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V nalogi se prepletajo področja ekologije, spoznavanja okolja in umetnosti. 

 

 

UČENCI IN UČENKE PETEGA RAZREDA  

ERIKA MOHORIČ, 5.A 

JANA FAJFAR, 5.A 

TAJ ŠOLAR, 5.A 

ZARJA KRAJNIK, 5.A 

MANCA TOLAR, 5.B 

MATEJ ŠUŠTAR, 5.B 

OŽBEJ MEGUŠAR, 5.B 

ZOJA KLEMENČIČ, 5.B 

 

MENTORICA 

NATAŠA ZAVRL 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujemo se gospe Saši Lazar, vodji Režijskega obrata na Občini 
Železniki, ki nam je predstavila delovanje Vodohrana Plenšak in 
knjižničarkama na praksi Barbari Gasser in Urši Bernik ter njuni mentorici 
Katarini Primožič, ki so nam predstavile, kako v raziskovalni nalogi 
navajamo vire, ki smo jih uporabili. 
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POVZETEK 

 

V raziskovalni nalogi smo želeli poglobiti svoje znanje o posameznih 
področjih, ki so tesno povezana z vodo. Zanimalo nas je, kako je z vodo v 
našem telesu, kako je z njo povezano življenje živali, kakšne so posledice 
onesnaževanja, kakšna je poraba vode in njeno pomanjkanje, pozanimali 
smo se tudi, kako je z vodo na Marsu in v umetnosti. Še posebej smo 
raziskali, po kakšnih poteh in od kod prihaja pitna voda v naše domove, 
zato smo obiskali Vodohran Plenšak. Najprej smo iskali vire v šolski 
knjižnici, kasneje pa smo si izposodili še knjige iz Mestne knjižnice Kranj. 
Tudi na spletu smo našli veliko zanimivih informacij, ki smo jih lahko 
uporabili. O ustrezni uporabi in navajanju virov smo se pogovarjali s 
knjižničarkami. 
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UVOD 

 

V letošnjem šolskem letu se z učenci in učenkami petega razreda, ki so 
predlagani za dodatne dejavnosti, srečujemo ob četrtkih, ob 7.30 uri, 
vsakokrat po eno šolsko uro. Domenili smo se, da bomo poglobili svoje 
znanje o vodi: poiskali smo več splošnih podatkov in ločili glavno temo na 
deset vsebinskih sklopov. Vsak se je odločil za vsebino, ki ga je še posebej 
zanimala in si podatke sproti beležil, zato smo ob posameznih poglavjih tudi 
zapisali imena učencev oziroma učenk, ki so jih proučevali. Naše 
raziskovanje vode je še posebej popestril obisk Vodohrana Plenšak. 
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ZA ZAČETEK (Zoja)  

Vse življenje na svetu je odvisno od vode. Pretaka se v strugah potokov, 
rek, pada kot slap, ponikne pod zemljo in se vrne na površje. Žubori kot 
potoček, miruje v mlaki in valovi v jezeru, se blešči v morjih in 
oceanih, zaklenjena ždi v ledenikih. Včasih so vodo po božje častili, vedno 
pa je imela dvojno vlogo: bila je vir življenja in očiščenja, pa tudi vir nesreč. 
A pogosteje voda pomeni nekaj pozitivnega, je tisto, kar očiščuje, rojeva 
življenje in obnavlja, so lepo zapisali na spletni strani veselasola.net. 

 

H2O 

Kemijska formula pove, da je ena molekula vode sestavljena iz dveh 

vodikovih in iz enega kisikovega atoma. 

 

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/el_agua/imagenes/agua.png 

 

Na zemlji se voda pojavlja v treh oblikah: v trdnem, tekočem in plinastem 

stanju.  

Na svetu je 97,5 % slane vode, 2,5 % pa sladke vode. Pitne je le 0,3 % vode 
na svetu. Zaradi morij in oceanov, ki prekrivajo 70 % planeta, je zemlja iz 
vesolja videti modra. V morjih so raztopljene soli, ki jim dajejo slan okus. 

Poleg slanih morij premore naša Zemlja tudi sladke vode: jezera, potoke, 
reke, podtalnico. Sladka voda je voda brez posebnega okusa. Če ni 
onesnažena, je to pitna voda. Veliko vode je ujete v ledenikih in snegu. 

Celotno zalogo vode na zemlji imenujemo hidrosfera. 

Nekaj vode je na Zemlji obstalo vse od njenega nastanka, nekaj so jo 
prinesli kometi in asteroidi. Trenutno kaže, da je za današnjo zalogo vode 
zadostovala voda, ki je bila na Zemlji že od samega nastanka. Kljub visokim 
temperaturam in negostoljubnemu površju se je uspela skriti v različne 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Molekula
https://sl.wikipedia.org/wiki/Atom
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/el_agua/imagenes/agua.png
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minerale in globoko pod površjem preživeti do današnjih dni, so zapisali na 
spletni strani Vala 202, (Frekvenca X, 16. 2. 2017).  

Voda, ki jo imamo danes na Zemlji, je tu že milijone let. Reke, jezera in 

oceani vsak dan izgubljajo vodo zaradi izhlapevanja. Voda se dvigne v zrak v 

obliki vodnih hlapov. V zraku se nato oblikuje v oblake. Ko se vodni hlapi v 

oblaku dovolj ohladijo, se spet spremenijo v tekočino. Temu procesu 

pravimo vodni krog. 

Slovenija sodi med tiste evropske države, ki so bogate z vodo. Človek brez 

vode zdrži največ deset dni, brez hrane pa kar dva meseca. Na dan 

popijemo dva litra vode. Tekoča voda je za človeka vir pitne vode, 

prometna pot, uporablja se za namakanje, pomeni vir energije v 

hidroelektrarnah. Včasih so vodo veliko uporabljali za poganjanje mlinov na 

vodi.  
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VODA V TELESU (Manca) 

Voda opravlja v telesu podobno funkcijo, kot jo ima morje na našem 
planetu. Njena naloga je, da odnaša nesnago, ki nastaja pri presnovi, 
povečuje obrambne sposobnosti telesa pred strupenimi snovmi, prenaša 
informacije po celem telesu in vzdržuje stalno temperaturo. Voda je 
osnovna sestavina celic, tkiv in telesnih tekočin. Preprečuje drgnjenje med 
površinami tkiv in vzdržuje vlažnost sluznic v telesu. Voda je poglavitna 
sestavina živih bitij.  

Človeško telo vsebuje okoli 50 % vode pri starih ljudeh, pa vse do 80 % ali 
celo 90 % vode pri mladostnikih in dojenčkih.  

Voda je nujno potrebna za delovanje vseh telesnih procesov. Kri vsebuje 
okoli 83 % vode, pljuča 90 %, živčna tkiva in možgani okoli 75 %, mišice 75 
%, kosti okoli 22 %. 
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ŽIVLJENJE V VODI IN OB NJEJ (Erika) 

Voda ni pomembna samo za ljudi, ampak so od nje odvisne tudi vse živali. 

Nekatere v njej živijo (ribe in rakovice …), nekatere v njej ali po njej samo plavajo 

(labodi in race …), spet druge jo samo pijejo, nekatere pa v njej lovijo (medved). 

Voda pa ne pomeni samo reke in pitne vode, voda je še veliko več! Voda so tudi 

jezera, morja in oceani. Jezera so pomembna za veliko živali in rastlin, ki tam 

stanujejo. 

Od vode so odvisne ptice, saj v njej dobivajo hrano in gnezdijo v njeni bližini. 

Severni jeleni se pasejo z rastlinami v vodi, sibirske reke pa so polne rib, lososov 

in jesetrov. V vodah domujejo tudi tjulnji in mroži, v bližini pa tudi medvedi. 

Povodni konji se v vodi hladijo in hranijo, žabe pa v mlaki lovijo žuželke in se v njej 

parijo. 

Različne živali (žuželke, ptice, ribe, sesalci), ki živijo v ali ob reki, so odvisne od 

tamkajšnjega rastlinstva. Sem sodijo tudi rastlinojedci in mesojedci, ki se 

prehranjujejo z njimi. Lososi, ki jedo manjše ribe, so plen ptic roparic ali 

medvedov. Tako se izkaže, da so prav vse živali odvisne od vode. 

Ribe, raki in polži živijo v skoraj vseh jezerih sveta. Nekatera jezera so zelo 

posebna, npr. Bajkalsko jezero, kjer živi sladkovodni tjulenj. Za Mrtvo morje pa so 

do nedavnega menili, da v njem ni življenja, a so tudi v njem našli 

mikroorganizme. V Škotskem jezeru Loch Ness naj bi strašila pošast, vendar pa to 

še ni bilo dokazano. 

V Koralnem grebenu je veliko ogroženih vrst, npr. želva. Ljudje s svojimi 

dejavnostmi onesnažujemo koralne grebene v več kot devetdesetih državah. 

Koralni grebeni so dom za ogromno poznanih vrst. Zgrajeni so iz drobcenih bitij – 

koralnih polipov, ki potrebujejo neonesnaženo vodo. 

Niti največje morske globine niso čisto brez življenja, čeprav so le redko 

poseljene, saj tam ni dovolj svetlobe. Morje je v velikih globinah zelo hladno, ima 

približno 5 stopinj Celzija. V velikih globinah je prisoten visok morski pritisk. V 

takšnih hudih razmerah živijo hobotnice in nekatere ribe, čisto na dnu pa pajek. 

Čeprav je tam spodaj vse temno kot v rogu, je to všeč nekaterim ribam 

nenavadnega videza. Ena od njih ima na glavi celo posebno lučko, ki osvetljuje 

okolico, da lažje najde hrano in požre vse, kar ji pride pod plavut. Čeprav je v 

zgornjih plasteh vode več živali, je globina vse prej kot prazna. Že pri 180 m 

globine začenja svetloba pojemati, pod 300 m globine pa že vlada popolna tema.  
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ONESNAŽENJE VODE (Jana) 

Danes vodo onesnažujemo veliko bolj, kot so jo onesnaževali ljudje včasih. 

V državah, kjer je vode malo oziroma je onesnaževanje vode 

preveliko, ljudje zaradi pomanjkanja pitne vode umirajo.  

Skoraj vsa obolenja v revnih državah so povezana z onesnaženo vodo. 

Nekatera onesnaženja so vidna in očitna, druga pa so nevidna in se njihove 

posledice pokažejo šele kasneje. 

Voda raztaplja škodljive snovi iz tovarn in jih lahko odnese zelo daleč. Te 

snovi potem vplivajo na vse življenje v vodi in okoli nje. Živali se lahko 

zastrupijo in poginejo, rastline pa se posušijo in odmrejo. 

Nezgode naftnih tankerjev vsakih nekaj let povzročijo veliko onesnaženje 

morja z nafto. Ptice si želijo očistiti nafto s perja, pri tem pa jo nehote 

požirajo in zato kmalu poginejo. Mnogi primeri onesnaženja vode z nafto so 

namerni, saj nekateri ljudje pričakujejo, da bo nafta kar čudežno izginila.  

Vodo onesnažujejo: 

o kmetijstvo (dež izpira škropiva v reke in podtalnico), 

o industrija (odplake lahko pritečejo iz odtočnih cevi v reke), 

o zemeljska dela (izkopavanje rud), 

o mi, ljudje (odpadna voda iz gospodinjstev, kadar odteka mimo 

čistilnih naprav). 

Nekatera gnojila, ki se izperejo v morje in reke, postanejo hrana za 

drobcena živa bitja, ki povzročajo strupeno rdeče plimovanje.  

Učinki onesnaženja se lahko pokažejo šele čez leta. Sedaj prepovedani 

strup DDT se je nabral v pticah. Na sokole je vplival tako, da se niso več 

mogli razmnoževati. 

Raziskovalci spremljajo, koliko onesnažene vode pride v prst in kako dolgo v 

njej ostane. 

V industriji in kmetijstvu uporabljajo številne strupene kemikalije. Strupi v 

nekaterih škropivih se hitro razgradijo, drugi pa ne, kar pomeni, da so v 

naravi lahko še zelo dolgo prisotni. 



10 

Nekatere kemikalije v vodi imajo takojšen učinek in povzročijo rane na 

telesih živali. Druge pridejo v telo in oslabijo odpornost živali – tako se ne 

morejo več učinkovito braniti pred boleznimi in nadležnimi zajedavci. 

V poznih osemdesetih letih dvajsetega stoletja je v Severnem morju 

poginilo več kot 20.000 navadnih tjulnjev – zaradi podobnega virusa, ki 

povzroča tudi pasjo kugo. Raziskovalci menijo, da so številne snovi, ki 

onesnažujejo morje, vplivale na odpornost tjulnjev proti mikrobom. 

Problem se je ponovno pojavil po letu 2000. Le nekaj tjulnjev je preživelo. 

Seveda ima onesnažena voda daljnosežne škodljive posledice tudi za nas, 

ljudi. 

Če vodo v naravnem okolju onesnažimo, se po določenem času sama očisti. 

Tej sposobnosti pravimo samočistilna sposobnost. Da obstaja, so ljudje 

ugotovili pri onesnaževanju. To spoznanje so strnili v izrek, da »se voda 

očisti, ko steče čez sedem kamnov«. Sliši se preprosto, vendar se pri tem 

moramo vprašati, kako dolgo se bo voda še lahko očiščevala, ko pa jo tako 

vztrajno onesnažujemo. Za ohranjanje in izboljšanje vode se ne moremo 

več zanašati samo na samočistilno moč vode ampak je nujno potrebno 

onesnaženo vodo očistiti tudi v čistilnih napravah. Še boljša rešitev je, da 

vsak izmed nas ravna z vodo kot z najbolj dragocenim zakladom narave. 
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VODOHRAN PLENŠAK (Zarja) 

Včasih so za shranjevanje vode – podtalnice gradili vodnjake, za 

shranjevanje deževnice, ki je pritekla s strehe, pa kapnice. Danes vodo 

hranimo v vodohranih. 

16. marca 2017 smo z gospo Sašo Lazar, vodjo Režijskega obrata na Občini 

Železniki, obiskali Vodohran Plenšak, ki se nahaja v bližini Jesenovca. 

Predstavila nam je veliko podatkov o oskrbovanju s pitno vodo, vodohran 

smo si lahko ogledali tudi od znotraj. Po lestvi smo se spustili v jašek pred 

vodohranom, kjer so nameščeni filtri in dezinfekcijske naprave, in si vse z 

zanimanjem ogledali. 

Vodohran Plenšak je pomemben objekt za vodovod Železniki. Vodovod 

Železniki je javni vodovod, dolg je 23 km in oskrbuje 3200 ljudi in 

industrijska podjetja. Z vodovodom Železniki upravlja Občina Železniki, 

vzdržuje pa ga pogodbeni vzdrževalec. V Železnikih na dan porabimo 600 

do 700 m3 vode, to pomeni 240.000 do 250.000 m3 vode na leto. Zelo velik 

porabnik vode je industrija. Polovica vse vode za prebivalce Železnikov 

priteče iz Plenšaka, druga polovica pa iz zajetij Mlake in Rudno. Imamo tudi 

dva rezervna vira pitne vode: črpališče Škovine, vrtina Jesenovec (vrtina ob 

Sori, globoka 25 m). V vodohran Plenšak na sekundo priteče 11 l vode, 

odteče pa je 10 l. Pomembna objekta na vodovodu Železniki sta še: 

vodohran nad športno dvorano, ki drži 78 m3 vode, Vodohran Škovine, ki 

drži 100 m3 vode. Vodohran Plenšak drži 500 m3 vode, 678 m3 pa držijo vsi 

vodohrani na vodovodu Železniki. 

Na vodovodu Železniki vodi ne dodajajo klora oziroma drugih kemičnih 

dodatkov za čiščenje vode. V jašku pred vodohranom Plenšak so nameščeni 

filtri in UV dezinfekcijska naprava. Vodni filtri lahko zajamejo tudi 

najmanjše delce. UV dezinfekcijska naprava pomeni, da so v cevi 

nameščene posebne ultravijolične žarnice, ki v vodi uničijo bakterije. Od 

katastrofalne poplave v Železnikih leta 2007, neprečiščena voda iz Plenšaka 

ni več pitna. Kvaliteta pitne vode se tudi v Železnikih slabša zaradi vse večje 

onesnaženosti okolja. Voda ima v vodohranu okoli 7 stopinj Celzija. Če je 

pretopla, se v njej lahko razvijejo bakterije. Vodovodne cevi so nameščene 

najmanj en meter pod površjem, zato da se voda ne segreva preveč in 

hkrati tudi zaradi zaščite pred zamrznitvijo. Vse dogajanje v vodohranu 

Plenšak lahko spremljajo na Občini Železniki preko računalnika. 
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Enkrat mesečno predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in 

hrano (NLZOH) naredijo analizo pitne vode iz vodovoda Železniki. Preverijo 

temperaturo in kvaliteto vode (prisotnost bakterij). 

 

STUDENEC V SUŠI 

Najstarejša oblika oskrbe s pitno vodo so izviri, studenci in vodne jame. 

Na območju Slovenije je nešteto studencev in izvirov, ki ponujajo 

kakovostno pitno vodo. Že vrsto let tako domačini kot ljudje iz vseh koncev 

Slovenije prihajajo po vodo k studencu, ki se nahaja pod cerkvijo v Suši (v 

smeri Železniki – Zali Log). Starejši ljudje vedo povedati, da studenec nikoli 

ne presahne, niti v največji suši ne. Številne zgodbe celo pripovedujejo o 

zdravilnosti te bistre studenčnice. Zapis nad studencem je zgovoren: 

»Najboljše sladko vince za deco belo je, izvira izpod skale, prav lepo sveti 

se. Od tega vinca glava bolela te ne bo, telo bo čvrsto, zdravje in spanje 

prav sladko.« 
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PORABA VODE (Matej) 

Pri računovodkinji naše šole, gospe Marini Kejžar smo se pozanimali, koliko 

vode porabi OŠ Železniki v enem mesecu. V spodnjo tabelo smo zapisali 

podatke za mesec marec 2017. 

ŠOLA ŽELEZNIKI 200 m3 vode 

VRTEC ŽELEZNIKI 138 m3 vode 

PŠ SELCA 76 m3 vode 

PŠ DAVČA 7 m3 vode 

PŠ DRAŽGOŠE 5 m3 vode 

PŠ SORICA 4 m3 vode 

SKUPAJ 430 m3 

= 430.000 
litrov vode 

 

V zadnjih 100 letih se je poraba vode v svetu povečala kar za šestkrat.  

Če imamo pipo odprto eno minuto, steče iz pipe približno 18 litrov vode.  

V tovarnah porabijo: 

o 2700 litrov vode za izdelavo ene same majice, 

o 22.500 litrov vode za proizvodnjo 22 l bencina, 

o 85.000 l vode za izdelavo 1 kg plastike, 

o 160.000 l vode za izdelavo 4 avtomobilskih gum, 

o 450.000 l vode za izdelavo enega avtomobila. 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 2005 
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Koliko litrov vode potrebujemo za proizvodnjo 1 kilograma določenega 

živila? 

Jabolka  700 litrov 

Krompir  900 litrov 

Kruh, žitarice  1300 litrov 

Jajca  3300 litrov 

Perutnina  3900 litrov 

Svinjina  4800 litrov 

Sir  5000 litrov 

Govedina  15500 litrov 

Vir: UNESCO – IHE Institute for Water Education 
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Iz zgornjega prikaza je jasno razvidno, da za proizvodnjo rastlinske prehrane 

in žitaric potrebujemo občutno manj vode kot za rejo goveda in prašičerejo. 

S količino vode, ki je potrebna za proizvodnjo enega kilograma mesa, bi se 

lahko eno leto vsak dan tuširali. 
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POMANJKANJE VODE (Ožbej)  

Skoraj tri milijarde ljudi na svetu nima dovolj pitne vode. Ker število 

prebivalstva na svetu narašča, bo problem pitne vode postal v prihodnosti 

še večji. 

V Sloveniji imamo takšno srečo, da lahko pitno vodo kadarkoli natočimo iz 
pipe. Včasih pa ni bilo tako. Po vodo so hodili v vodnjake, reke in potoke, 
umivali pa so se s pomočjo veder. V nekaterih delih sveta je voda še vedno 
najbolj cenjena dobrina, ki jo spoštujejo tudi zato, ker je ni na pretek, in z 
njo ne razmetavajo tako kot v razvitem svetu, so zapisali na spletni strani 
veselasola.net. 

Marsikje je voda postala težko dostopna dobrina. Čad je ena od držav z 
najbolj omejenimi viri pitne vode. Dostop do vode tam kroji življenje in 
usodo ljudi. Mnogi ljudje trpijo v vsakodnevni bitki za preživetje. Nekateri 
se morajo vsak dan večkrat odpraviti do vodnega vira, ki je oddaljen tudi do 
pol ure hoje. Voda iz takšnih virov je mnogokrat blatna in smrdi, a je to 
edina voda, ki je na voljo. Tudi, ko je voda dosegljiva, je ta pogosto 
onesnažena in povzroča številne bolezni (rumena mrzlica, driska, malarija in 
tifus). Driska je vzrok za tretjino smrti otrok do 5. leta starosti. Pomanjkanje 
vode ima nepredstavljiv vpliv na življenje otrok. Čista pitna voda je za 
ogromno ljudi še vedno nedosegljiva želja. Zaradi pomanjkanja vode je tudi 
rastlinje skromno, živali pa so podhranjene. 

Znanstveniki različnih področij se trudijo, da bi odkrili dodatne načine 

pridobivanja večjih količin pitne vode. Morske vode je dovolj. Eden izmed 

načinov pridobivanja sladke (pitne) vode je postopek razsoljevanja 

(desalinizacije) morske vode. Ta postopek je za enkrat še zelo drag, ker se 

pri tem porabi veliko surovin in energije. Zato je razsoljevanje vode 

smiselno v puščavskih deželah, ki so bogate z nafto. Postopek razsoljevanja 

poteka tako, da morsko vodo segrevajo v ogromnih ceveh ali stolpih, vodno 

paro pa ulovijo in utekočinijo v čisto sladko vodo. 

 

  



17 

VODA V UMETNOSTI (Manca) 

Voda se pretaka tudi skozi številne pesmi, zgodbe, slike, fotografije, filme … 

Med prebiranjem knjig o vodi (v knjižnici naše šole in iz Mestne knjižnice 

Kranj smo jih nabrali 35) nam je bila še posebej všeč knjiga 101 poskus z 

vodo, kjer lahko preberemo, kaj vse je možno narediti z vodo. Spodaj smo 

dodali eno izmed najbolj poznanih slovenskih pesmi o vodi … 

Simon Gregorčič: SOČI 
 
Krasna si, bistra hči planin, 
Brdka v prirodni si lepoti, 
ko ti prozornih globočin 
nevihte temne srd ne moti - 
krasna si, hči planin! 
Tvoj tek je živ in je legak 
ko hod deklet s planine; 
in jasna si ko gorski zrak 
in glasna si, kot spev krepak 
planinske je mladine - 
krasna si, hči planin! 
Rad gledam ti v valove bodre, 
valove te zelenomodre: 
temna zelen planinskih trav 
in vedra višnjevost višav 
lepo se v njih je zlila; 
na rosah sinjega neba, 
na rosah zelenih gora 
lepoto to si pila - 
krasna si, hči planin! 
Ti meni si predraga znanka! 
Ko z gorskih prišumiš dobrav, 
od doma se mi zdiš poslanka, 
nesoča mnog mi ljub pozdrav - 
Bog sprimi te tu sred planjav!… 
Kako glasno, ljubo šumljaš, 
ko sred gora še pot imaš! 
A ko prideš na ravnine, 
zakaj te živa radost mine? 
Kaj trudno lezeš in počasi, 
zakaj so tožni tvoji glasi? 
Težko se ločiš od hribov, 
Mar veš, da tečeš tik grobov, 
grobov slovenskega domovja? 
V tej boli tožna in počasna, 
ogromna solza se mi zdiš, 
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a še kot solza – krasna! 
Krasna si, bistra hči planin, 
Brdka v prirodni si lepoti, 
ko ti prozornih globočin 
nevihte temne srd ne moti! 
Pa oh, siroti tebi žuga 
vihar grozán, vihar strašán; 
prihrumel z gorkega bo juga, 
divjal čez plodno bo ravan, 
ki tvoja jo napaja struga — 
gorjé, da daleč ni ta dan! 
Nad tabo jasen bo oblok, 
krog tebe pa svinčena toča 
in dež krvav in solz potok 
in blisk in grom — oh, bitva vroča! 
Tod sekla bridka bodo jekla, 
in ti mi boš krvava tekla: 
kri naša te pojila bo, 
sovražna te kalila bo! 
Takrat se spomni, bistra Soča, 
kar gorko ti srce naroča: 
Kar bode shranjenih voda 
v oblakih tvojega neba, 
kar vode v tvojih bo planinah, 
kar bode v cvetnih je ravninah, 
tačas pridrvi vse na dan, 
narasti, vzkipi v tok strašán! 
Ne stiskaj v meje se bregov, 
srdita čez branove stopi, 
ter tujce, zemlje-lačne, vtopi 
Na dno razpenjenih valov! 

 
 
Med prebiranjem knjig o vodi smo naleteli tudi na nekatere zanimive 
pregovore: 

Kdor v vodo ne gre, ta ni moker. 

Odkrivati toplo vodo … 

Tudi voda ima zobe. 

Voda in ogenj nimata duše. 

Bolje je biti tam, kjer je dobra voda, kot tam, kjer je dober kruh. 
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Še mnogo vode bo preteklo. 

Vihar v kozarcu vode. 

Tiha voda bregove dere. 

Janez Vajkard Valvasor je že davnega leta 1689 v svojem delu Slava 

vojvodine Kranjske zapisal takole: »Zakaj noben sad ali pijača nas ne more 

bolj zdravilno nasititi kakor nevidno življenjsko mleko ali balzam, ki ga 

srkamo iz čistega in bistrega zraka, in jedila, ki so skuhana v prav zdravi 

vodi, teknejo mnogo bolje kakor taka, ki so skuhana v slabi, čeprav skrbno 

zabeljeni vodi.« 

Pa še koristen predlog: kanadska pisateljica Margaret Atwood, ki si aktivno 

prizadeva, da bi živeli v čistem okolju, je zapisala, »da smo tudi mi pol voda 

– če ne moremo premagati ovire, jo zaobidimo. Voda to naredi!« 
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VODA NA MARSU (Taj) 

Če je voda od samega začetka obstala na Zemlji, je možno, da obstaja še na 

nekaterih drugih planetih. 

Že nekaj časa je znano, da na Marsu voda obstaja v obliki ledu. Ameriška 

vesoljska agencija Nasa je predstavila raziskavo, ki dokazuje, da se na 

Marsu pojavlja tudi slana tekoča voda. Kot trenutno kaže, Mars ni izsušen, 

pust planet, kot smo mislili v preteklosti. 

V poletnih mesecih, ko površinska temperatura na Marsu naraste do –23 

stopinj Celzija, naj bi voda tekla po pobočjih in stenah kraterjev ter 

ustvarjala struge. 

Struge so temne črte na površini Marsa, ki jih je Ameriška vesoljska agencija 

odkrila že pred več kot 40 leti. Soli marsovski vodi znižujejo ledišče, zato 

lahko tekoče stanje ohranja tudi ob zelo nizkih temperaturah na površini.  

Znanstveniki menijo, da se tanka plast vode oblikuje, ko soli v zemlji vsrkajo 
hlape vode v atmosferi. Temperatura vode na Marsu je okoli minus 70 
stopinj Celzija, kar je premrzlo za obstoj do zdaj znanih mikroorganizmov. 
Plast tekoče vode, ki se oblikuje v zgornjih 15 centimetrih prsti, je 
izpostavljena tudi visokim vrednostim kozmičnega sevanja, kar prav tako 
predstavlja oviro za nastanek življenja. Kljub temu obstaja upanje, da 
organizmi živijo pod površjem Marsa, kjer so pogoji ugodnejši. 

Na Zemlji je prisotnost tekoče vode zelo močno povezana z življenjem, zato 

obstaja možnost, da so se zelo preproste življenjske oblike že razvile tudi na 

Marsu.  

Mars je vse bolj podoben planetu s primernimi pogoji za naselitev ljudi, 

menijo pri Ameriški vesoljski agenciji. Vsekakor je tekoča voda dobra novica 

za vse vesoljske potnike, ki želijo v prihodnjih desetletjih raziskovati Mars.  
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ZAKLJUČEK 

Pri našem delu smo lahko uporabili nekaj znanja o vodi, ki smo ga že 

pridobili pri pouku. Pomembno se nam zdi spoznanje, da Slovenija sodi 

med tiste evropske države, ki so bogate z vodo, pri nas lahko kadarkoli 

natočimo čisto vode iz pipe. Izvedeli smo, da človeško telo vsebuje kar do 

80 % vode. Prepričali smo se, da voda ni pomembna samo za ljudi, ampak 

so od nje odvisne tudi vse živali. Med njimi so še posebej zanimive 

nekatere, ki živijo v največjih morskih globinah. Žal je velik del vode v svetu 

onesnažen, posledice imajo vpliv na zdravje ljudi in živali, skoraj vsa 

obolenja v revnih državah so povezana z onesnaženo vodo. Tudi v 

Železnikih neprečiščena voda ni več pitna, zato jo v vodohranu Plenšak 

obsvetijo s posebnimi ultravijoličnimi lučmi, ki v vodi uniči bakterije. V 

Železnikih na dan porabimo do 700 m3 vode, to pomeni, da jo v enem 

mesecu porabimo približno 21.000 m3. Osnovna šola Železniki pa skupaj s 

podružničnimi šolami porabi 430 m3 vode na mesec. Ogromno količino 

vode povsod po svetu porabijo tovarne, samo za proizvodnjo ene majice 

porabijo kar 27.000 litrov vode. Spoznali smo tudi, da za proizvodnjo 

rastlinske prehrane porabimo občutno manj vode kot za rejo goveda 

oziroma prašičerejo. Marsikje voda postaja težko dostopna dobrina, zato se 

znanstveniki trudijo, da bi odkrili dodatne načine pridobivanja pitne vode. 

Za konec našega raziskovanja se je bilo prijetno osvežiti tudi v pesniških, 

pisateljskih, filmskih, slikarskih ali pa celo Marsovskih vodah.  
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