
5 Tips to Save Water at Home

5 rad, jak šetřit vodou doma

1. Use your machine for only full loads!

1. Perte jen v plné pračce!

2. Wash your fruits and veggies in a bowl of water!

2. Myjte ovoce a zeleninu v misce s vodou!

3. Water plants only when necessary!

3. Zalévejte květiny, jen když je to nutné!

4. Turn water off while brushing teeth!

4. Zavírejte vodu, když si čistíte zuby!

5. Don´t use too many dishes!

5. Nepoužívejte hodně nádobí! 



My Tips to Save Water

Moje rady jak šetřit vodou

1. Turn off taps!                         1. Zavírejte kohoutky!

2. Have a shower!                       2. Sprchujte se!

3. Fix leaking taps!                     3. Opravte tekoucí kohoutky!

4. Limit showers to 5 minutes!   4. Omezte sprchování na 5 minut!

5. Run full loads of laundry!      5. Perte s plnou pračkou!
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Mějte úctu k vodě! Bez ní není život!

Respect Water! There Is No Life without It!

Life Starts with Water!

Život začíná vodou!



Safe Water! = Safe the Earth!

Šetřete vodu! = Šetřete Zemi!

Water Is the Great Thing in the World!

Voda je nejlepší věc na světě!



Water Is a Precious Stone!

Voda je drahokam!

Life Starts with Water!

           Život začíná vodou!



Respect Water! There Is No Life without It!

Mějte úctu k vodě! Bez ní není život!

Love water! = Love Life!

Mít rád vodu! = Mít rád život!


