
NARAVOSLOVNI DAN BOŠ IZVEDEL S POMOČJO DOKUMENTARNEGA FILMA ŽEJNI SVET 

Problem: Skoraj vse države sveta imajo resne, četudi zelo različne probleme z 

vodo. Voda je vir življenja. Pomanjkanje pitne vode lahko privede 
do sporov in spopadov, saj voda pomeni preživetje. V razvitem svetu se pitna voda 
uporablja tudi za industrijo, živinorejo in namakalne sisteme. Zato je pitne vode vse 
manj. 
 

Vsi ljudje na svetu nimajo dostopa do pitne vode 

Združeni narodi opozarjajo na nujnost ukrepanja na področju voda z naslednjimi dejstvi: 

- 2,1 milijarde ljudi na svetu nima dostopa do sanitarne ureditve pitne vode; 

- do leta 2050 naj bi svetovno prebivalstvo naraslo še za 2 milijardi, s čimer naj bi se potrebe po 

vodi povečala za 30 %; 

- 1,9 milijarde ljudi živi danes v območjih, kjer je veliko pomanjkanje vode; do leta 2050 naj bi se 

to število povzpelo na okoli 3 milijarde; 

- 80 % odpadnih voda, ki jih ustvari človeška družba, se neprečiščenih izliva nazaj v okolje; 

- 1,8 milijarde ljudi uporablja vir pitne vode, ki ni zaščiten pred onesnaženjem s človeškimi 

iztrebki. 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li 

NAVODILA ZA DOSTOP DO DOKUMENTARNEGA FILMA ŽEJNI SVET 

Klikni na eno od povezav, na spodnji moraš slediti navodilom 

http://arnes.splet.arnes.si/vabimo-vas-k-ogledu-dokumentarnega-filma-zejni-svet-yanna-arthus-

bertranda/ 

Pri dnu strani poišči  NAVODILA ZA OGLED FILMA in klikni na povezavo. 

 

 

NAVODILA ZA DELO 

ŠE PREJ PA SI OGLEJ VPRAŠANJA OZIROMA NALOGE, KI JIH BOŠ MORAL REŠITI. KER JE VPRAŠANJ 

VELIKO, PREDLAGAM, DA SI JIH PRENESEŠ NA NAMIZJE. DOKUMENTARNI FILM GLEDAJ PO ETAPAH,  

RECIMO, VSAKIH 10 MINUT NAREDI PAVZO IN PREGLEJ VPRAŠANJA. Nadaljeval boš lahko tam, kjer si  

Končal …. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li
http://arnes.splet.arnes.si/vabimo-vas-k-ogledu-dokumentarnega-filma-zejni-svet-yanna-arthus-bertranda/
http://arnes.splet.arnes.si/vabimo-vas-k-ogledu-dokumentarnega-filma-zejni-svet-yanna-arthus-bertranda/


ČASA IMAŠ DO PETKA 24. 4. 2020. NALOGO SHRANI, KER JO BOŠ KASNEJE ODDAL V SPLETNO 

UČILNICO.     

NALOGA: Izberi pravilni odgovor 

Led na kopnem deluje kot Shramba pitne vode 

 Zavetišče gorskih živali 

 Vir ledu za drsališča 

  

Kje je, poleg ledenikov, še skladišče pitne vode? V podzemni vodi 

 Na Veneri 

 V Tihem oceanu 

  

Koliko ljudi na svetu še nima oskrbe s pitno vodo? 200 milijonov ali 1/40 

 800 milijonov ali 1/10 

 2 milijardi ali 1/4 

  

Koliko otrok na svetu na dan umre zaradi žeje ali zastrupitve z 
vodo? 

100 

 400 

 4000 

  

Kaj pomeni izraz »leteče stranišče«? Premično stranišče na 
športnih prireditvah ali 
veselicah 

 Stranišče v letalu 

 Lastovke, ki se podelajo na 
teraso 

 Da se podelaš v plastično 
vrečko in jo odvržeš 

  

Kako ribe lahko prečistijo vodo? Da ne lulajo vanjo in ne 
spuščajo iztrebkov  

 Da pojedo plankton, ki je 
razgradil odpadke 

 Da z repi mešajo vodo in 
vanjo dovajajo kisik, ki 
razgradi odpadke 

  

Koliko od vse vode na planetu daje Zemlja vsako leto na voljo 
človeštvu? 

0,02 % - toliko kot v 
Bajkalskem jezeru 

 0,2 % - toliko kot v 
Sredozemskem morju 

 2 % - toliko kot v Severnem 
ledenem oceanu 

  

Katero je geslo svetovnega kmetijstva? Več vode za več pridelka 

 Manj vode za enako pridelka 

 Manj vode za več pridelka 

  

Za celotno proizvodnjo kavbojk se porabi 10000 litrov vode 



 1000 litrov vode 

 100 litrov vode 
 

IZBERI PRAVILNI PAR, TAKO DA GA PODČRTAŠ; OBKROŽIŠ ali kako drugače označiš.  

Voda oblikuje največji življenjski prostor na 
svetu 

Največji življenjski prostor na svetu je ozračje. 

Vse vode v naravi so slane; le ene bolj druge 
manj. 

Na Zemlji je slana voda samo v morju. 

Najbolj slane vode v naravi so v slanih jezerih. Najbolj slane vode v naravi so v Indijskem 
oceanu. 

Vode delimo na tekoče in stoječe kopne vode in 
na morja. 

Vode delimo na tekoče kopne vode in morja 

Voda je najpomembnejše blago 21. stoletja Nafta je najpomembnejše blago 21. Stoletja. 

V svetu potekajo vojne za vodo. Zadnja vojna za vodo je bila leta 1967 med Sirijo 
in Izraelom. 

Slovenija nima težav s količino vode; težave pa 
ima z njeno kakovostjo. 

V Sloveniji ima 1/3 družin težave pri oskrbi s 
pitno vodo. 

V vodi se zrcalijo vse napake človeštva – od 
onesnaževanje zraka do pretiranega gnojenja in 
odlaganja plastike. 

S pretiranim gnojenjem njiv se voda ne more 
onesnažiti. 

Mnogo ljudi na svetu umre, ker uživajo 
onesnaženo vodo. 

Do zdrave pitne vode imajo dostop vsi ljudje na 
svetu. 

Hormonski motilci iz vode povzročajo, da se 
rastline, živali in ljudje vse težje razmnožujejo. 

Hormonski motilci vplivajo na rastline in žuželke 
(npr. čebele), na druge živali in človeka pa 
nimajo vpliva. 

Za normalno življenje porabi za pitje, hrano in 
higieno človek 150 litrov vode na dan, poleg nje 
pa še 20-krat toliko skrite vode. 

150 litrov pitne vode na dan je vsa voda, ki jo 
porabi državljan Slovenije 

Skrita voda je voda, ki se porabi v kmetijstvu, 
energetiki in industriji, da se pridela hrana za 
prebivalce. 

Skrita voda je voda v podtalnici. 

Voda je za Zemljo kot kri za človeka. Če zboli, 
človeku najprej pregledajo kri 

Na podlagi analize reke Krke na Otočcu se ne da 
ugotoviti, če so jo mogoče v Novem mestu 
onesnažili. 

Gnojenje s kompostom zmanjša potrebo prsti in 
rastlin po vodi 

Gnojenje z umetnimi gnojili zmanjša potrebo 
prsti in rastlin po vodi 

Če z zasaditvijo različnih rastlin prekrijemo vso 
zemljo na njivi, se zmanjša poraba vode 

Če z zasaditvijo različnih rastlin prekrijemo vso 
zemljo na njivi, se poveča poraba vode 

OZN je leta 2010 določila pravico do pitne vode 
za vsakega prebivalca sveta, Slovenija pa leta 
2016 zapisala pravico do pitne vode v Ustavo 

OZN je leta 1990 določila pravico do pitne vode 
za vsakega prebivalca sveta, Slovenija pa bo leta 
2022 zapisala pravico do pitne vode v Ustavo. 

 


