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Zásoby pitnej vody na Zemi sa každým rokom znižujú vplyvom zlého 

hospodárenia alebo v dôsledku znečistenia.

Naša pozornosť by sa preto mala zamerať na šetrné zaobchádzanie 

s týmto darom prírody a súčasne rozumne využívať dažďovú vodu 

oveľa viac ako tomu bolo doposiaľ.

Na šetrenie vodou by sa mal klásť väčší dôraz najmä pre ekologické 

ale i  ekonomické dôvody.

K dispozícii máme žiaľ iba 1% z celkových zásob vody na Zemi.



Naša anketa...

Zaujímalo nás, na aké činnosti obyvatelia obce

Chlebnice používajú vodu a najmä, z akých

zdrojov ju čerpajú. Otázky sa dotýkali taktiež

spôsobov šetrenia vody. Odpovedalo 28

respondentov.

Zostavili sme štyri nasledujúce anketové otázky:





VYHODNOTENIE  ANKETY:



1. otázka: Akú vodu používate v domácnosti pri uvedených činnostiach?

( % respondentov)

Činnosť v 

domácnosti

Pitná voda 

z 

vodovodu

Voda zo 

studne 

Zachytená 

dažďová 

voda

Iná (balená, 

z potoka, ...)

Pitie vody 96,4% 0% 0% 21,42%

varenie 100% 0% 0% 0%

Umývane riadu 100% 0% 0% 0%

pranie 100% 0% 0% 0%

Kúpanie, sprcha 100% 0% 0% 0%

polievanie 32,14% 25% 35,7% 0%

Umývanie áut 21,42% 7,1% 17,85% 17,85%

Napájanie zvierat 32,14% 14,28% 17,85% 3,57%

Splachovanie WC 96,4 3,57% 0% 0%



2. otázka: V domácnosti máte vodovodné batérie: 

a) Kohútikové b) pákové

39,28% 78,57%

respondentov



3. otázka: Majú vaše vodovodné kohútiky šetrič vody –

PERLÁTOR?

a)  Áno b) Nie

46,42% 53,57%

respondentov



4. otázka: Vaše WC má:

a) Jednofázový splachovač b) Dvojfázový splachovač 

57,14% 42,85%

respondentov



Príprava  ankety: VODA v domácnosti

Naši aktívni žiaci Kristína Špavorová, Jozef Strapec a 

Oliver Bača sa najskôr  pustili do výroby ,,MODRÉHO 

STÁNKU“.  Pridali sa aj členky kolégia: Erika Kantáriková, 

Natália Miškovičová a Eva Meľová, ktoré oslovovali 

okoloidúcich a kládli im vopred zostavené anketové otázky. 



Vyrábame MODRÝ STÁNOK



Všetko je pripravené! 



... oslovujeme domácich občanov



... ochotne nám odpovedali



... oslovili sme mnohých okoloidúcich



... oslovili sme rôzne vekové kategórie



... čas si našli aj zaneprázdnení povinnosťami



Ďakujeme za vaše odpovede.

Členovia tímu Zelenej školy.


