
VIRTUALNA VODA 
 
 
Cilji: 

 razumejo pojem virtualna voda 
 znajo predvideti in izračunati, koliko vode porabimo za posamezne proizvode 
 ovrednotijo vlogo potrošnikov v tem globalnem prostoru 

 
Povezave z drugimi predmeti: matematika, sociologija, geografija 
 
Starost: 14+ 
 
Čas: 45 min 
 
Pripomočki: 
 

- velika pola papirja za možgansko nevihto – za uvod 
- delovni list 1 – izrezani lističi z opisi različnih proizvodov (1 komplet na skupino) – za uvod 
- delovni list 2 – opisi  proizvodov z matematičnimi nalogami (1-3 naloga na skupino, odvisno 

od časa in matematičnega predznanja; izberite tiste, ki so primerne za vašo skupino in 
kulturo) – glavna aktivnost 

 
Opomba: primerna nadgradnja te teme je aktivnost z risano animacijo Abuela Grillo  
 

Uvodna motivacija (15 min) 

 
Povejte udeležencem, da boste danes govorili o vodi in njeni uporabi. Začnite z možgansko 
nevihto na temo “voda”. Na tablo nalepite prazno polo papirja in določite nekoga od udeležencev, 
da na tablo zapisuje asociacije, ki jih skupina poveže z vodo.  
Primeri vprašanj: »Za kaj vse potrebujemo vodo?« Zapišite vse ideje, ki se jih bodo spomnili v  2–3 
minutah. Potem zaključite z možgansko nevihto in vprašajte: »Kaj pa če vas vprašam, za kaj NE 
potrebujemo vode?« 
 
Udeleženci razmišljajo nekaj minut, njihovih idej ne komentirajte; spodbujajte jih k čim več idejam, 
saj nobena ideja v tej aktivnosti ni napačna. Ne porabite več kot 5 min skupaj za obe vprašanji. 
  
Za pripravo na to aktivnost postavite vprašanje: 
»Kakšna je po vašem mnenju povezava med vodo in proizvodi, ki jih uporabljamo?« 
  
Ko dobite nekaj odgovorov, udeležence razdelite v dve skupini in dajte naslednja navodila:  
 
»Vsaka skupina dobi komplet izrezanih lističev z opisi različnih proizvodov. Da lahko vse te 
proizvode ustvarimo, potrebujemo pri njihovem procesu vodo. Vaša naloga je, da proizvode postavite 
v pravilni vrstni red glede na to, koliko vode po vašem mnenju porabimo, da te proizvode 
ustvarimo. Začnite z najbolj vodno intenzivnim proizvodom. Upoštevajte vse faze proizvodnje in vse 
količine. Za aktivnost porabite 3 minute. » 
 



Nato razdelite na roko izrezane lističe z opisi proizvodov (delovni list 1) in skupine začnejo z 
delom (5 min). 
 
Debata v razredu:  ko končajo, postavite naslednje vprašanje (ne izdajte pravilnih odgovorov!): 
 
»Pri izdelavi katerih proizvodov porabimo največ vode? Zakaj? Pri katerih proizvodih potrebujemo 
najmanj vode? » 
 
Ne porabite preveč časa za debato o različnih proizvodih, ker se boste o tem pogovarjali kasneje. 
Razložite, da se bodo sedaj naučili več o tem in spoznali pravilne odgovore. (5 min) 
 

Realizacija smotra (20 min)  

 
Pojasnite, da vsaka skupina dobi opis proizvodov, o katerih ste ravno govorili in kjer so tudi 
matematične naloge. Morali bodo prebrati informacije o proizvodih in predvideti, koliko vode je 
potrebne za proizvodnjo (priloga 2). Razdelite vsaki skupini eno nalogo ali več, če vam ostane 
dovolj časa ali če so nekatere skupine hitrejše od ostalih. (7 min) 
 
Medtem ko skupine rešujejo naloge, vi narišite na tablo dolgo črto kot kaže primer spodaj:  
 
 
0 litrov___________________________________________________________ 16 000 litrov 

 
 
Ko vsi končajo, morajo na tej črti označiti ustrezen položaj proizvodov iz svojih nalog (glede na 
intenziteto vode). Tako bodo preverili, če so njihovi izračuni pravilni, hkrati pa bodo vsi imeli 
enak pregled položaja proizvodov glede na intenziteto vode.  (3 min) 
 
 
Pojasnilo k matematičnim nalogam (delovni list 2): 
 
riž: 2.300 / 0,67 = 3.432 litrov = približno 3.400 litrov 

sladkor: 175 / 0,11 = 1.590 litrov 

čaj: 2.400 / 0,26 x 0,003 = 27.69 litrov = približno 30 litrov 

govedina: (3.060 + 24 + 7) / 200 x 1.000 = 15.455 litrov = približno 15.500 litrov 

papir: 6.000 / 10 / 300 x 0,005 x 1.000 = 10 litrov 

bombaž: (3.600 / 0.35 / 0,9 + 30 + 140 + 190) x 0,25 = 2.947 litrov = približno 2.900 litrov 

 
Pozornost skupine usmerite na črto na tabli. Da bi izvedeli več o vseh proizvodih, vsaka skupina 
predstavi svoje proizvode (npr. o državi, kjer poteka proizvodnja, količini porabljene vode na 
posameznih stopnjah proizvodnje, možnih težavah pri proizvodnih procesih ali druge pomembne 
informacije, ki se jim zdijo zanimive). Tukaj lahko vključite tudi ostale proizvode na črti, ki ste jih 
omenili pri uvodni aktivnosti. (10 min)  
 
Opisi proizvodov vključujejo tudi fotografije izdelkov in zemljevid prostora, kjer poteka 
proizvodnja. To kaže na globalno medsebojno povezanost, saj nekatere proizvode izdelajo v enem 



delu sveta, uporabljajo pa na čisto drugem.  
 

Refleksija (10 min) 

 
Udeleženci razložijo pojem »virtualna voda«. Na osnovi prejšnje aktivnosti bi morali znati pojasniti 
pomen. Če so njihovi odgovori vseeno nejasni, jim pomagajte: Virtualna voda je nevidna količina 
vode, ki jo porabimo v proizvodnem procesu posamezne dobrine. (2 min) 
 
Vrnite se na seznam idej z začetka ure (možganska nevihta). Naj zdaj še enkrat razmislijo o 
vprašanju: »Za kaj NE potrebujemo vode?« Vprašajte: »Ali bi sedaj spremenili vaše odgovore?«   
(2 min) 
 
Nadaljujte z vprašanji: (6 min) 

 »Zdaj poznamo ozadje in nekatere informacije o količini virtualne vode v posameznih 
proizvodih. Kaj nam te informacije sporočajo?« 

 Ali lahko mi, potrošniki proizvodov, rešimo težave, ki so omenjene pri opisih proizvodov? 
Če da, kaj lahko storimo?« 

 
Namen debate je, da se udeleženci zavedajo moči, ki jo kot potrošniki imajo. Izdelki, ki jih izberemo 
in kupimo doma, vplivajo na ljudi in okolje na drugem koncu sveta. 
  
Za domačo nalogo ali  razširitev aktivnosti lahko napišejo kratek odgovor na vprašanje: »Kako sem 
jaz prek vode povezan s preostalim delom sveta?«  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Info del 
 
Dodatne informacije – Virtualna voda (voda v proizvodih) 
 

Virtualna voda je količina vode, ki je bila potrebna za proizvodnjo ene enote določenega izdelka 
(dobrine) na mestu proizvodnje – izražamo jo namreč v prostorninskih enotah na enoto izdelka 
(npr. 1.000 l/enoto ali 1.000 l/kg). Kako voda intenzivira proizvodnjo je odvisno od področja 
izdelave in  podnebnih pogojev. Na primer, če primerjamo proizvodnjo bombaža, je količina 
virtualne vode v toni bombaža na Kitajskem 2.018 m3, medtem ko je v  Indiji 8.662 m3. Vsebina 
virtualne vode  posamezne dobrine je dejanski volumen vode, ki se porabi za proizvod, izmerjen na 
mestu proizvodnje. 
Da bi izračunali vsebnost virtualne vode pridelanih dobrin, upoštevamo vodo, ki jo potrebujemo za 
namakanje, vodo za pridelavo gnojila, pesticidov in drugo pridelovanje. Žive dobrine imajo višjo 
vsebnost virtualne vode pridelanih proizvodov, ker potrebujejo virtualno vodo tudi za krmo. 
 
Najvišja vsebnost virtualne vode je v industrijskih izdelkih, njihovo količino pa je težko izračunati.  
 
Več informacij, vključno z metodo izračuna: http://www.waterfootprint.org/ 
 
Vir: Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K.: Globalization of Water. Sharing the Planet's Freshwater Resources, 2008. 

 
 
 
Izdelek Vsebnost 

virtualne vode 

 (v litrih) 

Izdelek Vsebnost 
virtualne vode 

 (v litrih) 

ustekleničena voda (1l) 9 sladkor (1kg) 1.590 

A4 list papirja  10 bombažna majčka  2.900 

krompir 25 riž (1kg) 3.400 

skodelica čaja (250 ml) 30 par usnjenih čevljev  8.000 

jajce 135 kavbojke  11.800 

kozarec mleka (200 ml) 200 govedina(1kg)  15.500 

 
Vir: Hoekstra, Chapagain 2008: 15, 119; www.waterfootpring.org (vzpostavljeno 9. januarja 2011) 

http://www.waterfootprint.org/


Delovni list 1 – Seznam izdelkov:  

 

ustekleničena voda (1l) 

 

sladkor (1kg) 

 

A4 list papirja 

 

bombažna majčka 

 

krompir 

 

riž (1kg) 

 

skodelica čaja (250 ml) 

 

par usnjenih čevljev 

 

jajce 

 

kavbojke 

 

kozarec mleka (200 ml) 

 

govedina (1kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ustekleničena voda (1l) 

 

sladkor (1kg) 

 

A4 list papirja 

 

bombažna majčka 

 

krompir 

 

riž (1kg) 

 

skodelica čaja (250 ml) 

 

par usnjenih čevljev 

 

jajce 

 

kavbojke 

 

kozarec mleka (200 ml) 

 

govedina (1kg) 

 



 

Delovni list 2  
 

RIŽ 

Riž je med žiti po pogostosti pridelave na drugem mestu na svetu. 
Danes raste riž na vseh kontinentih sveta,  razen na Antarktiki, 
njegova največja proizvajalka pa je Azija, kjer pridelajo in 
porabijo 90 % svetovnega riža. Druge največje svetovne 
pridelovalke riža so Indija, Kitajska, Indonezija, Tajska, Bangladeš 
in Vietnam. 

 Največ riža porabijo v državah proizvajalkah. Tradicionalni 
izvozniki riža so 
Tajska, Vietnam, Indija in Pakistan. Riž raste tudi v 
Evropi. Okoli dve tretjini riža, ki se ga porabi  v Evropski 
uniji, raste v Evropi, kjer sta njegovi največji proizvajalki 
Španija in Italija. V EU največ uvažajo Tajska, Indija in 
Pakistan.  

Skoraj celotni svetovni riž raste na manjših nasadih in je 
sejan na roko. Na žalost njegovi pridelovalci pogosto prodajajo svoje pridelave po zelo nizkih cenah, kar 
prinaša kar precej težav. 

V trgovinah kupujemo t.i. oluščen riž v obliki belega ali  zdrobljenega riža; neoluščen riž (riž pridelan na 
polju) porabi 2.300 litrov vode na kg. Iz 1 kg neoluščenega riža v povprečju dobimo 0,67 kg 
oluščenega riža. 

Koliko vode potrebujemo za 1 kg oluščenega riža? 

 

SLADKOR 

Sladkor proizvajajo iz različnih rastlin, kot je sladkorni trs 
ali sladkorna pesa. Danes okoli  70 % svetovne oskrbe s 
sladkorjem predstavlja sladkor iz sladkornega trsa, ki ga  
povečini pridelajo v tropskih predelih. Med končnimi izdelki 
sladkorja iz sladkorne pese in trsnega sladkorja ni razlike, 
oba sta bela (ali rafinirana) sladkorja, samo da se sladkor iz 
sladkornega trsa lahko predelan v rjavega (imenovan surov 
neobdelan sladkor). V našem primeru preučujemo primer 
sladkornega trsa.  

 

 

Največji proizvajalki sladkornega trsa sta Brazilija 
in Indija. Brazilija je tudi svetovno največja 
izvoznica sladkorja, sledita ji Evropska unija (kjer 
raste sladkorna pesa) in Avstralija. 

Delo na nasadih sladkornega trsa je težko in je 
lahko nevarno. Delavci uporabljajo ostre mačete in 
pogosto delajo z nevarnimi kemikalijami. Tudi plače delavcev v sektorju sladkornega trsa ne pokrivajo 
niti osnovnih življenjskih potreb. Velik problem sta tudi preveliko namakanje in požiganje trsnih polj. 



Za pridelavo 1 kg sladkornega trsa potrebujemo okoli 175 litrov vode. Okoli 11 % sladkornega trsa 
predstavlja sladkor, tako da na 1 kg sladkornega trsa dobimo 0,11 kg sladkorja.  

Koliko litrov vode potemtakem potrebujemo, da pridelamo 1 kg rafiniranega/očiščenega 
sladkorja? 

 

ČAJ 

Čaj je druga najpogosteje zaužita pijača na svetu (za vodo) in se 
pojavlja v skoraj vseh kulturah. Obstajajo štirje glavni tipi čajev: 
beli, zeleni, oolong in črni in vsi prihajajo iz iste rastline 
imenovane Camellia sinensis.   

Čajni grmički rastejo v področjih tropskega in subtropskega 
podnebja. Čaj je narejen iz listov čajnih grmičkov. Čajni nasadi 
se povečini nahajajo v gorskih pobočjih in višje, kot je nasad, 
boljše kakovosti je čaj. 

Delavci na čajnih nasadih imajo pogosto zelo nizke plače, 
zaposleni so le za krajši čas in nimajo nikakršnih 
delovnih oblek ali opreme.  

Najpomembnejše države s čajnimi nasadi so 
Kitajska, Indija, Kenija in Šrilanka, ki so hkrati 
tudi največje izvoznice čaja. 

Za pridelavo 1 kg svežih čajnih lističev 
potrebujemo 2.400 litrov vode. Iz 1 kg svežih 
lističev dobimo 0,26 kg pakiranega čaja (črni 
čaj, ki ga kupimo v trgovini). Za običajno 
skodelico čaja (250 ml) potrebujemo 3 grame 

črnega čaja. 

 

Koliko litrov vode porabimo za skodelico čaja (250 ml)? 

 

 

GOVEDINA 

Na industrijskih farmah za pridelavo okoli 200 kg govedine 
brez kosti počakajo za zakol živine v povprečju 3 leta.  

V času 3 let živali porabijo približno 1.300 kg žita (pšenico, 
oves, ječmen, koruzo, suhi grah, sojino moko in druga manjša 
žita) in 7.200 kg krme (krma, sušeno seno, silosi in druga 
krma). Za proizvodnjo tolikšne količine krme je v povprečju 
potrebno okoli 3.060 m3 vode. Dodatno pa živali potrebujejo 
še 24 m3 pitne vode in 7 m3 vode za oskrbo. 

 

Koliko litrov vode porabimo za proizvodnjo 1 kg govedine brez kosti?  

 



PAPIR 

Znano je, da so drevesa glavni vir proizvodnje papirja, za 
njegovo pridelavo pa uporabljajo tudi drug material in rastline. 
Pomembna je tudi reciklaža. Število podrtih dreves, ki jih 
uporabljajo za pridelavo papirja, je še vedno ogromno. Poleg 
poseka dreves so v proizvodnji papirja za okolje škodljive tudi 
kemikalije, predvsem, ko pridejo v stik z vodo ali zemljo. 

 

Domnevamo, da A4 list papirja predstavlja točno 80 gramov 
papirja (80 g/m2). Takšen papir tehta 0,005 kg.  

Nadalje predvidevamo, da je papir pridelan iz lesa in v mislih imamo gozd z izhlapevanjem (proces vode, 
ki prihaja iz listov) 6.000 m3/ha letno. Predvidevamo, da gozd pridela 10 m3 lesa na hektar na leto. 
Na koncu izračun pokaže, da iz 1 m3 lesa dobimo 0,3 tone papirja.  

Koliko litrov vode porabimo za izdelavo enega A4 lista papirja? 

 

 

BOMBAŽ 

Bombaž raste v krajih s toplim podnebjem, večina 
svetovnega bombaža pa prihaja iz Kitajske, Indije, 
Amerike, Pakistana, Brazilije in Uzbekistana.  

Največji problem proizvodnje bombaža predstavlja 
močna uporaba kemikalij, povečini tistih, ki rastline 
ščitijo pred različnimi insekti. Te kemikalije so zelo 
nevarne tako za zdravje ljudi kot za okolje. Med 

pridelavo pa uporabljajo tudi druge kemikalije in  vse to vodi v onesnaževanje zemlje in vode. 

 

Bombažna majica je narejena iz bombažnega materiala. Ta je narejen iz bombažnih vlaken, ki jih 
pridelajo iz bombažnih semen, ki jih pridobivajo na bombažnih poljih.  Preden končna bombažna 
tkanina preide v potrošnjo, gre skozi številne procese in 
proizvode.   

 

Globalno povprečje porabljene vode za 1 tono 
bombažnega semena je 3.600m3. Bombažno seme najprej 
predelajo v bombažna vlakna  – od 1.000 kg bombažnih 
semen dobimo samo 350 kg vlaken. Potem po mikanju, preji 
in tkanju nastane siva tkanina – iz 1.000 kg vlaken dobimo 
samo 900 kg sive tkanine. Potem je na vrsti moker postopek 
(beljenje in sušenje), ki se konča s končnim tiskanjem bombažnega materiala.  Za beljenje porabimo 
dodatno okoli 30 m3 vode na tono, sušenje 140 m3 vode na tono in tiskanje 190 m3 vode na tono.  
Ena bombažna majica tehta 250 gramov.  

Koliko litrov vode porabimo za izdelavo bombažne majice? 

 


