
 

   Вода је врло распрострањена на Земљи. Она се налази у потоку, 

реци, бари, језеру, мору. Воде има тамо и где се она не види: у 

ваздуху, у земљи, у свим живим бићима, на земљи. 

   Вода се употребљава за пиће, кување, прање, заливање, 

покретање воденице, проиводњу електричне енергије, спортове на 

води. 

   Водом за пиће се снабдевамо из извора, из бунара, водовода. 

Вода за пиће мора бити бистра, чиста, без мириса и укуса. 

   Особине воде: 

- течност без боје, мириса и укуса 

- нема свој стални облик ( облик посуде у којој се налази) 

- вода кваси неке чврсте материје 

- вода је растварач ( со, шећер, цедевиту, песак...) 

- вода може бити: бистра, мутна, чиста, минерална (кисела), 

слана... 

- има 3 стања: гасовито, течно, чврсто 
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