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Festival vody 2019 

V Bratislave v priestore Vodárenského 

múzea sa dňa 

10. 12. 2019 konala celoslovenská súťaž

o vode pre žiakov ZŠ 

a osemročných gymnázií. 

Naši žiaci súťažili vo finále medzi 

21 najúspešnejšími školami z celého 

Slovenska. 



Príspevky našej školy – mladší žiaci 
Naši mladší žiaci súťažili 

s „Kvartetom o vode“. 

Žiaci tretieho ročník v 

súťaži predstavili ich 

kvarteto, ktoré vyrobili 

s pomocou starších 

detí. Ide o hru o vode. 

Podtémy sú voda- druhy 

vôd, voda- šport, voda –

dobrý sluha a zlý pán, 

rieky Slovenska, ale aj 

veľtoky sveta. Je to hra 

na podporu vedomostí z 

vlastivedy a 

prírodovedy. Voda je 

významná pre našu 

Zem. Aj vďaka nej sa 

volá Modrá planéta. 



Príspevky našej školy

– starší žiaci 

Príspevok našich starších 

žiakov bol venovaný 

virtuálnej vode.

Žiaci pri prezentácii 

zdôraznili, že ľudia 

väčšinou vnímajú len 

priamu spotrebu vody a 

nepriamej spotrebe vody, 

ktorá je spravidla oveľa 

väčšia ako priama, 

nevenujú až takú 

pozornosť. Ako znížiť 

nepriamu spotrebu vody? 

Pozri si pojmovú mapu 

našich žiakov a ich 

krížovku 



Príspevky iných škôl 



Prehliadka interiéru Vodárenského 

múzea 



Vodárenské múzeum 

Deti mali príležitosť si pozrieť aj exponáty múzea



Medzi deti prišiel aj kúzelník 

Počas náročného 

rozhodovania odbornej 

poroty deťom spestril 

program kúzelník. Ukázal 

deťom niekoľko zaujímavým 

kúziel s hracími kartami, s 

balónmi  či kúzelníckou 

paličkou. Žiaci sa dobre 

zabávali, smiali sa a 

tlieskali. 

Na obrázku je ukážka, ako 

naši tretiaci spolupracovali 

s kúzelníkom pri kúzle 

s klobúkom a kúzelníckou 

paličkou. 



Záver

 Účasť na súťaži bola pre deti poučná. Získali nové informácie o 

pitnej vode, virtuálnej vode, odpadovej vode, úžitkovej vode. 

Dozvedeli sa o význame kanalizácie a čistenia odpadových vôd. 

Podľa vyjadrenia poroty boli všetky  tohoročné súťažné príspevky veľmi 

kvalitné, žiaci mimoriadne kreatívni. 

Sme radi, že s témou “Voda“ môžeme pracovať so žiakmi v tomto 

školskom roku 2019/20 aj počas exkurzie na Vodné dielo Gabčíkovo, na 

„divokú“ vodu v Čunove a k vodnému zdroju „Sihoť“. Naša škola získala 

grant od Nadácie Vodárenskej spoločnosti na realizácie tejto exkurzie, 

za čo úprimne ďakujeme.  




