1.máj
V Česku je První máj tradičně
chápán jako svátek zamilovaných a celý
květen jako měsíc lásky. S tímto pojetím
je tradičně spojena především noc
předcházející prvnímu květnu zahrnující
stavění a hlídání máje, vylévání cestiček
z hašeného vápna smíšeného s vodou
mezi domy milenců a malování vápnem
srdcí a nápisů na jejich vrata.
Na První máj se také líbají zamilované
páry pod rozkvetlým stromem. Podle
etnografky Kláry Posekané se nejedná o
starý zvyk, mohl vzniknout okolo
počátku 20. století a pravděpodobně v
mětském prostředí, snad v souvislosti
s Karlem Hynkem Májem a Petřínem. Za
vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň, višeň, jabloň či bříza.
V tento den či předcházející se také koná
studentská slavnost majáles.
První máj je v západní
kultuře jarní svátek zamilovaných slavený
1.května.
Starší podoba svátku je zpravidla zastíněna
oslavami Svátku práce nazývaného též První
máj. První máj také úzce souvisí se slavnosti
konanými v jeho předvečer jako je české
Pálení čarodějnic , Valpuržina noc v
německy mluvících zemích a Skandinávii a
gaelský Beltaine, a stavěním májek.
V římskokatolickém prostředí je celý květen prováděna májová pobožnost k poctě Panny Marie.
Slavení tohoto dne se podobá římskému svátku Floralia konaném ve dnech 28. dubna až 3. května.
Vypracoval : Jakub Sládek 8.A
1.Máj
V česku se 1.Máj slaví jako svátek zamilovaných.....A celý
květen jako měsíc lásky.
S tímto pojetím je tradičně spojena především noc předcházející
prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání máje .
Vylévání cestiček z hašeného vápna smíšeného s vodou mezi
domy milenců a malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata.
Tento zvyk začal od začátku 20.st.....
Za vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň, višeň,
jabloň či bříza.
V tento den či předcházející se také koná studentská slavnost májales.
Vypracovala: Adriana Balážová 8.A

Květnové povstání českého lidu
Květnové povstání českého lidu bylo ozbrojené povstání českého lidu proti německým okupantům během druhé
světové války na území Česka, které proběhlo začátkem května 1945. Účastnilo se ho v Česku aktivně asi 130 000
osob, plus 14 000 partyzánů (značná
část z nich byla ruské, ukrajinské a
běloruské národnosti). Dalších 100
000 lidí pomáhalo v Praze
stavět barikády. Koncem dubna 1945
již sovětská vojska ve dvou operacích
- Ostravské a Bratislavskobrněnské osvobodila část Moravy, což
s pozdější zprávou o Hitlerově smrti
zavdalo
důvod
pro
otevřený
odpor. Povstání začalo 1. května v
Přerově, když se rozšířila mylná
zpráva o kapitulaci Německa. Byla
odzbrojována německá a maďarská
vojska, moci se ujal Národní výbor. Povstání se téhož dne rozšířilo na Olomouc a okolní obce, avšak zde zasáhly
jednotky SS. Povstalcům se však podařilo zastavit transport či likvidaci průmyslového zařízení a zásob, které
chtěli Němci odvézt z Ostravska, Vsetínska a Zlínska. 2. května povstal Nymburk, Poděbrady, Chlumec nad
Cidlinou a Úpice,
dalšího dne Semily, Železný
Brod, Turnov, Jilemnice,Stará a Nová
Paka, Příbram, Beroun, Vizovice, 4.května
Vsetín a Kladno, 5.
května Louny, Jindřichův
Hradec, Rokycany,Klatovy, Domažlice aj. Zhruba
na tisíci místech byly zaznamenány proti okupační
demonstrace, které spočívaly ve vyvěšování
československých vlajek, odstraňování německých
nápisů, ničení orientačních tabulek, manifestacích
na oslavu osvobození, protestních akcích proti
okupačním úřadům apod. Docházelo též ke stávkám
ve fabrikách a k zabavování zbraní ze zbrojních
závodů ve prospěch povstalců. K vyjednávání o
převzetí moci došlo na více jak 120 místech Protektorátu. V některých oblastech se povstání rozhořelo i díky
činnosti partyzánských skupin, které stále ve
větší míře vstupovaly do otevřeného boje. Např.
ve Vsetíně zaútočila 4. května Partyzánská
brigáda Jana Žižky z Trocnova na Němce, kteří
začali provádět ve městě destrukční práce, jež
musely být zastaveny. Město bylo po 4. hodině
odpolední
osvobozeno
jednotkami 1.
československého armádního sboru. Partyzánské
skupiny hrály i velkou úlohu v Podkrkonoší i na
jiných místech.
Kronichová - redaktorka

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btnov%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9h
o_lidu

Vývoj událostí v čase
V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje
situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i
s experty ze Světová zdravotnická organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo pro občany
souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány.
Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) nouzový stav. Nouzový stav byl vyhlášen na dobu 30 dní od
12. března 2020. V rámci nouzového stavu je omezen pohyb osob na území České republiky od 16. března
2020, a to prozatím do 11. dubna 2020. Jednotlivá opatření související s nouzovým stavem jsou zveřejněna na
webu Úřadu vlády ČR.
V pondělí 6. dubna 2020 byla přijata
nová opatření v souvislosti s nouzovým
stavem.
Nová opatření:
Od 7. dubna 2020 od 00.00 hod se
umožňuje provozovat individuální
venkovní sporty. Dále je možné
vykonávat venkovní sportovní aktivity
bez ochranných prostředků dýchacích
cest, pokud je dodržena bezpečná
vzdálenost mezi osobami nejméně 2
metry.
Od 7. dubna 2020 od 00.00 hod se
rozšiřuje výjimka ze zákazu
maloobchodního prodeje a prodeje
v provozovnách stanovená dne 12. března
2020 na sběrny a výkupy surovin a
kompostárny.
Od 9. dubna 2020 od 00.00 hod se se
rozšiřuje výjimka ze zákazu
maloobchodního prodeje a prodeje
v provozovnách stanovená dne 12. března
2020 na provozovny hobbymarketů a
prodejny a servisy jízdních kol.
Od 9. dubna 2020 od 00.00 hod se
nařizuje všem provozovnám s udělenou
výjimkou ze zákazu maloobchodního
prodeje a prodeje v provozovnách stanovené dne 12. března 2020, zajistit u vchodůdezinfekční prostředky a
ochranné rukavice, což nově neplatí pouze pro potraviny ale již pro všechny otevřené provozovny. Všichni
zákazníci v otevřených provozovnách musí dodržovat hygienickou vzdálenost dva metry mezi jednotlivými
osobami. Provozovny jsou také povinny vyvěsit informační letáky s novými mimořádnými opatřeními, které
budou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Dále dojde ke změně možnosti výjezdu z území České republiky. Bude možné, aby všechny osoby mohly vyjet
do zahraničí za účelem nezbytně nutné cesty. Při návratu na území České republiky bude povinně této osobě
nařízena domácí karanténa v délce 14 dnů.

Ve středu 1. dubna 2020 vydalo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření v souvislosti s nouzovým
stavem.
Nová opatření:
Od úterý 2. dubna 2020 od 6:00 hodin se rozšiřuje výjimka ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje
v provozovnách stanovená dne 12. března 2020 na provozovny domácích potřeb, pokud lze v provozovně
nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci.
Od úterý 2. dubna 2020 se nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit ve
zdravotnických zařízeních na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro
oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň
v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby
vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
V pondělí 30. března 2020 vydalo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření v souvislosti s nouzovým
stavem.
Nové opatření:
Od úterý 31. března 2020 od 00.00 hodin platí, že všem občanům České republiky a cizincům s povoleným
pobytem na území České republiky nad 90 dnů bude povinně nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů po
návratu na území České republiky bez ohledu na zemi, ze které se vracejí.
Od úterý 31. března 2020 od 00.00 hodin se zákaz pohybu na veřejně dostupných místech bez ochranných
prostředků dýchacích nevztahuje na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel, jestliže jsou v tomto
vozidle sami.
Ve čtvrtek 26. března 2020 vláda přijala další mimořádné opatření v souvislosti s nouzovým stavem. Podívejte
se, co aktuálně platí.
Nová opatření:
Od 27. března 2020 od 06:00 se rozšiřuje výjimka
ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje
v provozovnách stanovená dne 12.března 2020 na
zámečnictví a servis dalších výrobků pro
domácnost, opravy, údržby a instalaci strojů a
zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště a
služby související a myčky aut. Dále je pak
uvolněný režim pro hotely a penziony, které
mohou přijímat nové klienty, kteří se ubytovávají
za účelem zaměstnání, podnikání.
Od 27. března 2020 od 06:00 hodin se zákaz
prodeje ubytovacích služeb nevztahuje na prodej a
poskytování ubytování služeb na osoby ubytované
za účelem výkonu povolání, podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti a na cizince do doby jejich
opuštění území České republiky a cizince
s pracovním povolením.
Od 27. března 2020 od 06:00 hodin je nařízen
prodej nebaleného pečiva pouze za podmínky, že
je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke
shlukování osob a že prodejní místo je vybaveno
pomůckami osobní hygieny.

Platné výjimky najdete v mimořádných opatřeních MZ ČR.
V pondělí 23. března 2020 vláda přijala další mimořádná opatření v rámci boje proti šíření koronaviru SARS
CoV-2.
Nová opatření:
Od 25. března 2020 od
00.00 hodin je zakázána
všem osobám přítomnost
v maloobchodních
prodejnách s rozlohou
větší než 500 m2 v čase
mezi 08.00 a 10.00 hodin
s výjimkou osob nad 65
let.
Od 24. března 2020 od
06:00 hodin je možné
pobývat na veřejně
dostupných místech
nejvýše v počtu dvou
osob, s výjimkou členů
domácnosti, výkonu
povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné
činnosti či účasti na
pohřbu. Při kontaktu
s ostatními osobami je nutné zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Nařízení vlády, kterým bylo vyhlášeno omezení pohybu osob na území České republiky, se prodlužuje, a to
prozatím do středy 1. dubna 2020.
Ve čtvrtek 19. března 2020 přijala vláda mimořádné opatření, kterým změnila čas vyhrazený seniorům pro
nakupování potravin a změnila časovou platnost vyplácení ošetřovného pro rodiče.
Nová opatření
Od 20. března 2020 od 00.00 hodin je nově zakázána všem osobám přítomnost ve vybraných maloobchodních
prodejnách v čase mezi 7.00 a 9.00 hodin s výjimkou osob nad 65 let a osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P
starší 50 let
Dále dojde ke změně časové platnosti vyplácení ošetřovného, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní
docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřovné mají
mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i
zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat. Finanční příspěvek byl schválen i
pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti.
Od 20. března 2020 platí další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, který se nově
nevztahuje na činnost realitních kanceláří a služeb účetních a daňových poradců.
Od 21. března 2020 budou tzv. pendleři muset nově při překračování hranic předložit speciální, k tomu určený
dokument, tzv. knížku přeshraničního pracovníka, který při odjezdu i návratu potvrdí policie a bude sloužit
k prokazování četnosti a pravidelnosti překračování hranice. Formulář je ke stažení na webových stránkách
Ministerstva vnitra a k dispozici jej budou mít i policisté na hranicích.
Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/

Osvobození Československa
Osvobození Československa od německých okupantů bylo,
v roce 1945, jednou z posledních událostí druhé světové
války. Součástí osvobození Československa byla Pražská
ofenzíva, vedená Sovětským svazem z východní fronty,
dále osvobození západních Čech americkou armádou,
a květnového povstání českého lidu.
Karpatsko-dukelská operace měla v roce 1944
napomoci slovenskému národnímu povstání a spojit
povstalce se sovětskými armádami. Byla to největší bitva,
které se kdy Češi a Slováci zúčastnili.[3] Při dobývání
Dukelském průsmyku od Krosna od 8.září do 28. října
zahynulo 11 866 sovětských vojáků a zahynulo 1 691
čs.vojáků. K překročení státní hranice došlo sovětskými
jednotkami 30.září v Lupkovském průsmyku.
Československý armádní sbor překročil státní hranici v
Dukelském průsmyku 6. října 1944 v rámci 38. Moskalenkovy armády. 28. října se však podařilo německým vojskům
potlačit povstaleckou armádu na středním Slovensku, a Karpatsko-dukelská operace se proto zastavila. Území Slovenska
bylo postupně osvobozeno Rudou armádou (spolu s armádou Rumunska a 1. československým armádním sborem).
Prvními velkými osvobozenými městy byly 20. ledna 1945 Košice a Prešov. 4. dubna 1945 Rudá armáda
osvobodila Bratislavu a do 1. května 1945 byly ze slovenského území vytlačeny poslední německé jednotky.
Kromě území Slovenska postupovali Sověti od 10. března 1945 na české území z Ostravska a od Bratislavy (zde společně
s rumunskou armádou). Nejtěžší boje probíhaly v Karpatech, ve slovenských horách a u Ostravy.Osvobození západních a
jihozápadních Čech americkou armádou započalo 18. dubna 1945, kdy průzkum roty americké armády vstoupil na území
předmnichovské Československé republiky. O dva dny později vnikly americké jednotky do Aše a 25. dubna dobyly Cheb.
Sověti, kteří se po tvrdých bojích probili na Ostravsko a po osvobození Brna stáli na jihu Českomoravské vysočiny,
souhlasili 30. dubna s dalším postupem americké armády na osu Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice.[4] Američané
však setrvávali na svých pozicích, a do Čech zahájili postup až 5. května 1945. Američané tak do 10. května obsadili
zbytek území až k demarkační čáře.
Německá vojska kladla protivníkovi na Moravě daleko tvrdší odpor,, než tomu bylo v západních Čechách. Byly tvořeny
skupinou armád Mitte Ferdinanda Schörnera, která měla 1. a 4. tankovou armádu a původně tabulkově 2 200 tanků a
samohybných děl a 1 200 000 vojáků.[Poz 1] Od 30.dubna bylo součástí německých vojsk skupina armád Jih
přejmenovaná na Ostmark, která ustupovala přes Rakousko na Linec a Brno. (tabulkově okolo 450 000 vojáků).[5] Na
osvobození Československa se podílelo okolo 2 100 000 vojáků spojeneckých armád z východní fronty, z nichž velká
většina pocházela ze Sovětského svazu. 1.Ukrajinský front maršála Koněva, 2.Ukrajinský front maršála Malinovského a
4.Ukrajinský front gen.Petrova. Jako první překročily řeku Moravu na hranici se Slovenskem Malinovského vojska
11.dubna u Lanžhota u Břeclavi a 12.dubna u Hodonína. Během 14.dubna pronikly jeho vojska do Lanžhota a dne
26.dubna bylo osvobozeno Brno. Nejtvrdší boje probíhaly u Opavy a Ostravy, která byla osvobozena 30.dubna.Ve stejný
den byl osvobozen strategicky významný Vyškov.[6]
Květnové povstání začalo 1. května v Přerově a šířilo se do dalších měst. V Československu se ho aktivně účastnilo asi
130 000 osob. 5. května vypuklo Pražské povstání[7] a povstalci žádali o pomoc.
Pražská operace se měla uskutečnit útokem ze tří stran: ze severozápadu, severovýchodu a jihovýchodu směrem na
Prahu. V noci ze 7. na 8. května překročily úderné skupiny Rudé armády prostory hraničních přechodů v Krušných
horách. Jednotky sovětské a polské armády postoupily směrem k severním československým hranicím, další sovětské
jednotky útočily z oblasti Moravy a ze severního Rakouska. I přesto, že byl znám podpis kapitulačního aktu v Remeši,
Němci se nechtěli vzdát a boje stále pokračovaly. Do půlnoci z 8. na 9. května postoupily sovětské jednotky až do Loun,
ostatní oddíly této fronty postoupily do těsné blízkosti západních a severních hranic předmnichovského Československa.
Na Moravě postoupily až k Prostějovu. Před půlnocí 8. května byl podepsán akt definitivní kapitulace. Ráno 9. května
pronikla sovětská vojska ze směru od Slaného a Veltrus do Prahy. 10. května dorazily do Prahy 2.Ukrajinský front a
tanky 1. československé tankové brigády, které předchozí den vyrazily se sovětskými vojsky směrem od Litovle.
Do 11. května sovětské jednotky i spojenečtí vojáci (československé, rumunské a polské armády) čistili oblast od zbylých
skrývajících se německých vojáků. Celkem padlo do zajetí přibližně 800 000 německých a maďarských vojáků. Při
výslechu 30.května Schörner uvedl. že jeho armáda Mitte měla 500 000 vojáků. Sovětská i americká vojska poté
pomáhala odminovávat oblast a zůstala v Československu do listopadu 1945, kdy se obě vojska stáhla z
československého území.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osvobozen%C3%AD_%C4%8Ceskoslovenska

Vaříme a tvoříme v době karantény pro své blízké

Žáci 7. ročníků dostali v rámci domácí přípravy i úkol z předmětu
„Člověk a svět práce“. Byl to úkol spíš pro zábavu, relax, radost..

A jaké žáci plnili úkoly? Vyrobit dárek
nebo uvařit či upéct mamce, taťkovi…. něco na zub.
Pak poslat fotografii, recept a zároveň hodnocení od
rodičů.

Některá z nich jsem
vybrala i pro vás (jména neuvádíme).

Synovi se štrůdl moc povedl, byla to dobrůtka ke
kávičce, po náročném šití roušek. Takový oddech
u kávičky a bez mého zásahu by se mi líbil
častěji.

Večeře se
povedla,
chutnalo nám.
Dokonce i její
vybíravá sestra
vše snědla. 😊

Po nastrouhání bramborů a třech prstů chtěla všechno vzdát. Pod pohrůžkou žádné večeře vytvořila
těsto za mé asistence. Podařilo se. Usmažila dva bramboráky a prohlásila, že se nenechá zmrzačit
prskajícím olejem. Slíbila jsem, že když je dosmaží, tak nemusí mýt
nádobí. Opět se podařilo. Přežila. Já taky.
Po bramborácích se zaprášilo. 👍 Povedly se.
Už teď se nemohu dočkat dalšího vaření.

A hodnocení 2. receptu….
Postup dopadl pro dceru
i pro mě mnohem lépe
než ten první. Lhala
bych, kdybych řekla, že
si nejprve připravila
zeleninu na kostičky a
nudličky... Zelenina již byla nakrájená v půlkilovém pytli
(ze supermarketu). Rozdělala zálivku (bylinková) a
promíchala se zeleninou. Krájení masa se nevyhnula.
Cituji: „Fuj, to je slizký, na to nesáhnu“. Nakonec jsem
nemusela přemlouvat, hlad byl silnější.😬
Po předchozím vaření už věděla, že olej prská. Takže se
dostatečně vybavila - zástěra, chňapky a hlavně mít
dlouhé rukávy. Maso osmažila. Z dostatečné vzdálenosti.
Vše smíchala. Mohla jsem si i nandat a ochutnat 😁. Na
tatínka nic nezbylo. Nevadilo mu to. Prý není králík, ale
masosaurus 🙈

Děkujeme všem za plnění úkolu a
těšíme se na další hodnocení. Podělte se s námi, jak to vašim
dětem jde 😊

Další výzva…
V rámci tělesné výchovy můžete poslat i foto či video jak doma
cvičíte….
(zveřejníme pouze s vaším souhlasem) 😊

Ing. Glaserová.

1 Máj
První máj je v západní kultuře jarní svátek zamilovaných slavený 1. května.

Starší podoba svátku je zpravidla zastíněna oslavami Svátku práce nazývaného též První máj. První máj také
úzce souvisí se slavnosti
konanými v jeho předvečer
jako je české Pálení
čarodějnic, Valpuržina noc
v německy mluvících
zemích a Skandinávii a
gaelský Beltaine, a
stavěním májek. V
římskokatolickém prostředí
je celý květen prováděna
májová pobožnost k poctě
Panny Marie.

Slavení tohoto dne se
podobá římskému svátku Floralia konaném ve dnech 28. dubna až 3. května V Česku je První máj tradičně
chápán jako svátek zamilovaných a celý květen jako měsíc lásky. S tímto pojetím je tradičně spojena především
noc předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání máje, vylévání cestiček z hašeného vápna
smíšeného s vodou mezi domy milenců a malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata.

Na První máj se také líbají zamilované páry pod rozkvetlým stromem. Podle etnografky Kláry Posekané se
nejedná o starý zvyk, mohl vzniknout okolo počátku 20. století a pravděpodobně v mětském prostředí, snad v
souvislosti s Karlem Hynkem Máchou a Petřínem. Za vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň, višeň,
jabloň či bříza.

V tento den či předcházející se také koná studentská slavnost majáles.

Karanténa!
Většinu času trávím u babičky. Tam taky dělám
úkoly a chodíme na zahradu. Škola mi moc chybí.
Myslím si že karanténa je důležitá ale už dost dlouhá
a nudná. Nikdy sem se netěšila tak moc do školy tak
jako teď. Doufám že to všechno už brzy bude za
námi. V.T
Věra Tauberová

1. Máj
První máj je v západní kultuře jarní svátek zamilovaných
slavený 1. května.
Starší podoba svátku je zpravidla zastíněna
oslavami Svátku práce nazývaného také První máj. První
máj též úzce souvisí se slavnosti konanými v jeho
předvečer což je české Pálení čarodějnic nebo
stavěním májek..
V Česku je První máj tradičně chápán jako svátek
zamilovaných a celý květen jako měsíc lásky. S tímto
pojetím je tradičně spojena především noc předcházející
prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání májek, Na
První máj se také líbají zamilované páry pod rozkvetlým
stromem. Za vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň, višeň, jabloň či bříza.
Redaktor: Tadeáš Kunc, Zdroj: wikipedie

Karel Hynek Mácha Máj
Nechť se s vítězstvím rozloučí,
proti němuž Český boj.
Čech kde stojí, krutá bitva
tamť, i mnohý slavný čin.
Čechové jsou národ statný,
a Ty Čechů věrný syn!
Sbor.
Věrný syn i bratr náš,
Statné Čechů srdce máš!

Čechové jsou národ dobrý!
Nešťastný, jenž v nouzi lká,
nechť se k Čechovi obrátí,
ten mu rychlou pomoc dá;
byť i Čecha nepřítelem,
nešetří Čech jeho vin.
Čechové jsou národ dobrý,
a Ty Čechů věrný syn!
Sbor.
Věrný syn i bratr náš,
dobré Čechů srdce máš.
Čechové jsou národ statný,
nepřemožen Český voj.
https://www.databazeknih.cz/knihy/maj-253979

Čechové jsou národ věrný,
věrnost jejich první čest;
vlasti své i svému králi
Čech i v smrti věrný jest.
Bůh můj – král můj – vlasti moje!
Poslední je Čecha vzdech,
Čechové jsou národ věrný,
a Ty syn jich – věrný Čech!
Sbor.
Věrný Čech i bratr náš,
věrné Čechů srdce máš!
Věrný syn jsi Čechů kmene,
věrný bratr bratřím svým;
jazyk Český je i Tobě
otců drahým dědictvím.
České hory – České doly –
české luhy – Český háj –
šírá vlasť – ta Česká země
nejmilejšíť Tobě ráj.
Sbor.
Věrný Čech jsi – vlastenec,
protož vděčný u věnec
květ Ti vije Čecha máj!

Svátek práce
Svátek práce, neboli 1. máj má mnoho z nás spojen se socialistickou
propagandou bývalého režimu. Historie vzniku tohoto svátku sahá až do
roku 1890. O rok dříve byl právě Svátek práce vyhlášen jako oslava na
paměť vypuknutí stávky Chicagských dělníků, takže původ tohoto svátku
sahá do USA. V Českých zemích se Svátek práce - první máj slaví od
roku 1890 a první oslavy se konaly na Střeleckém ostrově v Praze. V naší
zemi právě v období socialismu byl první máj velmi populární, byly
organizovány bohaté průvody městy, doplněné o tribunální přednesy
čelních představitelů strany. Účast zde byla povinná a jistě si mnoho z
vás vzpomene na "fasování" transparentů a mávátek na podpis. V
průvodu byly zastoupeny jak děti ze škol, tak podniky a různé
organizace, např. Červený kříž apod.. Tradiční prvek oslav
socialistického prvního máje tvořila mávátka, transparenty, pugety šeříků a samozřejmě alegorické vozy. V
porevolučních dobách, tj. po roku 1989 se oslavy prvního máje hromadně nekonají, ale obvykle je využívají
politické strany ke svému zviditelnění.
Rok 2006
V roce 2006 byla KSČM vytěsněna na Křižíkovu fontánu
V Praze na Letenské pláni se každoročně na 1. května konala
tradiční oslava Svátku práce pořádaná a hojně navštěvovaná
komunisty a jejich sympatizanty. V roce 2006 se zde poprvé v tuto
dobu konala jiná akce. Aby zabránila setkání komunistů, místo si
předem zamluvila Konfederace politických vězňů na akci s názvem
První máj bez komunistů. KSČM ale oslavila 1. máj u Křižíkovy
fontány a jiné strany na jiných místech Prahy a dalších měst. Mezi
další pořadatele prvomájových setkání patří Česká strana sociálně demokratická snažící se navazovat na
někdejší svobodné socialistické hnutí. V roce 2006 vyšli do ulic i aktivisté Národního odporu, kteří se střetli s
anarchistickou Antifašistickou akcí.
Rok 2009
V Praze se na Střeleckém ostrově sešlo více než 100 anarchistů a následně se vydali na pochod na Palackého
náměstí. Na Žofíně se v počtu 500 osob sešla ČSSD, na Petříně v počtu 300 osob ODS. V Brně se sešlo kolem
tisícovky příslušníků Dělnické strany.

První máj (svátek zamilovaných)
První máj je v západní kultuře jarní svátek
zamilovaných slavený 1. května.
Starší podoba svátku je zpravidla zastíněna oslavami
Svátku práce nazývaného též První máj. První máj také
úzce souvisí se slavnosti konanými v jeho předvečer
jako je české Pálení čarodějnic, Valpuržina noc v
německy mluvících zemích a Skandinávii a gaelský
Beltaine, a stavěním májek. V římskokatolickém
prostředí je celý květen prováděna májová pobožnost k
poctě Panny Marie.

Česko : V Česku je První máj tradičně chápán jako svátek zamilovaných a
celý květen jako měsíc lásky. S tímto pojetím je tradičně spojena především
noc předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání máje, vylévání
cestiček z hašeného vápna smíšeného s vodou mezi domy milenců a malování
vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata.
Na První máj se také líbají zamilované páry pod rozkvetlým stromem. Podle
etnografky Kláry Posekané se nejedná o starý zvyk, mohl vzniknout okolo
počátku 20. století a pravděpodobně v mětském prostředí, snad v souvislosti s
Karlem Hynkem Máchou a Petřínem. Za vhodný strom bývá nejčastěji
považována třešeň, višeň, jabloň či bříza.
Spojené království : Ve Spojeném království se První máj slavil tradičně
tancem mladých mužů a žen okolo májky a v některých venkovských
oblastech je slaven dodnes. Oslavy zahrnovaly také průvod vedený dívkou
zvolenou za Královnu máje, případně i chlapcem zvoleným Králem máje
oděným v zelené symbolizující plodnost a jaro. Ve středověku bylo slavení
tohoto svátku církví tolerováno ale roku 1644 pod vlivem puritánů stavění
májek zakázáno. Po restauraci monarchie v roce 1660 však bylo jejich stavění
obnoveno a v 19. století ještě získalo na popularitě. V téže době však oslavy
ztratily zbytky svého předkřesťanského a plodnostního charakteru a tanec
kolem máje se proměnil v dětskou hru.
SVÁTEK PRÁCE
1. MÁJ Svátek práce (1.
máj) je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890
slaví 1. května. Svátek zavedla II. internacionála na paměť
vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1.
května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890
na Střeleckém ostrově v Praze. V USA a Kanadě se svátek
práce, Labor Day, slaví první pondělí v září. Dne 1. května
1886 proběhla pod vedením odborů stávka, která usilovala o
osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově
stávkovalo asi 300 000 dělníků. 3. května proběhlo v Chicagu
shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s
pořádkovými silami a přišlo o život několik stávkujících v
důsledku policejní palby. Poprvé se svátek práce celostátně
(USA) slavil 1. května 1888, kdy probíhaly celý den stávky a
demonstrace na památku dva roky starých událostí. O rok
později (1889) přijala II. internacionála na návrh
francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) za
oficiální svátek práce. V socialistických zemích patřil tento
svátek mezi nejdůležitější, organizovaly se masové
prvomájové průvody, které procházely městem, často před
tribunou s místními představiteli moci. Účast na průvodu
byla obvykle nepsaně povinná. V průvodu byly zastoupeny
podniky, školy i různé zájmové organizace. Kromě pěších
účastníků městem projížděly i alegorické vozy.
Neodmyslitelnou součástí byly nejrůznější transparenty a mávátka.

Strauss Antonín 6.A

Kuba Hasil zdraví z výletu… vrch Rubín se slovanským hradištěm, nedaleko Podbořan. Nejméně náročná
turistika je využít parkoviště v Dolánkách (v Pšově doprava, cca 2 km), odtud místně (a cyklo) značeno,
pohodlný výstup cca 1 km.
Jakub Hasil

