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,,ВОДАТА – 

 ИЗВОР  НА  ЖИВОТ” 



Водата  е жизнената сила в живота. 

Сила, но и стихия. Стихия, която  може да ни погуби 

със своята сила и мощ. 

Тя е прекрасна, когато е спокойна и синееща в 

простора, излъчваща красота и величие. 



 Водата дава живот и жизнена енергия на всичко, 

докоснало се до нея. След дъжд избуява тревата и 

сякаш се събужда  природата. 

Колко е прекрасно да тичаш под капките на дъжда!  

В морето и рекита водата те обгръща със своята 

ласка и чувстваш като че ли отново се раждаш. 



 Според теорията на Дарвин, животът се 

заражда във водата. Без нея не може да 

съществува нито едно живо същество. Но тя 

може да унищожи всичко, което се изпречи на 

пътя и. Ние, хората смятаме, че сме покорили 

водата. Но може ли да се покори нещо, 

създадено от природата, дарено с такава 

прелест, сила и красота?  



В миналото основен фактор, по който различните 

народи са определяли къде да се заселят, е било 

наличието на водни ресурси или водни пътища, 

например древните египтяни избрали поречието на 

река Нил и зависели изцяло от нея. 



Ранните форми на живот са се зародили във водата.  



.  

Водата е основна част от човешкия организъм. Всички 

жизнени процеси в човешкото тяло са свързани с вода, Тя 

разтваря хранителните вещества, извежда отпадните 

продукти. Осигурява обмяната на веществата и е среда, в 

която протичат всички биохимични процеси. За да се намира 

в добро физическо състояние и ефективност, всеки човек се 

нуждае от около 2 литра вода на ден. 



Водата се среща навсякъде в природата.  

Тя е жизненоважен абиотичен и екологичен фактор.  



Водата е едно от условията за живот. Във водните 

басейни живеят и се размножават растения и животни. 

За тях водата е и среда на живот.  



Животинският свят около водните басейни е много по-

населен, отколкото този в сухите места. Причината е, 

че там видовото разнообразие на растителността е по-

голямо, съответно разнообразието от храни. 



Водните ресурси са условие за развитие на стопанската 

дейност. Водата се използва в бита, промишлеността и 

селското стопанство.  



Водите са необходими за развитието на водния 

транспорт и производството на електроенергия. Те  

се явяват важно условие за икономическото развитие 

на страната. 



Чистотата на водата зависи от дейността на човека. Той 

използва водата за пиене, за приготвяне на храната си, за 

поддържане на хигиената си, в промишлеността. 



Главни замърсители на водите са промишлените 

предприятия, отпадъчните води от населените 

места и животновъдните ферми.  



Водите се замърсяват и от прекалената употреба на 

изкуствени торове за селскостопанските растения, от 

препаратите за растителна защита. 



Основни водоприемници на замърсените отпадъчни 

води са реките и езерата. Реките от своя страна 

стават причина за замърсяване на морета и на 

Световния океан. 



Застрашена е водната флора и фауна.  



Необходимо е всеки един жител на планетата Земя 

да приеме опазването на водите като своя лична и 

много отговорна задача.  



Всеки човек трябва да дава своя скромен принос в това 

така значимо и жизненоважно дело.  



Без прекрасната и чиста вода светът би загинал, би станал 

пустиня.  



       Без вода няма настояще, няма и бъдеще. 

ВОДАТА Е ИЗВОРЪТ НА ЖИВОТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА!  



Автор на презентацията:  

Ученици от 7 A клас  

СУ,,Христо Ботев „ гр.Септември 


