BREZ VODE
Brez vode ni ne cvetja ne drevja,
brez vode ni ptičjega petja,
brez vode ni dojenčkovega dretja,
ne otrok ne ljudi,
ki so željni veselja,
brez vode ni življenja!
Tinkara Šlosar, 4. r.

VODA
Vode ne smemo onesnaževati in zlivati vanjo raznih čistil.
Pri kopanju ne smemo rabiti preveč vode.
Kadar peremo avto, uporabimo čim manj šampona in vode.
Kadar si umivamo roke, zapremo vodo.
Ne smemo zlivati deževnice, ker z njo lahko zalijemo rožice.

Erna Štemberger, 3. r.

ŽIVLJENJE NEKE REKE
Dober dan! Kako je tu pri vas lepo! Vse je čisto, svež zrak, sonce sije. Tukaj v
gorah mi je res lepo. Pred nekaj dnevi sem prišla k vam iz izvira. Kako lepo
žuborim. Me slišite?
Tečem naprej mimo sprehajalnih poti. Ljudje zmečejo vame razne odpadke.
Stara kolesa, pločevinke, staro železo, plastenke …
Komaj še diham. Morda mi bo pri ljudeh v mestu lepše.
Groza! Prav zdaj so vame spustili neko črno tekočino. S tem so ubili vse moje
prijatelje: rake, ribe,travo … Počasi in žalostno tečem naprej. Na mojem bregu je
več smeti kot zelenja. V daljavi zagledam morje. Upam, da mi bo tam lepše.

Jan Udovič, 3. r.

VODA
Voda, naravni vir, ki ga vsi potrebujemo, je last vseh ne le status bogatejših.
Morali bi ga negovati in paziti, da ga ne uničujemo, kot to delamo danes, zato jaz
tečem tek podnebne solidarnosti, imamo razne čistilne akcije in še marsikaj.
Ampak ker se trudimo le nekateri, ne vidimo pravega napredka. Za naravo bi
morali skrbeti vsi in tako bi bila vsa narava, ne le voda, čista, sveža, ne kakor
danes, ko vode večkrat ne smemo piti, ker je onesnažena.
V Sloveniji imamo srečo, ker imamo skoraj vsi pitno vodo, a v državah v razvoju ni
tako. V Afriki, Aziji, Južni Ameriki in še marsikje morajo za preprost požirek
prehoditi več kilometrov. In zaradi tega bi se morali vsi skupaj boriti za takšno
dragocenost, kot je voda.
Zatorej le varujmo edini vir, ki nam je tako dan!
Jan Jaksetič, 8. r.

VODA
(razmišljanje)
Voda je vir življenja. Brez vode ne bi mogli živeti mi, ljudje, živali ali rastline.
Ne smemo pustiti, da voda postane vir smrti, ker vode zmanjkuje in se lahko v prihodnosti
začnejo tudi vojne zaradi vode. Mislim, da bi morali posebno obveščati ljudi ali tudi
postavljati kazni za tratenje vode. Lahko bi začeli slano vodo predelovati v čisto, pitno vodo.
Lahko bi zmanjšali količino vode v vodnih parkih, za zalivanje vrta in pranje avtomobila pa bi
uporabili deževnico.
Voda je vir življenja in tega ne smemo pozabiti!
Domen Ujčič, 8. r.

Martin Valenčič, 3. r.

