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Reka - njen tok; most, ki bregove druži; prizor, ki dušo poboža in očem ugaja.   

V tem projektu smo se ukvarjali z vodo in z različnih vidikov ter iz različnih virov preučili 

njene značilnosti in posebnosti.  

Raziskovali smo prisotnost vode v živih organizmih, za katere je življenje brez nje nemogoče. 

Zanimalo nas je, koliko vode je v telesu človeka, živali in rastlin.  

Raziskovanje smo nadaljevali z obiskom sarajevskega vodovoda, kjer nam je prijazno osebje 

podalo informacije o metodah preverjanja higienske ustreznosti vode, prisotnosti težkih kovin 

v pitni vodi in vodnem potencialu naše dežele.  

Obiskali smo izvir Bačevo, kjer so učenci imeli priložnost videti, od kod prihaja oskrba z vodo 

naše šole in celotnega naselja.  

V projektu so sodelovali številni krožki, ki delujejo na naši šoli. Prvi med njimi je zagotovo 

ekološki krožek, ki je s tematiko vezan na to področje. Izdelovali smo plakate, ki zdaj krasijo 

hodnike in avle šole, uporabljali fotografije in informacije, ki bi nam morale biti trajni opomnik 

o pomembnosti in pomenu vode za življenje. Obiskali smo tudi ure oddelčne skupnosti, kjer so 

učenci svojim vrstnikom razlagali o pomenu in varovanju vode ter načinih racionalne porabe 

le-te.  

Voda je bila tudi navdih pri urah likovne umetnosti, kjer je bilo narejeno veliko število izdelkov, 

ki zdaj krasijo naše učilnice.  

Ure geografskega krožka so bile posvečene preučevanju vodotokov v BiH, s posebnim 

poudarkom na rekah in rečnem turizmu.  

Tudi pri urah tehnike so učenci pokazali zanimanje za to temo. Eden od njihovih izdelkov je 

maketa Starega mostu, simbola Mostarja kot tudi celotne BiH.  

Pri gradbenem krožku so učenci izdelovali makete mlina, studenca, znanih svetovnih stavb itn.  

Vsi učenci, ki so bili vključeni v projekt, so imeli nalogo, da svoje vrstnike poučijo o načinih 

racionalne porabe vode. Eden od načinov je bil izdelava promocijskih letakov, ki so jih 

oblikovali člani ekološkega in računalniškega krožka.  

Od leta 2010, ko je naša šola pridobila naziv eko-šole, imamo tudi eko-patrulje. Eko-patrulje 

so imele nalogo, da med šolskimi odmori poučijo učence o načinih varčevanja z vodo. Učence 

so opozorili, da ne puščajo vode teči brez potrebe, da zapirajo pipe. Četudi voda le kaplja, lahko 

v določenem času stečejo po nepotrebnem velike količine vode.  

Čeprav je naša domovina znana po naravnih bogastvih, posebej vodnih virih, se moramo 

zavedati pomembnosti te življenjske dobrine in se izobraževati, da bi jo varovali in ohranili za 

naslednje rodove. Moč in pomen vode lahko vidimo povsod okoli nas. Voda je tista, ki nadvlada 

nepopustljivo trdoto in je tisti tihi gib, ki razkraja gore in deli stene. 


