
1. raziskava: Katero vodo pijete? 

Četrtošolci smo z raziskavo želeli ugotoviti, katero vodo najpogosteje pijemo. Pripravili smo 

anketni vprašalnik za učence in starše.  

Na vprašanje »Katero vodo po navadi piješ za žejo?«, smo izbirali med tremi ponujenimi 

odgovori:  

- vodo iz pipe, 

- ustekleničeno vodo brez okusa   

- ustekleničeno vodo z okusom. 

Zbrane podatke smo pregledali, uredili in prikazali s stolpci.  

Ugotovili smo, da večina učencev in staršev za žejo pije vodo iz pipe.  

 

Tudi na Inšitutu za varovanje zdravja za pitje najbolj priporočajo uživanje  vode iz vodovodne 

pipe.  

Ustekleničena voda je resda postala najpopularnejša pijača. Sicer je zelo praktična za 

uporabo, vendar je veliko dražja od vode iz pipe. Z uporabo takšne vode pa ustvarjamo 

ogromno odpadne plastične embalaže, izdelane iz nafte. 

Voda, ki priteče iz pipe, je sveža in bogata s kisikom in ni razloga, da je ne bi pili. Imamo 

namreč srečo, da živimo v krajih, kjer je dovolj dobre pitne vode kar iz vodovodne pipe. 

 

2. raziskava: Koliko vode popiješ dnevno? 

Naše telo vodo nujno potrebuje. Brez vode ne bi mogli živeti. Za zdravje in dobro počutje  

je pomembno, da vsak dan popijemo zadostno količino vode. Človeško telo je od 60 do 

70% sestavljeno iz vode. Vsak dan moramo nadomestiti tekočino, ki jo izgubljamo iz telesa 

z izhlapevanjem iz kože, dihanjem, uriniranjem. Če pride do premajhnega vnosa tekočine v 

telo in je izguba tekočine večja, lahko pride do dehidracije. Priporočljivo je piti vodo po 

požirkih, enakomerno čez dan.  

Četrtošolci smo raziskali, koliko vode popijemo dnevno. Merili in zapisovali smo količino 

popite vode. Zbrane podatke smo prikazali v preglednici, nato pa še z vrstičnim prikazom. 

Zanimalo nas je, koliko učencev čez dan popije: 

- manj kot en liter vode, 

- od 1 do 2 l vode, 

- več kot 2 litra vode. 

Ugotovili smo, da največ učencev spije na dan več kot 1l vode. Učenci, ki so spili manj kot 

en liter vode, so povedali, da so za žejo pili tudi sok.  

 

Poudarili  smo, da voda nima kalorij, sladkorja in drugih dodatkov. Najbolj nas odžeja in je 

zelo dobra za naše telo in zobe. 

 


