Víz Világnapja alkalmából idén is
megrendezésre kerül
iskolai háziversenyünk!

Részvételi feltételek:
•
•
•

Az iskolánk honlapján elhelyezett feladatlap kitöltése (egyéni vagy pármunka)
Víz körforgásáról készített képregény (papíron vagy digitálisan)
Határidőn belül leadott feladatlap és képregény!

Határidő:
Március 21. (csütörtök, Varga Ildikó tanárnőnél)
Eredményhirdetés:
Március 25 (hétfő)

Sok sikert és jó szórakozást!
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Fejtsd meg az alábbi képrejtvényeket!
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Felismered a vaktérképről a tájakat, folyókat, csatornákat? Segítségedre lesz a
földrajzatlasz Magyarország domborzata térképe!
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Oldd meg az alábbi keresztrejtvényt!
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V.

Döntsd el az állításról, hogy igaz vagy hamis? A hibás részt húzd alá és javítsd ki a
mondatot!
A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi Rio de
Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték.
A jeles nap célja, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen
belül a Föld vízkészletét.
A Föld vízkészletének (kb. 1,444 milliárd km3) mindössze
15 százaléka édesvíz. Ennek is nagy része (2,2 %) jég.
Az Exxon Valdez egy olajszállító tankhajó volt, melynek
1989. március 24-én a Prince William-szorosnál (Mexikóiöböl) bekövetkezett balesete során a hajóból 50 millió liter
nyersolaj került a tengerbe, mely minden idők egyik
legnagyobb környezeti katasztrófáját okozta.
2000. január 30-áról 31-re virradó éjjel Zazár falu közelében a nagy havazás hatására
átszakadt az aranyat cianidos módszerrel termelő Aurul bányavállalat zagytározójának
földgátja, ez volt a kiváltója a tiszai ciánszennyezésnek.
A XIII. kerület címerének közepén helyet kapott a viza, mely haltípusnak jelentős szerepe volt
a magyarországi dunai halászatban.
A viza anadrom halfaj, ami azt jelenti, életét a folyókban tölti, csak szaporodni jár a
tengerekbe.
A világ legnagyobb vízi erőművét, az Amazonas folyóra felépült Itaipu gátat, a brazilparaguay-i határon találjuk.
A magashegységi gleccserek hőmérséklete nagyon közel van az olvadásponthoz, azaz egy
egészen kismértékű klímaváltozásnak is visszafordíthatatlan hatása van. Ezek a gleccserek a
felmelegedés legérzékenyebb jelzői. Így van ez az Alpok leghosszabb gleccserével is, az
Aletsch-gleccserrel.
A korallok csak ott képesek megélni, ahol a tengervíz évi középhőmérséklete meghaladja a 20
°C-ot, 30–50 m-nél nem mélyebb, valamint oxigénben gazdag, magas só- ill. kalciumtartalmú
és tiszta.
Kutakodj! Keresd ki az alábbi ásványvizek csomagolásáról az adatokat!
Theodora Kékkúti ásványvíz
Mizse (szénsavas)
(szénsavas)

Kalcium
Magnézium
Hidrogénkarbonát
Kálium
Nátrium
Fluorid

