez ní nedá.
Osvěží, mě když sucho v puse mám,
spoustu podob vody znám.
Déšť, co venku šumí,
osvěžit přírodu umí.
Duha v dešti září,
tisíc rybek v moři.
Pramínek v lese s dlouhými vlasy,
voda všechny bolístky hasí.
Proto vodu v úctě mějte,
líp se o ni postarejte.

Čtenáři
Voda
(Anna-Marie Valentová)
Šine se mrož po ledě
a vzdává čest Mileně.
Milena je mrožice,
taky pěkná dračice.
Milena má ráda vodu
a mrož Olda jakbysmet…
Vodní láska je tu hned!
Mrožátka už jsou tu hned
do vody jdou jakbysmet,
vždyť jsou Milenina krev.

Mikeš
Voda vodička
Na vodě plují lodě a parníky,
ve vodě máme pstruhy a kapříky,
na zmrzlé vodě bruslíme,
v létě pak v teplé řádíme.
Voda teče dolů,
do studánek, řek i k nám domů,
vodu všichni pijeme,
i kytky a stromy zalijeme,
bez ní bychom nic neměli
a snad bychom i umřeli.

Fialky
Voda
Spousta stromů, mech, kamínek,
mezi tím vyvěrá pramínek.
Všechny kapky někam spěchají
k ostatním se přidají.
Roztomilý potůček,
minul právě palouček.
A s ním další potok, kamarád,
na řeku si budou hrát.
Ted´ hrozí jim však nebezpečí.
Člověk často všechno zničí.
A řeka než se naděje,
člověk splaškama jí přispěje.
Nezdá se vám lidičky,
že je škoda čisté vodičky?
Chcete ji snad také pít,
vodu čistou stále mít.
Voda je živel přírodní,
který má blahodárnou moc.
Ale při větších povodních
je jí zase víc než moc.
Nejlepší je zlatý střed,
kde pro všechny je dostatek.
Kdy nikomu neškodí,
záplavy, krupobití a nepořádek.
Nebo také v Africe,
kde lidé trpí nejvíce.
Nedostatkem vody zmírají,
protože tam studny vysychají.
Ale také v Asii,
kde záplavy tam zabíjí.
Voda je živel, to ví každý snad,
jenže ho nedokážem ovládat.
(Šimon Novotný, ZŠ Křepice, 5. Třída)

Avataři
Voda
Teče skoro všude,
v potoce i v řece,
co to asi bude?
Je to voda přece.
Je i v tom, co jíme,
protože jsme z přírody,
všichni o tom víme,
nešlo by to bez vody.
A jak tak běží časy,
pijeme ji přeci,
myjem si s ní vlasy
a taky naše věci.
Ale když nám chybí,
je to starost veliká,
potom jsme jak ryby,
bez ní život zaniká.
A starat se o ni,
to by za to stálo,
voda je naším pokladem,
někde jí je málo.

Přítočňáci
Báseň na téma voda
Jednou tátu napadlo,
postavit si letadlo.
Cestu k moři nezvládlo,
při cestě se rozpadlo.
Dopluli jsme k ostrovu,
chytli kraba za nohu.
Všude kolem samá voda,
cítíme se jako doma.
My jsme totiž vodníci,
na ostrově bydlící.

Čtvrťáci
Voda
Voda je dost důležitá
pro lidi i pro kus žita.
Pro zvířata taky,
vidíme tam raky.
Každý den se napijeme,
tím nádherně ožijeme.
Na Sahaře u dědečka
není vody ani tečka.
Dědeček mi jednou přines
místo vody samý písek.
Chudák děda, zrak ho šálí,
písek v puse nevidí.
My se máme zatím dobře,
vody máme dost.
Učíme se vodou šetřit,
bez ní je to velká starost.

Levelseven
Voda
(K.Šnepfenbergová, B.Olšarová)
V létě voda vysychá,
na podzim zas přitéká.
Voda v zimě zamrzne,
doufáme, že rozmrzne.
Voda v potůčkách hučí
a děti kolem křičí.
Voda je krásně průhledná,
pro lidi moc potřebná.

Myslivíři
Voda
Voda plynoucí řekou plyne a plyne
a nikdo ji nezastaví.
Kéž by takové bylo i mládí.
Když na vodu náhle slunce zasvítí,
voda se usměje, radostí se zatřpytí.
Když začne pršet,
uslyšíte vodu radostí křičet.
Když kapky vody dopadnou na zem,
rozplynou se v půdě rázem.
Voda je jak nebe plující oblohou,
ti co ji vidí až dýchat nemohou.
Tak to je mých pár veršů o vodě.
Běžte se podívat k brněnské přehradě!
(Marie Vysloužilová, 6. ročník, ZŠ Drásov)
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1.A
Voda, ta je důležitá,
ta nám patří do života.
Vodičku, co pijeme
a spolu si hrajeme.
Rychle, rychle, dětičky,
sežeňte víc vodičky.

Prvosenky
Proč potřebujeme vodu k životu?
Abychom neumřeli žízní.
Abychom mohli chytat ryby.
Abychom mohli zalévat květiny.
Abychom mohli mamince pomáhat s mytím nádobí.
Abychom se mohli koupat a učit se plavat.
Prostě abychom žili, my lidé, zvířátka a rostliny.

Čtenáři
Proč je voda důležitá?
(Valerie Třebická 3.A.)
Žili byli král a královna. Měli všechno, na co si jen pomysleli. Ale přece jim něco scházelo.
Bydleli ve velikém městě, v krásném zámku. V tom městě bylo stále méně vody. Ze studny
která byla dříve plná vody bylo najednou na dně vidět jen pár kapiček. Plno lidí umíralo žízní
a ti kteří přežili, byli úplně černí, protože byli úplně špinaví. Král ani královna nevěděli proč
ta voda mizí, vždyť dřív jí měli tolik, že jí ani nechtěli. Nechtěli!! To je to správné slovo!!
Vykřikl král! Nechtěli jsme vodu, a proto nám zmizela! Druhý den král svolal všechny
špindíry „lidi“ před palác a řekl: „Jestli chcete zase mít vodu musíte si jí hrozně přát!“
Tak si lidé hrozně přáli vodu a druhý den jí byly plné studny. Od té doby bylo vody ve městě
vždycky dost a lidé si jí vážili.

Mikeš
Na co máme vodu?
Jednoho dne jsme byli ve škole, učili jsme se jako obvykle, pak zazvonilo na přestávku a
naše paní učitelka odešla ze třídy. Většinou svačíme, malujeme nebo si prostě jen tak
povídáme.
Tentokrát ale někdo z nás vymyslel vodní bitvu. To vám byla paráda, namáčeli
jsme ručníky a kapesníky v umyvadle a házeli jsme je po sobě. Byli jsme celí mokří, holky
ječely a voda stříkala na všechny strany. Parádní to ovšem bylo jen do chvíle, kdy se paní
učitelka vrátila do třídy.
Pak totiž nastalo to pravé rodeo. Paní učitelka se na nás moc zlobila, museli jsme se převléct
do cvičebních úborů a vodu utřít. To ale nebylo všechno, místo hodiny tělocviku jsme si
povídali o vodě. Proč ji vlastně potřebujeme? To nebyla těžká otázka, přece vodu máme na
pití. Ale ono toho je mnohem víc. Třeba jsme zapomněli na to, že se s vodou nesmí plýtvat, i
když je všude, že ji pijí zvířátka a rostliny, že je v různých skupenstvích, že ji používáme na
vaření a mytí, že ji musíme denně vypít co nejvíc a že bez vody bychom tu nejspíš nebyli.
Hned druhý den jsme se pustili do projektu o vodě, vypravili jsme se k lesní studánce,
namalovali jsme si obrázky, sepsali jsme si, na co vodu potřebujeme a připomněli jsme si
povodně, abychom nezapomněli, že se říká, že voda je dobrá služka, ale špatná paní.
A od té doby se už snažíme s vodou neplýtvat, protože už víme, jak moc ji všichni
potřebujeme.

Draci
Proč člověk potřebuje vodu
Člověk potřebuje vodu, aby mohl žít. A nejen člověk potřebuje vodu, potřebují ji všichni
tvorové a rostliny na zemi. Kdyby nebyla voda, nebyl by život. Dalo by se říct, že voda je
nejdražší tekutinou na celém světě. Vodou se hasí oheň, zalévá se s ní, myje se s ní nádobí,
umývá podlaha, hasí se s ní žízeň, používá se k přípravě jídel a nápojů. Člověk by měl vypít
alespoň 2 litry za den. Pitnou vodu si musíme chránit. Voda pokrývá přes 70 procent povrchu
naší Země.

Fialky
Člověk a voda
Jednou šel člověk kolem řeky, uklouzla mu noha a spadl tam. Když se vyškrábal na břeh,
rozzlobil se na vodu: „Děláš tu jenom potíže a zavazíš. Lidé tě stejně nepotřebují!“ „A když
se přehradím, poradíš si sám?“ zeptala se voda. „Samo sebou, že si poradím!!“ obořil se
člověk na řeku. „Jen aby.“ řekla nejistě řeka a přehradila se. Člověk se otočil, odplivl si a šel
domů. Doma dostal žízeň. „ I co,“ řekl si, „napiji se vína.“ Napil se tedy vína. Druhý den
zasel obilí, zasadil zeleninu a na trhu si koupil prasata a kozu. Další den se přímo zděsil! Obilí
a zelenina uschla, prasata a koza div žízní neumřely a sousedé na tom nebyli o moc lépe. I
rozběhl se člověk k řece. „Prosím tě, řeko, zboř přehradu a teč znovu svým korytem,“ naříkal
člověk. „Vidíš, vidíš, to máš z toho vychloubání.“ povídá voda. Nakonec si člověk vodu
udobřil a voda napravila škody. Obilí i zelenina vzklíčila, dobytek se mohl napít a člověk už
se nevychloubal.
(Mikuláš Nevídal, 5. Třída, ZŠ Křepice)

Avataři
Proč člověk potřebuje vodu
Lidské tělo je složeno z mnoha látek,
nejvíce však obsahuje vodu. Voda je obsažena
v buňkách a v tělních tekutinách, hlavně v krvi.
Tvoří víc než polovinu váhy člověka. U dětí je vody v těle více, u dospělých méně.
Aby organismus člověka dobře fungoval,
musí mít tělo dostatek vody. Tělo potřebuje vodu i jako chladící kapalinu, která brání přehřátí
organismu.
Člověk se potí, a tím se ochlazuje.
Proto je důležité pít dostatečné množství vody,
zejména v teple a při zátěži. U dětí je to 1,5 litru vody, u dospělých 2,5 až 3 litry.
Signálem, že máme nedostatek vody, je nejen pocit žízně, ale i tmavá moč, sucho v ústech,
pocit neklidu, nemožnosti soustředění
a jakási nervozita. Člověk by měl pít pravidelně a vědomě, a tím předcházet potížím.

Čtvrťáci
Království bez vody
Bylo, nebylo, v jednom malém království se stalo neštěstí. Přiběhl jeden poddaný a řekl
králi:"Došla voda, pane králi!" A ten král řekl:"Cože? To není možné." Ale v tom král dostal
nápad."Řekni všem, že kdo přinese vodu, tak ho nechám zahrnout zlatem!! Jeden statečný
mládenec řekl:"Já tu vodu najdu,"a vydal se na cestu po řece. Najednou uviděl hráz. "Sakra,
jsou tan bobři." Král si řekl:"Jsme ztraceni." Honza zabudoval do hráze výbušninu a prásk,
bum!!! Bobři stihli jen tak utéct. Rázem bylo vody dost pro všechny. Honza dostal odměnu a
celé království žilo spokojeně.
Malý přídavek:
Karkulka bez vody
Karkulka se jednoho dne koukala na televizi. Dívala se na reklamu od mattoni. Viděla tam
ženu, která má místo šatů vodu.Hned to chtěla mít taky. Karkulka vlezla do sprchy a otočí
kohoutkem, ale nic, protože jí vlk utáhl kohoutek od vodovodu. Karkulka ho viděla z okna a
utíkala za ním. Když na něj nahatá Karkulka vybafla, vlk omdlel, Karkulka si povolila
kohoutek a vrátila se do sprchy.

Přítočňáci
Proč člověk potřebuje vodu
Stejně jako všichni ostatní tvorové potřebuje i člověk vodu a to k vyplavování a
převážení živin, nepotřebných surovin, vitamínů apod. Jeden kluk málo pil, až z toho málem
umřel. Uzdravil se, až když ho polili vodou, z čehož vyplývá, že vodu opravdu potřebujeme a
měli bychom ji pít. Když nám nechutná, můžeme si do ní dát trochu šťávy.
Člověk se taky musí umývat, protože jinak by strašně páchl, jako někteří lidé, kteří
si myslí, že voda není důležitá.
A hlavně je voda důležitá o prázdninách, kdy se v ní koupeme, cachtáme a
dovádíme.

Levelseven
Pohádka o vodě
(M. Chlubnová)
Byla jednou jedna princezna jménem Alenka. Byla to krásná dívka, ale žádný princ ji nechtěl,
protože byla zlá, lakomá a hloupá. Jednoho dne přijel do království chudý mládenec a měl v
plánu požádat princeznu o ruku. Jenomže princezna řekla, že si mládence vezme pouze pod
jednou podmínkou: musí jí donést ten nejvzácnější dárek na celém světě. Mládenec si vůbec
nevěděl rady, a protože byl chudý, nemohl jí koupit žádný drahocenný náhrdelník. Tak si řekl,
že jí prostě donese sklenici vody, protože bez vody by nebyl život. Ráno mládenec přišel do
království se sklenicí vody. Princezna vykulila oči a řekla, že tak obyčejný a laciný dárek
nikdy nedostala.
Najednou voda ve sklenici vyschla, rybníky byly prázdné, nikde ani kapka vody, ale
princezně to bylo jedno.
Byl večer a princezna měla k večeři krůtu. Jedla a jedla a najednou zjistila, že to jídlo nemá
čím zapít. Plakala, ale ani slzy jí nepadaly. Princezna si hned dala zavolat onoho mládence,
omluvila se a řekla, že už si uvědomila, že voda je ten nejvzácnější dar na světě. Mládenec
tedy úkol splnil a za dva dny byla svatba.

Myslivíři
Chuďas a jeho potřeba vody
Jeden chuďas šel jednou na ryby. Když přišel k rybníku, sedl si na hrázku a začal chytat ryby.
Deset minut poté šel kolem panský porybný Ryba. Když viděl chuďase, přivedl strážníky,
kteří ho odvedli na zámek a hned rovnou před knížete.
Ten se na něj rozkřikl: „Proč mi kradeš z rybníka ryby? Rybník je můj a také všechno co je v
něm! Můžu tě nechat zavřít nebo popravit, takže mluv!"
„Vážený pane kníže, já měl hrozný hlad, almužnu mně nikdo nechce dát, pytlačit se nesmí,
ale nic jiného už mi nezbývalo. Byla to moje jediná naděje na přežití," odpověděl chuďas.
„Vyžeňte ho z mého panství!" zvolal hrubě kníže a zle se na něj podíval.
Sloužící ho vyhodili a chudák chuďas šel žebrat. Z toho mála co vyžebral, se živil celých pět
let. Pak přišlo velké období sucha a horka a chudáka chuďase tak bolela hlava, že jednou při
žebrotě omdlel. Šel kolem jeden boháč, který měl dobré srdce a odvezl milého chuďase do
svého domu, kde na něj vylil džbán vody. Chuďas okamžitě nabyl vědomí a zvedl se. „Vítejte
zpátky," povídá boháč a dal mu hrnek vody, aby se napil. Chuďas vodu vypil a zeptal se
boháče na jeho jméno. Boháč mu odpověděl: „Jsem baron White." „Co se stalo?" zeptal se
chuďas. „Našel jsem vás ve vedru na cestě a vzal jsem vás do svého domu," řekl boháč.
„Děkuji, ale už budu muset jít," řekl chuďas a chystal se odejít. Boháč ho však zadržel:
„Líbíte se mi a tak vám daruji svou chatrč. Stojí asi míli na sever." „ Děkuji mnohokrát pane,"
řekl chuďas a odešel.
Ušel míli a uviděl chatrč s krásnou zahradou. Květiny ale byly uschlé. Najednou začalo pršet
a květiny vykvetly do krásy a studna se naplnila vodou.
Chuďas děkoval všem svatým za své štěstí, do roka se oženil, měl děti a žil až do smrti
šťastně.

Eso
Voda
(M. Langová)
Voda pokrývá alespoň 75% naší planety. Kdo by si tedy dokázal představit život bez ní? I
člověk se z velké části skládá z vody a potřebuje ji k životu.
Vodu můžeme rozdělit na dvě skupiny: sladkou a slanou. Která je ale důležitější? Ve slaných
vodách moří a oceánů žije nesčetně mnoho různých druhů ryb a korálů. Pokrývá větší plochu
než voda sladká, naproti tomu je v ní ale méně živin a dehydruje. Živé organismy ji tedy
nejsou schopny dlouhodobě konzumovat. Sladká voda se tedy z hlediska přežití zdá
důležitější. Je tomu ale opravdu tak? Kdyby nebylo slané vody v oceánech a mořích, nebyla
by ani spousta druhů ryb. A jak by asi vypadala lodní doprava, kdyby slaná voda zmizela?
Přeprava by byla o dost složitější. Voda se tedy zdá nepostradatelná, ale její tvář poznáváme i
při živelných katastrofách. Povodně a vlny tsunami rozhodně nepoukazují na
nepostradatelnost vody. Tisícům lidí voda vzala domovy a střechy nad hlavou.
Voda má však i hezké stránky. Můžeme jako příklad poukázat třeba na vodopády nebo řeky
při západu slunce. Nikdo a nic není dokonalé. Ani voda ne. Vzato kolem a kolem, o to, co
potřebujeme, je třeba bojovat. Není ale vyloučeno, že se budeme muset postavit proti tomu,
proti čemu bojujeme (tsunami...).
Vodu potřebujeme, jsme si toho vědomi, ale i přesto ji vědomě vystavujeme znečištění.
Ropné skvrny na moři, odpadky a mnohé další by ekologové mohli uvést jako příklad. Važme
si tedy toho, co máme, a chovejme se k vodě tak, abychom ji mohli dále využívat.

