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O vode 
                            Voda je základnou podmienkou pre 

existenciu  života na Zemi. Je veľmi dôležitá pre rastliny, 

zvieratá a nás  ľudí. Viete o tom, že na to, aby bolo naše 

telo zdravé by sme mali pravidelne dodržiavať pitný režim? 

Každý človek by mal denne vypiť dva až tri litre vody.  

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi. V prírode ju 

môžeme vidieť v troch skupenstvách:  

- pevnom (ľad, sneh, krúpy),  

- kvapalnom (stojaté a tečúce vody)  

- plynnom (vodná para).  

Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra  

kvapalina bez zápachu a chuti. 

Vodu delíme podľa toho ako a kde sa vyskytuje na: zrážkovú 

(dážď, sneh), povrchovú (moria, rieky, jazerá,...) a podzemnú 

(pramene, studne). 

 

 

 

Jej využitie je mnohoraké: používame ju buď na pitie (pitná 

voda, ktorá tečie z vodovodného kohútika v našich 

domácnostiach alebo sa predáva v obchode), ale využíva sa 

aj inak (voda úžitková, používame ju na polievanie, 

splachovanie, ale i v priemysle. Voda je látka, ktorú musíme 

chrániť, neznečisťovať ju a šetriť ňou. 

 

Úloha: Teraz skúste odpovedať na otázky, koľko ste si 

z prečítaného textu zapamätal?. 

1. V akých troch skupenstvách sa voda nachádza 

v prírode?  

2. Čo viete povedať o vode?  

4. Načo všetko vieme vodu využiť? 

5. Kde všade na Zemi sa nachádza voda? 

6. Vymyslite, ako môžeme aj my šetriť vodou. 
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Z wikipédie 
Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O je chemická 

zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre 

existenciu života na Zemi. Za normálnej teploty a tlaku je 

to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti.  

 Je najrozšírenejšou látkou na Zemi.  

 Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde 

prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. 

 Je základnou zložkou biomasy, hlavným prostriedkom 

pre transport živín, pre ich prijímanie a vylučovanie. 

 

 

 Pre rastliny je významné nielen jej celkové množstvo 

za rok, ale tiež výskyt a rozdelenie vo vegetačnom 

období vzhľadom na ich rastové fázy. 

 Pre mnohé živočíchy je voda priamo životným 

prostredím 

Podľa obsahu rozpustených minerálnych látok 

 Destilovaná – je zbavená minerálnych látok  

 Mäkká – obsahuje málo minerálnych látok  

 Tvrdá – z podzemných prameňov, obsahuje viac 

minerálnych látok  

 Minerálna - podľa obsahu celkových rozpustených 

tuhých látok  sa prírodné minerálne vody členia na:  

o veľmi nízko mineralizované  

o nízko mineralizované  

o stredne mineralizované  

o vysoko mineralizované  

o veľmi vysoko mineralizované  

o soľanky  

Podľa účelu použitia 

 Úžitková voda – v priemyselných závodoch, v 

potravinárstve sa vyžaduje dezinfikovaná voda 
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 Napájacia voda – voda pre parné kotle, zbavená 

minerálnych solí, aby nevznikol kotlový kameň, ktorý 

zanáša potrubie 

 Pitná voda – je vhodná na každodenné použitie, je 

zbavená nečistôt, obsahuje vyvážené množstvo 

minerálnych látok tak, aby neškodili zdraviu 

 Odpadová voda - je znečistená voda, ktorá vzniká v 

priemysle, v poľnohospodárstve, v domácnostiach, 

nemocniciach, laboratóriách. Čistí sa v čistiarňach 

odpadových vôd. Veľké závody majú vlastné čistiarne 

odpadových vôd. Obce odvádzajú odpadovú vodu do 

najbližších čistiarní odpadových vôd 

Podľa výskytu 

 povrchová 

 podzemná 

 dažďová 

 

                

 

 

 

                Zaujímavosti 

 

 Anomália vody – pri teplote 3,98 ° Celzia má najvyššiu 

hustotu. Na základe tejto vlastnosti môžu vodné 

živočíchy prežiť zimu pod hladinou, keďže voda 

nezamrzne až po dno. 

 Pri prechode z kvapalného do plynného skupenstva 

zväčší svoj objem 1 700-násobne, čím vykoná objemovú 

prácu.  

 22. marec je vyhlásený ako Svetový deň vody (World 

Water Day)  
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  Naše pokusy 

Pokusy s vodou, ktoré si môžete     

     vyskúšať aj sami doma 

Pokus č. 1:  Saponát vo vode s čiernym  

              korením 

Pomôcky: tanier, čierne korenie   

                 

Chemikálie: voda, saponát 

 

Postup: Na tanier si vylejeme trochu vody. Na 

povrch vody jemne nasypeme mleté čierne korenie. 

Opatrne priložíme suchý ukazovák do stredu 

taniera a dotkneme sa vody. Potom kvapneme 

trochu saponátu na ukazovák a pokus opakujeme. 

               

Pozorovanie: Suchý ukazovák nespôsobil žiadnu 

zmenu vo vode na tanieri. Ukazovák so saponátom 

spôsobil rýchly presun čierneho korenia zo stredu 

taniera ku jeho okrajom. V strede taniera ostala 

voda čistá. 

 

Záver: Ukázali sme si princíp odstraňovania špiny 

z riadu – umývanie riadu saponátom. 

 

Kde nájdete video? 

https://www.youtube.com/watch?v=GGRjZzItzFM 

 

Pokus č. 2:  Balónik s vodou nad horiacou  

              sviečkou 

Pomôcky: sviečka, zápalky, dva balóny, niť   

                 

Chemikálie: voda 

 

Postup: Jeden balón nafúkame, druhý naplníme 

vodou. Obidva uzatvoríme zviazaním niťou. 

Zažneme sviečku.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GGRjZzItzFM
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Vezmeme balón naplnený vzduchom a presunieme ho 

blízko nad plameň sviečky. Potom to isté 

zopakujeme s balónom naplneným vodou. 

               

Pozorovanie: Balónik naplnený vzduchom po 

priblíženiu k plameňu sviečky praskne. Ba stane sa, 

že aj sviečka zhasne. Balónik naplnený vodou sa nad 

plameňom sviečky trochu ohreje, no ostáva celý. 

 

Záver: Ukázali sme si princíp vedenia tepla 

kvapalinou. Balónik odovzdával teplo vode a tá 

zabránila, aby praskol. 

 

Kde nájdete video? 

https://www.youtube.com/watch?v=hcBoCJA61o4 

 

 

Pokus č. 3:  Vplyv elektrostatického poľa   

              na pramienok vody 

Pomôcky: balón, niť, vlasy, vodovodný kohútik   

                 

Chemikálie: voda 

 

Postup: Nafúkame balón a uzavrieme ho niťou. 

Pošúchame nafúkaný balón po vlasoch. Pustíme vodu 

z vodovodu tak, aby tiekol tenký pramienok. 

Priblížime balónik k pramienku vody. 

               

Pozorovanie: Balónik naplnený vzduchom po 

pošúchaní po vlasoch sa zelektrizoval. Po jeho 

priblížení k pramienku vody spôsobil, že pramienok 

sa vychýlil smerom k balónu. 

 

Záver: Ukázali sme si princíp vedenia elektriny 

vodou - pôsobenie elektrostatického poľa na 

pramienok vody. 

 

Kde nájdete video? 

https://www.youtube.com/watch?v=9znwMJKmI1A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hcBoCJA61o4
https://www.youtube.com/watch?v=9znwMJKmI1A

