22. aprila smo obeležili svetovni dan Zemlje. Učenci so si ogledali dokumentarni film Žejni
svet režiserja in fotografa Yanna Arthus-Bertranda.
Odzivi učencev 6.a , 6. b, 8.a, 8.b, 9.a in 9.b po ogledu filma Žejni svet
-ŽEJNI SVET
ZGODBA O VODI JE TAKŠNA DA SE SPLOH NE ZAVEDAMO ZA KAJ VSE VODO PORABIMO V
ČEM VSE JE VODA NPR.(Za kg jabolk porabimo 1.000l vode, za 1 skodelico kave porabimo
140l vode, za eno štruco kruha porabimo 330l vode itd.) veliko ljudi živi na vodi, velika
količina živali nujno za svoj obstoj potrebuje vodo npr. (rozasti flamingo za svoj obstoj nujno
rabi toplo morje saj se v njem hrani z majhnimi rakci. Nekateri pravijo da je voda umetnica
saj za seboj pusti veliko sledi je pa tudi močna sila, ki je ne moremo ustaviti. Zaradi
onesnažene vode na dan po svetu umre najmanj 4.000 otrok. V nekterih deželeh pa dežja že
kar 1 leto ali več ni bilo, zato so se začele vojne za vodo v vojnah je umrlo veliko pogumnih
ljudi za katere želijo sedaj vse vrniti nazaj kot rečeno ,,milo za drago,, starši se bojijo za svoje
otroke, ko grejo k daljni reki po vodo.
V deželah kjer primankuje vode torej tudi drugih živil si ljudje med sabo to kar pridobijo
izmenjajo.
Mateja Greifoner Oš. Duplek 6.a

- Postala sem bolj ozaveščena o Zemlji in vodi, odpadkih. Film je bil žalosten a vendar zanimiv
saj je prikazal pravo "grdo" življenje, ki si ga še sedaj ne moram predstavljati, a se zares
dogaja. Ne moram si pa predstavljati, kako še eni ljudje niso popili niti kapljice čiste in ne
umazane vode. kako je lahko tako ljudstvo v Afriki sploh preživelo. najbolj absurdno pa je to,
kako smo lahko vsa ta leta ne razmišljali in čisto spregledali, kje sploh živimo. To bomo s
težka popravili, a se vendar da. Če stopimo skupaj lahko spremenimo svet!
S spoštovanjem,

Nikolina Štenta 6.a
-Vesela sem, da ljudje snemajo filme kakor je bil posnet ta film.
Samo, da ljudje umirajo zaradi pomanjkanja vode, kar mi ni prijetno.
Žalostno mi je da se to dogaja po svetu.
Neja Zelenik 6.a
-Pošiljam vam risbo na kateri sem narisal mamo ter njeno hčer, ko se z vodo vračata domov.
Na posnetku sem videl koliko vode porabimo za različno hrano in kako nekateri pomagajo
deželam, ki nimajo vode.

Tai Simonič 6.a

-Film mi je bil zelo zanimiv. Izvedela sem veliko novih podatkov o vodi. Kot na primer za
katere stvari porabimo zelo doti vode. Nisem vedela tudi, da je tako dosti pomanjkanja vode
po svetu. Komaj zdaj se zavedam koliko moramo šparati z vodo saj je celo dragocena za vsa
naša življenja. In, da morajo nekateri po svetu celo tvegati svoje življenje, da dobijo vodo.
Nato pa še jih dosti umre. Po tem videu sem ugotovila, da je voda najdragocenejša na svetu.
Prav žalostno mi je bilo gledati ta video ampak bil mi je zelo zanimiv saj sem izvedela dosti o
vodi.
Taja Horvat Zupančič 6.a

-Pošiljam vam risbo, ki prikazuje kako malo manjka, da lahko ostanemo brez pitne vode tudi
mi. Sploh se ne zavedami, da ko uporabljamo vodo za umivanje, za polnjenje bazena, pranje
avtomobilov, zalivanje vrtov,... nekdo drug na drugem koncu sveta nima pitne vode. Največji
problem pa je seveda, da preveč onesnažujemo naš planet.

Ian Hlebič 6.a

-Ko sem gledala ta posnetek sem se že konec prvih pet minut začela jokat. Jas tukaj imam
vode koliko hočem ampak nisem nikoli pomislila : Kaj pa drugi? Kako preživijo tisti v Afriki .
Boge mame katere skrbi ali bo njihov otrok postal bolan samo z pitjem vode. Jas si z svežo
pitno vodo polnim bazen oni pa je še v življenju niso pili. Lahko sem samo srečna na kakšnem
položaju sem. Takšnem ko me ne rabi skrbet če bo moji družini zmanjkalo vode. Mislim
poglejte mi porabimo svežo čisto vodo za tuširanje in ko gremo na stranišče vsak dan ampak
mislim da se zelo malo ljudi spomni kaj pa tisti ki tega nimajo? Malo ljudi se spomni na to ker
imajo preveč dela z porabljanjem vode. Mislim da bi nam morali uzet čisto vodo ljudem
samo za en dan da bi verjetno samo 5% ljudi začelo misliti drugače. Upam da se to spremeni.
Tukaj so moje misli.
Lara Mrkela 6.a

Maša Lončar 6.a

Maša Lončar 6.a

Tine Broz 6.a

Kevin Kacjan 6.a

Lara Tisa Jančar 6. a

Zara Pušnik 6.a

Špela Pulko 6. b

ŽEJNI SVET
Ogledala sem si film ŽEJNI SVET. Film me je zelo ganil, saj ljudje nimajo vode in se morajo za
preživetje borit.
KAKO BI POMAGALI LJUDEM:
Ljudem brez pitne vode bi pomagala tako kot je bilo prikazano na posnetku. Torej vsem, ki
nimajo dostopa do pitne vode bi vgradila vodnjak v njihov kraj.
OHRANITEV PLANETA:
Planet bi lahko ohranili tako, da nebi več onesnaževali ter smeti metali v vodo. Tako se
umazanija ne bi razširila povsod.
Ljudje izkoriščamo Zemljine naravne vire zato, da lahko na našem planetu bivamo. To je
postalo za nas že samoumevno, vendar pa pri tem velikokrat pozabljamo, da je tudi planet
na katerem živimo, minljiv in ranljiv. S svojim ravnanjem ga najbolj ogroža ravno človek.
SAMI SEBI SMO POSTALI NAJVEČJA GROŽNJA.
Nuša Pečar 6. b

Eva Rap 6. b

Gabrijela Jurša 6.b

Klara Žarka Perhavc 6.b

Nik Kmetič 6.b

Sara Podgorelec 8.a

Denis Manuel Mir 8.b

FILM »ŽEJNI SVET ( LA SOIF DU MONDE)« - VODA
Vsi že vemo, da je voda najpomembnejša stvar v našem življenju oziroma je najpomembnejša
dobrina na celotnem planetu. Kaj bi bilo brez vode ? Ničesar ne bi bilo. Včasih se veliko
premalo zavedamo, kako pomembna, koristna in dragocena je voda. Z njo se včasih dela grdo
in nepremišljeno, kar ni prav. Mislim, da je ena najpomembnejših dolžnosti v življenju to, da z
vodo ravnamo, kar se da lepo. To pomeni, da je ne porabljamo nepremišljeno oziroma brez
razlogov, da jo uporabljamo pametno, predvsem pa, jo uporabljamo v primerni količini. To
pomeni, z vodo ravnajmo skrajno varčno. Grozno je že dejstvo, da se za vodo bori zelo veliko
ljudi po svetu. Res je, najdemo jo skoraj povsod na Zemlji, vendar to ne pomeni, da je vedno
čista in pitna (kar je seveda zelo pomembno). Če ne bi bilo vode, ne bi bilo nas. Bili bi žejni,
lačni, umazani, o obleki bi lahko samo sanjali. Če ni vode, ni nas, ni živali, ni rastlin, na kratko
povedano ni življenja. Menim, da moramo biti za vodo zelo hvaležni, saj nas brez nje ne bi bilo
nikoli tukaj, kjer smo. Prebivalstvo narašča in ne želimo si, da bi se zgodila svetovna kriza z
vodo, to bi bilo grozno in upam, da se to nikoli ne zgodi. To nam je lahko samo v dober
premislek. Prav tako moramo biti hvaležni vsem ljudem, mednarodnim organizacijam,
agencijam, ki opravljajo razne naloge v skrbi povezane z vodo. Ko sem gledala film in so bile
predstavljene vse težave glede vode, sem razmišljala, kako vesela sem lahko, za vse, kar nam
nudi voda. O tem razmišljam večkrat, saj mi je ta tema zelo zanimiva. Zdi se mi prav in
pomembno, da praznujemo svetovni dan Zemlje, saj je to prav tako pomemben praznik.
Zemlja je naš edini dom, prostor, kjer živi 7,6 milijonov ljudi. Naš planet je zelo dragocen in to
mu moramo tudi vsakodnevno pokazati in dokazati, da nam ni vseeno. Občudujmo in
spoštujmo to, kar imamo !
Alina Bratovčak 8. b

Nejc Grubor 8.b

Zoja Miholič 8. b

OGLED FILMA ŽEJNI SVET

Izbrala sem si del filma, ki prikazuje ljudi v Afriki in njihove zgodbe o tem, kako se vsak dan
spopadajo z velikimi izzivi za preživetje, da dobijo vodo in kako pitna voda ni enakomerno
razporejena po svetu.
Že prva zgodba je pretresljiva in opisuje, kako pomembna je voda. Včasih tako pomembna,
da bi ljudje za njo celo ubijali. Na primer, v severni Keniji ni deževalo že več kot 1 leto. Zaradi
pomankanja vode. Sta dva nomadska plemena nenehno v medsebojni vojni, saj med seboj
tekmujeta še za zadnje oaze vode. Nomadski pastirji vsak dan tvegajo svoje življenje, da
najdejo vodo, če se uspešno vrnejo domov., to proslavijo z vojnim plesom, prav tako žene iz
plemena povedno, da zmeraj v strahu čakajo, da se njihovi otroci iz pašnje vrnejo živi.
Nato je sledila pripoved nomadskega pastirja, ki je povedala, da je že ubil veliko ljudi, da je
prišel do vode in da o s tem tudi nadaljeval, prav tako je bil priča umorom svojih družinskih
članov, ki so se borili za vodo, a jim ni uspelo, tudi njih si želim maščevati.
Pretreslo me je tudi zgodba žensk, ki opisujejo kako dolgo čakajo na pitno vodo, ko voda
končno pride v njihovo vas, to proslavijo s plesom. Med tem, ko jo pijejo iz majhne posode.
Želijo si tudi ustvariti vrtove.

Sama si ne znam predstavljati, da bi bila v njihovi koži, da ne bi imela možnosti dostopa do
pitne in čiste vode. Kot so povedali v filmu, veliko ljudi zboli in umre, saj nimajo dostopa do
čiste vode, za piti in za vsakdanje opravke.
Čez film sem opazila, da lahko pomankanje pitne vode pripravo do vojne, saj brez nje ljudje
ne morejo preživeti. Iz moje točke ogleda se mi zdi, da se ne zavedamo, kako ima pitna in
čista voda pomembna vlogo v naših življenjih pravzaprav igra voda in kako smo lahko srečni,
da imamo to možnost, da smo preskrbljeni s čisto vodo, Vodo ne uporabljamo samo za pitje,
saj imamo ljudje vedno več potreb, prav tako je pomembna tudi v industriji, živinoreji, za
pridelo pridelkov. Kar pa privede do tega, da imamo vse manj pitne vode.
Z ogledom tega filma lahko povzamem, da je voda res edina izmed najbolj dragocenih virov
na našem planetu, saj je vir življenja in je našo zemljo naredila živ planet upam, da se bomo
ljudje naučili biti bolj hvaležni, saj se žal še ne zavedamo, da kar se nam nekaj
samoumevnega, vsakdanjega, lahko nekomu pomeni cel set.

Valentina Stevanović 9. a

-Pogledala sem si 55 minut iz filma in ne morem opisati kako hvaležni smo lahko, da še
imamo v Sloveniji čisto, pitno vodo. Film se mi je zdel zelo dobro posnet z dronom, saj je
pokazalo bisere narave pa tudi območja s celotno umazano vodo, da smo lahko sami videli
primerjavo med razvitim in nerazvitim svetom. Ponekod v videu, težko verjamemo, da je še
ta tekočina sploh voda. Čeprav se že zdaj močno borimo z pomanjkanjem naravnih virov,
upam da v prihodnosti se ne bo preveč vse poslabšalo (zelo dvomljivo) in da nam bo morda
čimprej uspelo nadomestiti kakšne naravne vire, a bomo težko govorili o enaki kakovosti.

Tia Heler 9. a

Pogledala sem si film in morem priznati, da sem navdušena. Ogled filma me je popeljal še
korak bližje zavedanju problemov, ki smo jim priča. Problemov pred katerimi si vztrajno
zatiskamo oči in se pretvarjamo, da ne obstajajo. Bilo je boleče gledati ljudi, ki živijo v takšni
revščini. Najbolj pa me je bolelo, da jih veliko od teh misli, da je živeti tako sprejemljivo. A ni.
Ni sprejemljivo, da nekateri ljudje v svojem življenju še niso pili čiste vode, bili deležni
zdravstvene oskrbe in varnega doma. Ogromno spoštovanja imam do prostovoljcev, ljudi, ki
jim je mar. Za ljudi, ki skrbijo za soljudi, na katere drugi marsikdaj pozabimo. Velikokrat smo
preveč samovšečni in egoistični in sploh ne pomislimo na razmere v katerih prav zdaj, v tem
trenutku, živijo nekateri ljudje. Prav tako pa na s opozarja, da Zemlja ni večna in da zaloge
vode ne bodo trajale za vedno. Tudi tega se premalokrat zavedamo.
V filmu sem zelo uživala. Zelo je poučen in te predrami ob enem pa prikazuje neskončno

lepoto, ki jo narava premore. Ker sam rada fotografiram, prilagam nekaj fotografij, ki sem jih
naredila zdaj, med karanteno, na dvorišču, ter nekaj starejših iz izleta na Veliko planino.

Ajda Rojko 9. a

SVETOVNI DAN ZEMLJE
Ta film je zelo vredu, saj prikazuje življenje ljudi, ki doživljajo pomanjkanje vode. Pomanjkanje
vode se lahko zgodi v vsakem mestu, tudi če je bogat in zelo poseljen, tudi če je reven. Če
nimamo pitne vode, je nevarno, da zbolimo in umremo. Vem, da se še danes ena ljudstva
borijo za pitno vodo, saj je nimajo. Upam, da se takšen dogodek ne bo zgodil v Sloveniji, če pa
se bo upam, da se bo v čim milejši obliki. Drugi ljudje, ki ne živijo na teh območjih, bi lahko
priskrbeli črpališča vode, tako kot je pokazano na posnetku. Upam, da si bo ta film ogledalo
veliko ljudi, saj prikazuje resnično borbenost in preživetje za pitno vodo, saj jih veliko tudi
umre, ko se zastrupi z umazano vodo.
Lara Klemenčič 9.a

Pogledala sem si film in sem fascinirana, na kako zanimiv način je avtor predstavil vodo.
Nekateri ljudje se premalokrat zavedajo kakšno bogastvo imamo, med tem ko nekateri v
življenju sploh niso videli čiste vode. Sama pazim, da je ne trošim preveč. Spodaj pošiljam
dve sliki: prvo sliko(z dvema osebama) sem jo fotografirala lani maja in mi je všeč prav zaradi
vode in njenega čara, ki ga doprinese; druga slika je nastala 1. januarja letos in predstavlja
našo prečudovito Dravo, ki se lesketa v soncu.

Lia Horvat Zupančič 9.a

-Najbolj so mi bili všeč prizori narave, ki mu jih je uspelo ujeti s kamero. Prav neverjetno je
gledati vse kar je ustvarila voda, predore, kanjone, gorovja. Izgleda kot, da bi prišlo iz
drugega planeta. Grozno pa je bilo opazovati, kaj vse omogoča voda in kaj se zgodi s tistimi,
ki jim je primanjkuje. Da morejo ubijati, samo zato, da bi ostali živi. Kaj vse bi storili za pitno
vodo, to nam samo dokazuje v kakšnem razkošju živimo. Najbolj pa se me je dotaknilo, ko je
ženska enega izmed plemen, ki jim primanjkuje vode, rekla, da more piti umazano vodo in
tako tudi njena družina. Sploh nima izbire. Še nikoli ni pila pitne vode, ki je za nas normala.
Lepo pa je bilo videti, da je nekaterim ljudem mar, da pomagajo ljudem v stiski, vrtajo
vodnjake. Strašljivo je gledati, kakšne razlike med načinom življenja lahko povzroči ta
navadna tekočina. Grozen je bil tudi podatek o količini vode, ki jo uporabimo v enem tednu.
Ironično pa se mi je zdelo, da je lahko vode premalo ali pa preveč. Povzroča sušo, žejo in po
drugi strani poplave, uničenje domov, kmetij, pridelka. Film mi je bil zelo všeč, saj sem
izvedela veliko podatkov, ki so me presenetili in predvsem pretresli, upam da bo pomagal k
boljšemu odnosu do vode od ljudi po celem svetu.
Mia Miholič 9. b

- Ogledala sem si film Željni svet. Ob njem sem se zamislila in naredila nekaj primerjal s
sedanjim svetom, saj se mi zdi, da so vse stvari med seboj povezane, na takšen ali drugačen
način.
V filmu so mi bile zelo všeč fotografije, saj so zelo realne, lepe in posnete ob točno
določenem trenutku. Če pogledamo malo bolje, lahko vidimo prečudovite poteze rastlin,
živali, ljudi,... Vidimo tudi, da narava vsakogar naredi z razlogom, namenom in zelo
premišljeno. Najbolj mi je v spominu iz filma ostala slika, ko je drevo bilo v naravi v obliki
srca, zraven pa reka, saj so se barve med seboj zelo dopolnjevale. Zanimivi pa so bili tudi
ljudje, ki živijo v velikem pomanjkanju, tako vode, kot hrane ter vseeno preživijo iz dneva v
dan in se borijo, hkrati pa so sproščeni in se zabavajo. Iz njihovega vedenja se lahko marsikaj
naučimo, saj vidimo, da v življenju ni pomembno kolikor imamo, vendar kolikor damo in kako
srečni smo v svoji duši ter s svojim življenjem. Da smo srečni v življenju, pa moramo seveda
početi tudi to, kar nas veseli in v čem uživamo. Nekaterim je všeč šport, nekaterim glasba,...
in tudi tukaj smo si različni, ''posebni''. Vendar, le drugačnost je ključna. Če pomislimo na
današnji svet, lahko vidimo, da je drugačnost ključnega pomena, že pri osnovnih oz.
preprostih stvareh npr. pri virusih. Virus je sestavljen iz manj kot 20 genov, pa nam lahko
svet obrne na glavo v praktično eni noči. Vendar, hvala naravi, da so nekateri imuni na ta
virus in ga prebolijo na rahel način ali pa k sreči sploh ne zbolijo.
Na slikah in video posnetkih pa smo lahko videli, da je lepota sveta povsod okoli nas, vendar
si je treba le vzeti čas in se ozreti v naravo ter takoj lahko zagledamo prečudovite rastline,
živali,... in vsaka je na svoj način drugačna, zanimivejša. Takšen pogled, lahko doživimo v
vseh letnih časih, v vsakem dnevu, noči, pa naj še tako dežuje ali je vroče ali sneži ali nas
sonce razsvetljuje s sončnimi žarki.
Da pa imamo vse to in da tudi mi lahko živimo, se gibamo, raziskujemo, iščemo, uživamo,
delamo, opazujemo, počivamo,... moramo imeti zelo enostavno snov, ki je sestavljena le iz
dveh plinov in to je voda. Voda je zaklad, saj brez nje, ni življenja. Na žalost se tega mnogi
včasih premalo zavedamo, vendar ko je bo enkrat zmanjkalo, bo konec in nihče ne bo mogel
zavrteti časa nazaj. To se sedaj dogaja že v Afriki in kjer koli po svetu, mi pa govorimo: '' Eh,

sej to ni nič, to k nam zagotovo ne more priti ali se pojaviti tu'', vendar se motimo. En takšen
dokaz je tudi tale virus, ki smo ga na začetku vsi podcenjevali, ampak komaj sedaj, ko je
umrlo na tisoče ljudi, smo se začeli zavedati, da je življenje pomembnejše od potovanja,
novega avtomobila,... In kar najbolj opažam, še le sedaj, ko so uvedli vse te zaščitne ukrepe
(nošenje rokavic, razkuževanje rok, vozičkov pred trgovinami,..) smo se ljudje končno začeli
zavedati, da je higiena najpomembnejša, če ne želimo zboleti. Si predstavljate, da smo pred
6 meseci npr. hodili v trgovino, si vzeli voziček (brez rokavic), se v trgovini ali nakupovalnem
centru zadržali več ur, si v tekstilni trgovini poskusili mnogo oblačil, da smo si izbrali pravo,
mnogo stvari vrnili na svoje police, ker smo se tik pred blagajno odločili, da je nekaj boljše od
drugega ali se z tujci rokovali,... Vse to se nam trenutno zdi grozno, saj smo se začeli
zavedati, da nikoli ne vemo, koliko ljudi je pred nami to stvar že imelo v rokah, ali so imeli
kakšno bolezen,...
Iz vsega napisanega in iz filma sem se naučila:
Da ne smemo biti preveč potrošni;
Treba vsako stvar reciklirati ali predelati ter se truditi, da proizvedemo kar se da malo
odpadkov;
Ceniti vsako stvar, ki jo imamo (tudi druženje s prijatelji po pouku), saj nikoli ne vemo kdaj
nam bo to vzeto;
Poslušati naravo, njene ''govore'' in z njo narediti ''posel'' s sloganom - DAŠ, DOBIŠ;
Treba biti sočuten z drugimi, saj si lahko hitro na njihovem mestu;
In narava nam ponuja veliko lepega, le odpreti moramo oči in najti...
Karolina Pernek 9. b

