
DEN VODY ve 2. třídě 
Do projektu DEN VODY byli také zapojeni všichni žáci z 2. třídy. 

Do školy přišli oblečeni v modrém. Tímto den začal neobvykle. Ve třídě si žáci prohlíželi nástěnky plné 
obrázků a informací o vodě. Těšili se na pěkný program. 

Na úvod si žáci vyslechli ze školního rozhlasu píseň Z. Svěráka a J. Uhlíře VODA, VODĚNKA. Několika 
větami pan ředitel zahájil projektový den. 

V první části programu proběhla beseda s dětmi o tom, co všechno o vodě ví. Jaká je voda, kde se voda 
bere, jak a kde se voda používá… A další spousta otázek o vodě. Děti si prohlížely obrázky, kde vodu 
můžeme spatřit. Všichni žáci ochutnali vodu z kohoutku. Jak chutná? Všichni se zamysleli nad tím, jak je 
voda pro život člověka důležitá. I malí druháci vědí, že musíme vodu chránit, bez ní by nebyl život. 

Úvodní píseň nabyla dětem cizí, proto si ji znovu společně zazpívaly. Další velmi pěkná píseň Pavla Nováka 
Teče voda, teče, je vyjádřením důležitosti vody pro přírodu. A když ji někdo trápí, tak ta voda pláče… Tuto 
písničku si děti také několikrát zazpívaly. 

V další praktické části žáci splnili několik úkolů. Vyplnili list, zaměřený na život živočichů a rostlin kolem 
rybníka a v rybníce. Jiný list napovídá dětem, při jakém počasí se setkáváme s vodou. 

Žáci se pak pokusili namalovat barvami vodní živočichy. Další jejich práce pokračovala v odpoledních dvou 
hodinách. Tisk motivu s vodou. Práce se jim velmi zadařila. 

Vynášení Moreny, loučení se se zimou a vítání jara. Byla další část programu. Společně s první třídou jsme 
šli k řece Desné. Zapálení a vhození Moreny do řeky - to je skutečný konec vlády paní ZIMY. Do školy jsme 
si donesli od řeky větvičky JARA. 

Celý den byl velmi pestrý a zajímavý. Děti si odnesli spoustu příjemných zážitků.  

Na vydařený den budou všichni rádi vzpomínat. 


