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УВОД 

Опстанак свих живих бића зависи од воде. 

Вода је једна од најраспрострањенијих материја на Земљи. Око 71% Земљине површине је 

под водом. Од свих вода 97% њих је слана вода, а слатке воде има 3% .Слатке воде има 

највише у леду, а има је још у подземним рекама, језерима и у атмосфери а још мања 

количина, свега 0,003 одсто ње чини флаширана вода, биолошки тестирана и фабрички 

упакована. Преко милијарду људи нема никакав приступ пијаћој води. Преко три 

милијарде нема никакве санитарне услове. Због константног недостатке воде, свакодневно 

умре скоро пет хиљада људи. 

Укупна годиђња потрошња воде у свету сваке године повећа се за око 6%.  Све људске 

активности утичу на екосистеме вода и могу угрозити слатководне изворе тј. количину и 

квалитет  питке воде. Тако данас многи крајеви у Европи немају воде за пицће иако воде 

имају у изобиљу . Воду угрожавају: Штетне материје из индустрије, непрочишцћене 

отпадне воде из домаћинстава, прекомерно коришцћење отрова и ђубрива у 

пољопривреди, бетонирање и асфалтирање · због изградње путева, сеча шума, киселе 

кише, немар, непотребни губици у водоводном систему. 

 

Методолошки оквир истраживања  

Акционо истраживање може се одрeдити као решавање проблема путем научних метода. 

Користи се у решавању специфичних практичних проблема који се могу сусрести у 

локалној средини, предузећу или чак код појединаца који се баве самосталним 

образовањем и учењем. Није решавање проблема у смислу покушавања да би се сазнало 

шта је погрешно, већ трагање за знањем о томе како да се побољша. Није везано за учење 

зашто радимо одређене ствари, већ како можемо учинити ствари бољим. 

Полазне вредности истраживања 

Полазне вредности у овом истраживању су: превенција штедње воде, конструктивно 

решавање проблема, превентивне активности које се спроводе да би допрле до свести 

људи у вези штедње воде. Све већа потрошња воде и све мањеводе за пиће у свету је 

актуелан проблем савременог друштва а такође и људи који живе у сеоским 

домаћинствима. Постоји више начина да се то ублажи.У жељи да тестирамо неке од њих и 

испитамо њихову делотворност у превенцији непотребног трошења воде применили смо 

модел акционог истраживања. Како је акционо истраживање по природи такво да захтева 

увођење одређених новина зарад побољшања постојећег стања, то се уклопило у контекст 

проблема нашег истраживања који смо дефинисали на следећи начин: који су могући 

начини превенције штедње воде у сеоским домаћинствима. Реч је о истрживању које је 



практично применљиво. Тако да је ово истраживање спроведено, између осталог, из 

практичне користи за домаћинства, повећање свести људи да вода мора да се штеди, због 

штедње енергетске ефикасности као и због читаве планете. Према томе предмет овог 

истраживања је следећи: вредновање и штедња воде. 

Карактеристика квалитативних истраживања, када је методологија у питању, између 

осталог је у томе да не захтевају питања о односу између независних и зависних 

варијабли, односно да не захтевају тестирање хипотеза. Такође, акциона истраживања, као 

таква, не захтевају превише прецизно и круто постављање истраживачких питања. 

Различите околности и непредвиђени токови истраживања можда ће захтевати промену, 

па је флексибилност у постављању истраживачких питања неопходна.  

Модел акционог истраживања спроведен је у току фебруара и марта месеца 2021. године у 

трајању од месец ипо дана. Истраживање је спроведено у неколико села гружанског краја 

а спроводили су га ученици стијих разреда из ОШ ,, Рада Шубакић'' из Груже и Губеревца 

као и млађих разреда из Пајсијевића уз помоћ наставнице биологије Зорице Тошић и 

учитељице Снежане Максимовић Влајић.  

1. Проблем истраживања 

Проблем истраживања произашао је из жеље за увођењем новина које би промениле 

постојеће стање у потрошњи воде, па би  контекст проблема нашег истраживања који смо 

дефинисали на следећи начин био: који су могући начини превенције потрошње воде у 

сеоским домаћинствима. 

2. Предмет истраживања  

Ово истраживање је спроведено, између осталог, из практичне користи и за становнике 

сеоских домаћинстава и за природне ресурсе, и пре свега, за ученике, а предмет 

истраживања је следећи: превенција штедње воде у сеоским домаћинствима. 

3. Истраживачка питања и задаци 

Питања која постављамо пред овим истраживањем су следећа: 

1) Колико имаш славина у свом домаћинству? 

2) Да ли су све славине исправне? 

3) Да ли се тушираш или купаш у кади? 

4) Док переш зубе да ли ти је чесма затворена? 

5) Када переш ауто да ли користиш црево или воду из кофе? 

6) Да ли посуђе переш у ванглици или под сталним млазом воде? 

7) Да ли се у твом дому вешпере ручно или у веш машини? 

8) Да ли башту или пластеник заливате цревом или системом ,,кап по кап''? 

9) Да ли се у твом домаћинству сакупља кишница? 



10) По вашем мишљењу да ли штедите воду у свом домаћинству? 

 

4. Циљеви истраживања  

општи циљ овог истраживања је  смањење и превенција потрошње воде у 

сеоским домаћинствима. 

 Поред општег, могуће је дефинисати и следеће циљеве: 

1) Подучавање људи како да штеде воду 

2) Подизање социјалне свести о штедњи ресурса у овом случају воде 

3) Оспособљавање одређеног броја људи путем подучавања, предавања и 

семинара како превентивно да делују на мештане у сеоским домаћинствима као 

да штеде воду. 

      6.  Фазе акционог истраживања 

 Читав циклус истраживања пролази кроз неколико фаза  

1) Фаза планирања: фаза у којој се врши оцењивање постојеће праксе; одређује се 

предмет и проблем истраживања и прикупљају информације.  

2) Фаза акције: фаза одабира места, примена различитих стратегија. 

3) Фаза евалуације: фаза прецене успеха, односно неуспеха истраживања. 

1. У фази планирања или почетној фази утврдили смо да је 

потрошња воде у сеоским домаћинствима повећана. 

2. У другој фази припремили смо упитнике и прикупили податке 

о потрошњи воде. 

3. У трећој фази је била обрада података и изношење резултата 

Метода која је најпогоднија за сврхе овог истраживања јесте дескриптивна метода. 

Од техника су најзаступљеније посматрање, анкетирање, интервјуисање, скалирање и сл. 

Од инструмената је најзначајнији  упитници. 

7. Узорак истраживања 

Узорак истраживања било је 113 домаћинстава у неколико села из гружанског 

краја. 

 

8. Организација истраживања 

 

            Реализација активности и евалуација процеса истраживања  

Организација истраживања свакако почиње потребом наставника и ученика да 

успоставе контролу потрошње воде како у школи  тако и у својим даћинствима 

и осталим домаћинствима у свом месту помажући им да открију  вештине које ће 



им помоћи да се усмере према позитивним животним стиловима и штедњи ресурса 

које су од планетарне важности свих живих бића. 

Анкетне листиће припремиле су наставнице а ученици су вршили анкетирање 

својих укућана, комшија и рођака у селу. Вршено је у току фебруара и једним 

делом у марту месецу. 

У току истраживања вршена је и обука једног броја мештана од стране наставнице 

биологије и учитељице како да утичу на остале мештане у свом селу како да штеде 

воду. Који су начини штедње воде. 

 

9. Обрада података 

Поводом „ Светског дана вода“, а на тему „ Вредновање воде“, у нашој школи је 

спроведена анкета са 10 питања, са циљем да се провери колико се води рачуна о 

води. Учешће у анкети су узели ученици старијих разреда од  5-8.разреда у Гружи и 

Губеревцу, као и млађи разреди у Пајсијевићу. Укупно је урађено 113 анкета. 

1. Констатовано је да укупно у 113 домаћинстава има 677 славина, или у просеку 

6 славина по домаћинству. 

2. Од укупног броја анкетираних , 24 је одговорило да им све славине у 

домаћинству нису исправне, односно 21,24%, а да су све славине исправне, 

одговорило је 89 анкетираних или 78,76%. Закључак је, да је више исправних 

славина, али има и неисправних. 

3. У кади се купа 15 анкетираних, односно 13,27%, док се тушира 98 испитаника, 

односно 86,73%. Закључак је да се много више воде троши туширањем. 

4. Док перу зубе чесма је затворена код 36 испитаника, односно 31,86%, док 77 

испитаника оставља да вода тече док перу зубе, односно 68,14%. Закључак је да се 

много више воде потроши када се чесма не затвара. 

5. Док перу ауто, воду из кофе користи 18 испитаника, односно 15,93%, а 

цреветом 95 анкетираних, односно 84,07%. Закључак је, да се много више воде 

потроши ако се ауто пере цреветом. 

6. Опране судове, у ванглици испира 12 испитаника, односно 1,77%, а под 

млазом воде 111, односно 98,23%. Закључак је да се много више воде потроши ако 

се судови испирају под млазом воде. 

7. Ручно, веш пере 8 испитаника, односно 7,08%, а у машини 105 анкетираних, 

односно 92,92%. Закључак је да се много више воде потроши, ако се веш пере у 

машини. 



8. Пластеник , цреветом залива 62 испитаника, односно 54,87%, а системом кап-

по кап 51 анкетираних, односно 45,13%. Закључак је да се много више воде 

потроши, ако се залива цреветом. 

9. Кишницу сакупља 27 испитаника, односно 23,89%, а не сакупља 86, односно 

76.11%. Закључак је, да би много било боље да се сакупља кишница. 

10. Од укупног броја анкетираних, 49 се изјаснило, да мисли да штеди воду у свом 

домаћинству,односно 43,36%, а 64 испитаника се изјаснило да не штеди воду у 

свом домаћинству, односно 56,64%. Закључак је да се вода не штеди у довољној 

мери. 

10. Закључак 

Резултати анкете су показали да треба предузети одговарајуће мере како би се вода 

више штедела. 

- У домаћинствима ,кроз едукацију утицати на родитеље да редовно треба да 

контролишу исправност славина у свом домаћинству, и када дође до квара, да 

одмах отклоне квар, да сене би цурењем славина, вода нерационално трошила. 

- Апеловати, да се обавезно затвара славина док се перу зуби, да се ауто пере из 

кофе,судове испирати у ванглици, чешће опрати веш, ручно. 

- Потребно је едуковати родитеље, колико се вода више штеди ако у 

пластеницима имамо систем кап-по кап. 

- Веома битно је сакупљати кишницу, коју можемо врло рационално 

искористити. 

- Као једну од могућих мера треба организовати предавања о значају воде за 

живот, и колико је битно штедети воду. 

- Предавања на ову тему треба да се организују у сарадњи са наставницима 

биологије, хемије, географије. 

Научите децу да затварају славине након употребе 

Инсталирајте штедљиве водокотлиће уместо старих који могу испирати WЦ шољу 

са 5л умјесто са 9 или 10л 

Машину за прање судова и машину за прање веша укључујте само кад су пуне 

Код прања судова не пуштајте воду да тече. Напуните судоперу или одговарајућу 

посуду у којој ћете опрати судове 



Ако купујете нове кућне апарате распитајте се о запремнини машина за прање и 

њиховој ефикасности. Такође проверите специфичну потрошњу машине која се 

означава с л/кг рубља 

При прању зуба не дозволите да вода цури све време. На тај се начин може 

уштедети чак 10-25 литара воде 

Лети чувајте флаше са водом у фрижидеру уместо да отварате славину и пуштате 

да вода тече да би била хладна 

Кувајте храну с минимално потребном водом. Тако штедите воду, а и остаје више 

корисних састојака при кувању 

Ако имате индивидуални водомер редовно га баждарите 

Утврдите и запамтите локацију главног вентила којим затварате воду у целом стану 

или кући. Тако ћете уштедети стотине литара воде и спречити већу штету ако дође 

до пуцања цеви 

Ако имате фонтану уградите систем рециркулације воде 

Ако већ перете аутомобил у свом дворишту, перите га на трави. Тако ћете 

истовремено и заливати травњак 

Врт и травњак заливајте само ако нису проглашене мере редукције воде 

Ако имате могућности скупљајте кишницу за заливање биљака 

Сваки дан учините нешто чиме штедите воду. Иако је уштеда можда мала, сваки 

уштеђени литар је вредан 

Просечна јединична потрошња процењена је на 150 л/ст/дан (скраћена ознака за 

“литара по становнику на дан”). Уштедом кроз спречавање капљања, цурења и 

нерационалног кориштења воде можете уштедети око 30 л/ст/дан. Уградњом боље 

технике (ефикасни кућани апарати, аератори, регулатор притиска и слично) можете 

уштедети додатних 30 л/ст/дан. 

Ваша укупна уштеда воде може износити и до 60 л/ст/дан. За годину дана тако 

штедите око 22000 литара воде по особи. 

- ВОДУ ТРЕБА ШТЕДЕТИ, ЧУВАТИ И ВРЕДНОВАТИ. БЕЗ ВОДЕ НЕМА 

ЖИВОТА. 

- СВАКО ОД НАС МОЖЕ УЧИНИТИ МАЛО, БРИГОМ О ВОДИ БРИНЕМО О 

ГЕНЕРАЦИЈАМА КОЈЕ ДОЛАЗЕ. 



- НАШ НАЈВАЖНИЈИ РЕСУРС МОЖЕМО САЧУВАТИ САМО 

ЗАЈЕДНИЧКИМ ДЕЛОВАЊЕМ. 

 

ОТЕЖАВАЈУЋИ УСЛОВИ 

У спровођењу овог истраживања нисмо наишли на значајније потешкоће. 

Линкови за штедњу воде: 

https://www.umweltberatung.at/download/?id=wasser_sparen_bringts_serbisch-1606-

umweltberatung.pdf 

https://www.jkpbukulja.rs/vesti/569-apel-za-stednju-vode-i-neki-od-nacina-kako-je-

stedeti.html 

http://vremeje.rs/kako-zastiti-vodu/ 

http://vodovodbor.com/moj-doprinos-stednji-vode/ 

 

https://www.umweltberatung.at/download/?id=wasser_sparen_bringts_serbisch-1606-umweltberatung.pdf
https://www.umweltberatung.at/download/?id=wasser_sparen_bringts_serbisch-1606-umweltberatung.pdf
https://www.jkpbukulja.rs/vesti/569-apel-za-stednju-vode-i-neki-od-nacina-kako-je-stedeti.html
https://www.jkpbukulja.rs/vesti/569-apel-za-stednju-vode-i-neki-od-nacina-kako-je-stedeti.html
http://vremeje.rs/kako-zastiti-vodu/
http://vodovodbor.com/moj-doprinos-stednji-vode/

