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Projekt MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem  
 

vypisuje soutěž pro všechny malíře a kreslíře na téma 
 

VODA ŽIVÁ 
  
Podmínky k soutěži: 

1. Nakresli vodu tak, jak je ti blízká – moře, rybník, potůček, déšť, duhu anebo třeba bazén… 
2. Svůj návrh odevzdej panu učiteli. Ten zašle elektronicky všechny náměty na adresu: 

gabriela.vitkova@bystricenp.cz nebo odevzdá na podatelnu MěÚ v Bystřici n/P. 
3. Termín odeslání prací je 15. prosinec 2020. 
4. K návrhu nezapomeň přidat jméno autora/autorů, třídu, školu + soutěžní kategorii: 

 mateřské školy 
 1. + 2. ročník 
 3. + 4. + 5. ročník 
 Rosa + speciální škola 

5. Návrhy posoudíme a ty nejpovedenější odměníme pěknou cenou! 
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DNES O VODĚ. 
 
Vojtěch Zikmund, patron soutěže 
autor průvodního textu i fotografie 
 
Milé děti,  
 
svět už byl tak stvořen, že ráno vychází sluníčko, které zase večer zapadne a nastane 
noc. Ale než zapadne, vydává teplo, které na nás a na naši planetu Zemi různě působí. 
Ano, představte si, že svým teplem vypařuje vodu z povrchu oceánů a moří. A do 
našeho středozemí ta vypařená voda přichází v podobě mraků, které pak na nás 
spouští déšť. Tak jednoduché a samozřejmé. Ale sami teď vidíme, že je to trochu jinak. 
Že těch dešťů ubývá a přibývá sucha. Možná si řeknete, však ta voda je všude kolem 
nás pořád, navíc se dá jednoduše koupit v PET láhvích v supermarketech. Není to tak 
jednoduché. Voda nám padala z nebe, sama a zadarmo.  
 
A my si toho nevážili. Ještě jsme té vodě pomáhali, jak se od nás co nejrychleji dostat 
pryč. Narovnávali jsme pěkně zakroucené potoky a říčky, aby měla voda rychlejší 
odtok, zabetonovali a zaasfaltovali jsme spoustu míst, kde byla úrodná pole a zelené 
louky, abychom podpořili rozvíjející se průmysl a lidské podnikání. Snižujeme možnost, 
aby se včelky napásly na rozkvetlých květech, aby se voda uložila v polích a lukách a 
vydávala lidem své přirozené poslání. Kácíme stromy a sečeme trávu a napomáháme 
vysušování našeho prostředí. A pak se stane, že zaprší hodně, voda nevsákne, protože 
nemá kam a rozlije se po těch našich asfaltech a betonech a nadělá hodně škody. 
Člověk se pak proti ní o to víc ochraňuje.  
 
Učme se proto něco, co bývalo zcela normální, ale už není.  
Učme se žít s vodou. Učme se chápat smysl její přítomnosti. Učme se ji mír rádi. 
Vždyť bez ní by naše slavná existence na tomto světě nemohla vydržet.  
 
 
 

https://www.facebook.com/vojtech.zikmund.92?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBqacYEjWQQB-k459LKLe17Gvz65lNm1GwIU1MRto_dAH-ALT2nl2CTF7QRGVpz8jXV4PEbY8wNzINT&hc_ref=ARSqMVi5Yk9rJnmnFLMBSZadl-Jq8JZaj2Xpjfyrv6O3b2c_bbt4wIUP9AGnYXB7uuM&fref=nf

