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Vážení rodiče, 
mateřská škola je již od roku 2017 zapojena do projektu 
podporujícího ekologické myšlení a chování dětí – 
Recyklohraní (viz logo). Pravidelně plníme zábavné a 
poučné úkoly. Dnes vám posíláme jeden z nich, který 

navazuje na naši oslavu Světového dne vody. 😊 

 
 
Úkol: 

Namaluj/vytvoř plakát, který bude nabádat k šetrné spotřebě vody. 
 
Cíl: 

Zábavnou formou děti zapojit do propagace šetrné spotřeby vody. Chceme, aby se dítě zamyslelo 

a vysvětlilo svým blízkým, proč je důležité vodou neplýtvat a jak s ní šetřit.  

Navrhované aktivity: 

Zapojte děti do jednoduchého pokusu. Nejdříve utěsněte odtok umývadla a umyjte si ruce tak, že 

necháte téct vodu po celou dobu mytí. Udělejte na umývadle značku. Poté vodu vypusťte, umývadlo 

opět utěsněte zátkou a umyjte si ruce tak, že si je pouze namočíte, vodu zastavíte, ruce umyjete 

mýdlem a vodu pustíte až na opláchnutí. Porovnejte s dětmi množství spotřebované vody (aktuální 

množství vody a značku na umývadle z předchozího mytí). Povídejte si o tom, kdy byla spotřeba 

vody menší.  

Náměty, jak snížit spotřebu vody v domácnosti: 

• Místo vany dejte přednost sprše – pokud se budete sprchovat každý den po dobu 5 minut 

místo napouštění vany, můžete ušetřit 1/3 vody – až 400 litrů za týden. 

• Pořiďte si perlátory, úspornou sprchovou hlavici a pákové baterie, ty jsou o více než třetinu 

úspornější než klasické baterie. 

• Pravidelně kontrolujte, případně vyměňte těsnění vodovodního kohoutku – kapáním 

kohoutku můžete promrhat až 90 litrů vody týdně. 

• Při mytí rukou zavřete vodu během mydlení – proteče o třetinu méně vody. 

• V koupelně mějte páku baterie permanentně nastavenou na studenou vodu, tím ušetříte 

teplou vodu. Při bleskovém mytí rukou nestihne teplá voda přitéct a zůstane v potrubí. 

• Nádobí myjte v napuštěném dřezu, ne pod tekoucí vodou. 

• Pračku i myčku zapínejte, až když jsou skutečně plné. Novější pračky si “vezmou“ jen takové 

množství vody, kolik do nich vložíme prádla. 

• Na čištění zubů používejte kelímek – jestliže vodu necháte téct po celou dobu čištění, což 

jsou v průměru 2 minuty, vyteče 18–20 litrů, zatímco kelímek jsou pouhé 2 decilitry. 

• Pořiďte si automatický WC stop, který se umístí přímo do nádržky, nebo si kupte nádržku 

s dvojitým či nově už i s trojitým splachováním. 

• Při úklidu si napusťte vodu do kýblu, nemáchejte hadr pod tekoucí vodou. 

• Nezapomínejte na využívání dešťové vody – dá se zachycovat například ze střechy. Dobře 

vám poslouží k zalévání záhonků, květin nebo trávy. 

 

Zdroj: Recyklohraní 


