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PITNÁ VODA ŽITNÉHO 
OSTROVA  

NAJVYŠŠÍ VEREJNÝ ZÁUJEM
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TENTO DOKUMENT:

Slúži ako návod pre školy, učiteľov, mimovládne 
organizácie, aktivistov alebo iné skupiny, ktoré majú 

záujem o prípravu osvety pre verejnosť alebo pre deti k 
význame ochrany pitnej vody.

OZ Za našu vodu, ktoré osvetový materiál pripravilo 
v spolupráci s ACF (Active Citizen Foundation), tento 

model osvety overilo na 8 obciach a základných školách 
a poskytuje ho verejnosti na stiahnutie spolu s 
prezentačnými videami a tzv. EKO KOCKAMI.
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OSVETOVÉ AKTIVITY A MATERIÁLY
K VÝZNAME OCHRANY PITNEJ VODY: 

Postup: V úvode kontaktujeme školu a obecný úrad v 
obci na Žitnom ostrove (alebo inom významnom

vodohospodárskom území). 

Dohodneme si možnosti organizácie osvety na
ochranu pitnej vody pre verejnosť a deti na miestnej ZŠ.

Projekt osvety predstavuje dve akcie, ktoré spolu
súvisia a dopĺňajú sa.
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1. ČASŤ OSVETA NA ŠKOLE

Po stručnom úvode v triede, nasleduje video- prezentácia, 
ktorá je prerušovaná a dopĺňaná názornými ukážkami. 

Používajú sa EKO- KOCKY - fyzické modely, 
ktoré znázorňujú, ako sa znečistí spodná voda

Žitného ostrova.

Deti sú zapojené do prezentácie, ako asistenti a zároveň
vytvárame priestor pre diskusiu a 

otázky od detí. 

Lektor sa pýta na ich skúsenosti a postrehy.
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PROJEKCIA 
VIDEO PREZENTÁCIE

Prezentácia je dostupná
na stiahnutie na

www.zanasuvodu.sk
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EKO KOCKY

EKO KOCKY sú dostupné
na zapožičanie na osvetu

na ľubovoľnej škole. 
Kontakt: 

info@zanasuvodu.sk
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Samostantá práca 
detí s EKO 

KOCKAMI počas 
osvety.
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Na konci prezentácie v škole, sú deti pozvané na akciu 
v obci, ktorá sa uskutoční na druhý deň alebo v 

najbližšom čase. 

Pozývame ich, aby prišli aj s rodičmi. 
Táto akcia môže byť spojená s upratovaním-

zveľaďovaním obce, prípadne s inom obecnou akciou, 
na ktorej sa môže prezentovať 

OZ s témou ochrany vody.
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2. ČASŤ OSVETA V OBCI

Dospelí sú informovaní o výsledkoch posledného monitoringu SHMÚ 
pre dané územie o výsledkoch meraní v studniach priamo v ich obci. 

Vysvetľujeme význam ochrany kvality podzemnej vody a
v stane premietame osvetové videá.
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Pre deti sú pripravené názorné ukážky podzemnej vody a možností jej
kontaminácie pomocou EKO KOCIEK.
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Deti si 
odskúšajú, ako 

sa môže 
znečistiť 

podzemná 
voda 

nesprávnym 
zaobchádzaním 

napr.  
chemikáliami 
alebo olejmi.
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DŽBÁNY S VODOU

poukazujúce na
vzácnosť našich

zdrojov pitnej vody v 
porovnaním s inými 

krajinami.



Internal

Dospelé osoby sa môžu zapojiť do tomboly,
v ktorej môžu vyhrať viacnásobne použiteľné (nie plastové) 

flaše na vodu, prípadne iné vhodné predmety.

Hlavnou výhrou môže byť napr. detailný rozbor studňovej
vody.
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