v

VODA! KAJ STORIMO, DA NESREC NE BO?
Vodo potrebujejo vsa živa bitja za življenje,zato jo moramo ceniti in cuvati. Vsak dan
jo uporabljamo za pitje, kuhanje, cišcenje in umivanje.
Ljudje pogosto pozabljamo, kako pomembna je voda. Obnašamo se zelo
neprimerno. Odpadke mecemo v reke, potoke, jezera in morja. Plasticne vrecke v
morju naredijo veliko škode. Želve, ribe in delfini zamenjajo plasticne vrecke za hrano
in jih pojedo. Zaradi tega poginejo.
Tovare spušcajo nevarne snovi v vodo. To povzroci onesnaževanje vode. Nekatere
živali so zato zelo ogrožene.
Pred nekaj leti smo v našem kraju imeli poplavo. Reka Dragonja je poplavila polja,
sadovnjake, vinograde in tudi nekatere hiše. Do poplave je prišlo ponoci, ko smo vsi
spali. Gasilci so z vkljuceno sireno vozili po dolini Dragonje, da bi se ljudje prebudili.
Babica in dedek nista slišala opozorila. Prebudilo jih je mocno trkanje sosede, ki je
kricala:« Voda, poplava!« Kricanjeje prebudilo tudi mojo mamo in oceta. Voda se je z
veliko hitrostjo približevala hiši in s seboj prinašala veliko stvari. Dedek je poskušal
zavarovati vhod v klet z lesenimi deskami. Moj ocka pa se je odpravil reševati živali.
A voda je bila prevec visoka in deroca. Vsi so se pocutili nemocne. V trenutku je bilo
dvorišce polno vode, zaradi teme je bilo reševanje še težje. Brez moci so opazovali
vodo, ki je s svojo mocjo poplavljala. Kar naenkrat se je višina vode zacela zniževati
in voda je pocasi zacela odtekati. Zaceli so iskati kužka in ostale živali. Klicali so jih v
temi. Vsi so bili zelo zaskrbljeni. Cez nekaj casa so zaslišali cviljenje. Zagledali so
plavajoco kepico v vodi. Vse živali niso imele take srece, nekatere so utonile.
S sestro sva noc prespali, šele zjutraj sva opazili nered okoli hiše. Vsi smo bili zelo
žalostni. Poplava je povzrocila veliko škode in žalosti.
Nesreco bi lahko preprecili, ce bi bolj skrbno cistili strugo reke Dragonje. Tudi nasipi
bi lahko pomagali.
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»VODA! KAJ STORITI, DA NESREC NE 80«

Voda je energija za življenje. Moramo jo ceniti, ker je
za nas zelo pomembna. Zna pa voda biti zelo
nevarna. Ob mocnem deževju poplavljajo reke in
hiše v nižjih predelih. Pride do plazov, ker je zemlja
prevec napita. Dvigne se morje in ob tem lahko
poškoduje ljudi in avtomobile. V morju se veliko ljudi
utopi. Eni so slabi plavalci, drugim pride slabo, tretji
so nepazljivi. Da bi bilo manj nesrec, bi moral vsak
biti bolj pazljiv. V morju plavati v nižji vodi in ne ob
mocnem soncu. Lastniki plovil bi morali voziti dokler
je za njih dovoljeno in ne blizu obale, kjer so kopalci.
Recne struge bi morali poglobit in cistit predele,
kamor reke odtekajo. Morali bi preuciti podrocja kjer
je velika nevarnost plazov. Te predele ocistiti in
zavarovati, saj ko se zemlja napije vode kar drvi po
pobocju. To je le kapljica v morju, kaj storiti, da
nesrec ne bo.
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