PRVNÍ MÁJ - SVÁTEK PRÁCE I ZAMILOVANÝCH
V tento den se slaví dva svátky, a to svátek práce a svátek zamilovaných. Svátek práce se slaví od roku 1890, u
svátku zamilovaných se zdroje o době vzniku rozcházejí, ale předpokládá se, že to bylo na počátku 20. století.
Nerozlučnou tradicí s prvním májem je také vztyčování májek.
Svátek práce
Jedná se o dělnický mezinárodní svátek,
který od roku 1890 připadá vždy na 1.5..
Svátek zavedla v roce 1889 II.
internacionála na paměť vypuknutí stávky
amerických dělníků v Chicagu dne 1. května
1886, která vyústila v Haymarketský
masakr. Celkem asi 300 tisíc dělníků
usilovalo o osmihodinovou pracovní dobu
bez ztráty peněz. V Chicagu proběhlo 3.
května shromáždění, při kterém přišlo o
život několik stávkujících a 4. května
zemřelo po výbuchu bomby několik lidí při
demonstraci na Haymarket Square.
V socialistických zemích se organizovaly prvomájové průvody, které procházely městem. Účast na těchto
oslavách byla nepsaně povinná. Někdy se tento svátek bral jako májová veselice. Kromě pěších účastníků
městem projížděly také alegorické vozy. Neodmyslitelnou součástí průvodu tehdy byly rovněž různé
transparenty a mávátka. Cca od roku 1989 se oslavy prvního máje hromadně nekonají, ale obvykle je využívají
politické strany ke své propagaci.
Svátek zamilovaných
Starší podoba svátku zamilovaných byla
zastiňována oslavami Svátku práce. První
máj je v Česku tradičně chápán jako svátek
zamilovaných a celý květen jako měsíc
lásky. V tento den se líbají zamilované páry
pod rozkvetlým stromem (většinou to je
pod třešní, višní, jabloní či břízou). V tento
den bývá nejvíce rušno v Praze na Petříně u
sochy Karla Hynka Máchy, který je i díky
básnické sbírce “Máj” určitým symbolem
všech zamilovaných.
S prvním májem je také spjato vztyčování májek. Mládenci se v předvečer dne vypraví do lesa a vyberou
vzrostlou jedličku, smrček či borovičku. Z této
osekají větve, oloupou kůru a špičku ozdobí věnci,
šátky, květinami, fáborky či pentlemi. Vztyčenou
májku poté celou noc hlídají. Tato tradice se drží
převážně na vesnicích.
Nepřímo s prvním májem souvisí také studentský
majáles, který pochází již z 15. století.
Zdroj: https://www.zlicin.info/zajimavosti/525prvni-maj-svatek-prace-i-zamilovanych

O NEJKRÁSNĚJŠÍ BÁSNIČKU
V rámci podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku, jsme se zúčastnili soutěže O NEJKRÁSNĚJŠÍ
BÁSNIČKU. Téma bylo dané – Senioři a covid. Do soutěže bylo posláno celkem 9 básniček.
Velice nás těší 2. místo Lukáše Poláka z 9.B, který odbornou porotu zaujal básní Covidová babička, a 3.
místo Lindy Lálové ze 6.B za báseň Covidová pohádka.
Všem výhercům gratulujeme. Všem zúčastněným děkujeme za snahu.

Adina ENTLICHOVÁ, 9.C
Covid a senioři
Jednou Číňan z Wuchan-u
dostal virus Coronu.
Chytl z toho horečky,
musel dostat kapačky.
Z Wuchan-u to došlo k nám,
každý zůstal přes rok sám.
Museli jsme si šít roušky,
pro mladé i pro staroušky.
Rouška, to je vážná věc,
nosme ji než bude konec.
Podle PSA se řídíme,
zdraví nám tím vrátíme.
Karanténa pro nás přišla,
zavřela nám všechna místa.
Doma nikdo nechce být,
roušky proto nosme líp!
Staroušky tím ochráníme,
starý život navrátíme.
Vynalezli protilátky,
aby Covid nebyl zpátky.
Každý, kdo už Covid měl,
znovu by ho zas nechtěl.
Proto buďme důslední,
jde nám přeci o ZDRAVÍ!!

Vždy, když dědeček rýmu chytí,
dá mu babička čajíček k pití.
A když nepomůže čajíček,
utíkáme na testíček.
Testíček je pozitivní,
teď nás covid chytí…
Andrea HURTOVÁ, 7.C
Báseň v době covidí
Co se mé rodiny a covidu týče,
snažím se starat o své prarodiče.
Občas jim navaříme,
jak jim je,zjistíme.
Jdeme za ně do obchodů
z bezpečnostních důvodů.
Občas je však navštívíme
a pak spolu klábosíme.
Covid mělo tolik lidí, co znám,
že je snad ani nespočítám.
Teta,strejda,prodavačka,
zdá se,i sousedovic kočka.

Marie HEJNALOVÁ, 6.B
Babička a dědeček

S prarodiči tomu unikáme o vlásek,
chtěla bych jim upéct koláček.
Přijde mi to jako utopie,
a není to jen teorie.

Jako vše se to nějak zvládne,
i když to nemusí být snadné.

Pokud možno,rozum a pevné zdraví,
ať nás život zase baví!

Barbora KAŠPAROVÁ, 9.B

a i toho vedle tebe.

Babi, to bys nevěřila

Nechceš – li covid mít,
musíš si ruce dobře mýt.
Dvoumetrové odstupy máš,
od covidu utíkáš.

Babičko, kdybys tu byla se mnou,
to by ses divila…
Na to si musíš sednout,
abych ti vše pověděla.
Opatření se nám pořád mění,
do školy teď nechodíme.
Z domova to zábava není,
snad se ještě uvidíme.
Všude se teď nosí roušky,
už mám z toho akné.
Za ušima kvůli nim proužky,
začíná to být fakt špatné.

Na covid a angínu,
nech si píchnout vakcínu.
Linda LÁLOVÁ, 6.B
Covidová pohádka
Chtěla jsem vyprávět pohádku
o tom, jak Koronavir nakazil Miládku.
Pohádka byla velmi dlouhá.
Tak vám povím jen pár vět,
jak Koronavir nakazil celý svět.

Obchody jsou zavřené,
přestává mě to bavit.
A ta svačina ve skříňce
už začíná se kazit…

Začalo to asi v Číně,
pokračovalo do Itálie bohužel,
nakonec byl vir i v Děčíně.

Doufám, že se vše
brzy vrátí zpět.
A já mohla zase
někam odletět.

Byli jsme tenkrát ještě děti.
A jéje, ten čas hrozně letí!
Nemohli jsme do školy,
doma plnili jsme úkoly.

Třeba to vše skončí,
když teď máme vakcínu.
K normálu se to stočí,
k životu běžnýmu.

Byla to doba velmi smutná,
babička koukala sklesle z okna.
Ani však moc neplakala,
nové věci brzo ovládala.
whatsapp, facebook, instagram.
Už to zvládá, já vám přísahám.

Je škoda, že se mnou nezažiješ
tohle velké šílenství.
Tak snad si tam nahoře dobře žiješ
a koukáš na nás s radostí.
Vojtěch KUBIŠTA, 6. A

Volala, psala, chatovala (četovala),
do telefonu často datlovala.
A když babičku nám obejmout zakázali,
naštěstí jsme si aspoň chatovali.

Covid

Nesmím zapomenout ani na dědu!

Prarodiče chráníme,
proto roušku nosíme.
Chráníš rouškou mě i sebe

Jednou jsem od dědy na chatu (četu)
dostala pozvání na chatu.
To už byl virus na ústupu,

mohli jsme se užít aspoň trochu.

A já už mám jedno přání jen,
aby ten virus byl jen zlý sen.

ale někteří lidé protestují.
Lukáš POLÁK, 9.B
Covidová babička
S babičkou zas sedíme
na zprávy se těšíme.
Co nám naše vláda řekne,
čeho, že se covid lekne.
Blatný říká: „Hodně zdraví“.
Babička se skvěle baví.
Vitamíny baští ráda,
našla si v nich kamaráda.
Tereza SÝKOROVÁ, 7. A
Covid
Babička a dědeček doma se strachují,
dělají si starosti o své zdraví,
ale přitom nakupují.
Nechápaví lidé radši nic nedělají,
Pro mě jsou to hrdinové,

Covid to vše jen zhoršil,
ale nedá se to nazvat jako zločin,
bohužel lidé umírají,
někteří toho litují,
někteří lidé to nedávají,
a někteří to ignorují.
Barbora ŠEBKOVÁ, 8.C
Prarodiče a covid
Covid, to je ale prevít,
u lidí se dokáže projevit.
Každý prarodič je statečný,
však tento vir je nebezpečný.
Babička vaří a uklízí,
na dědu stále nadává,
že kouká na televizi.
v téhle době covidové.

Tým češtinářek: M.Skramušská, P. Kratochvílová, J. Urbanová a M. Panošková

Den matek 9. května
Den matek (svátek matek) je den, kdy se prokazuje úcta matkám a mateřství. Tento svátek připadá na druhou
květnovou neděli.
V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené, dospělí potomci si obvykle poradí
jinak.
Svátek matek se slaví v mnoha státech, jeho den ale není vždy sjednocen a svátek také vychází z různých pojetí
a tradic.
Myšlenka oslav mateřství v moderních
dějinách vznikla na počátku 20. století na
počest americké bojovnice za práva matek
Anny Reeves Jarvisové. Tato dáma se
věnovala sociálním a mírovým aktivitám,
snažila se o zlepšení sociálně zdravotních
podmínek žen, o snížení dětské úmrtnosti,
také se usilovala o usmiřování sousedů z
opačných táborů po občanské válce. Nápad
oslavovat Den matek jako upomínku této
osobnosti vznikl v roce 1907, poprvé byl
svátek oficiálně slaven v USA v roce 1914.
V ČR se slaví od roku 1923 přičiněním Alice Masarykové, která se jako vzdělaná, emancipovaná a aktivní
osobnost věnovala společensky angažované činnosti. Datum dne matek bylo původně určeno na 8. května, ale
po vítězství komunistů ve volbách v roce 1946 jeho význam upadal a mohutně byl zdůrazňován Mezinárodní
den žen. Po r. 1989 se Den matek přesunul (po vzoru USA) na druhou neděli v květnu.
Jinde (V Británii a Irsku) je vázán na Velikonoce a připadá na čtvrtou postní neděli – tehdy dostával i služebný
lid volno, aby se mohl spolu se svou rodinou účastnit bohoslužeb v „mateřském“ kostele. V arabských zemích
se slaví na den jarní rovnodennosti.
Historicky nejsou oslavy mateřství ničím novým, například ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a
matek, spojený s uctívání bohyně a velké matky bohů Rhey, manželky Titána Krona. Její římskou podobou je
Ops, bohyně úrody a plodnosti země. Zřejmě starší je kult bohyně Kybelé, dárkyně života a matky bohů, se
kterou je později Rhea ztotožňována. Patrné je i provázání ženského mateřství s mateřstvím Země (či zvířat), ať
už prostřednictvím Démétér (resp. Ceres) nebo dalších bohyň a s tím spojených oslav či prosebných
aktivit.Zdroj: https://www.kurzy.cz/kalendar/denmatek/

Den vítězství
Na 8. květa připadá jedna z hlavních událostí
historie nejen ČR ale i Evropy. Právě na 8.
května roku 1945připadá ukončení 2. světové
války. Stalo se tak díky kapitulaci Německa.
Pokud se podíváme do dějin tehdejšího
Československa, tak 5. května vypuklo na
základě celoevropských událostí pražské
povstání. O 3 dny později - 8. května byla
podepsáno příměří a ústup jednotek Wermachtu z
našeho území. Za období socialismu jsme tento
den slavili až 9. května, kdy byla osvobozena
Praha Rudou armádou, ale v porevolučních
dějinách naší země, se tyto oslavy přesunuly zpět
na datum 8. května, neboť dnes již víme že část
naší země osvobodili Američané.
Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/statnisvatky/den-vitezstvi-4/

Svátek práce
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 představitely
moci. Účast na průvodu byla obvykle 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.
Redaktorka: Alice Wanek

Květen
Květen je podle gregoriánského kalendáře pátý měsíc v roce. Má 31 dní. Český název květen vytvořil filolog a
překladatel Josef Jungmann v roce 1805, když překládal román Atala aneb láska dwau diwochů na paušti od
francouzského spisovatele Chateaubrianda. V češtině se do té doby používal název máj, který jako jediné
označení ze všech měsíců v roce nemělo slovanský původ. Nový název postupně z češtiny vytěsnil starý.[1] V
mnoha evropských jazycích je název měsíce (anglicky May, německy Mai, slovensky Máj) odvozen od
latinského Maius, což bylo pojmenování podle mytologické bohyně Maia, manželky boha Vulkána. První den v
měsíci římští kněží obětovali bohyni březí prasnici.
V České republice se v květnu slaví dva svátky: Svátek práce (1. května) a Den vítězství (8. května). Kromě
toho se připomínají dva významné dny: Květnové povstání
českého lidu (5. května) a v rámci Mezinárodního dne rodiny také
Den rodin (15. května).
Omamně krásný měsíc květen je tu. Dříve jsme mu říkali máj, ale
v rámci národního obrození ho Josef Jungmann roku 1805 označil
jako „květen“. Všechno již kvete, latinsky totus floreo. To je
mimochodem skvělá píseň od Aranyho Zoltána, je na Youtube.
V květnu je nasnadě rituálně poobcovat se studánkami, postavit si májku a radovat se z toho někde venku,
pěkně v lese na mýtině za úplňku
Květen nebo také máj je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Už od 13. století je měsíc
květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje nebo pálení čarodějnic. 1. května je mezinárodní svátek
práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek. Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden
příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen.
Kateřina Vlková

Pražské povstání
Pražské povstání vypuklo 5. května roku 1945 v Praze. Česká
národní rada vydala prohlášení o konci protektorátu a
převzetí vládní a výkonné moci. Vše to začalo bojem o
rozhlas, který přestal vysílat německy. Nacisté se pokusili
rozhlas převzít zpět. Československý rozhlas volal o pomoc ,,
voláme českou policii, četnictvo a ozbrojené jednotky na
pomoc Československému rozhlasu ´´. Lidé stavěli barikády,
do rána 6. května vyrostlo v pražských ulicích 1600 barikád.
Téhož dne zasáhli do bojů proti německým jednotkám vojáci
Ruské osvobozenecké armády ( vlasovci ). Protiúder za
použití tanků a pěchoty zahájili Němci 8. května. V ohnisku se ocitlo Staroměstské náměstí. Boje definitivně
skončily 9. května ráno průnikem ruských jednotek do Prahy. Jednotky, které zlikvidovali poslední ohniska
německého odporu. Tenkrát se rozhodlo, že Praha bude osvobozena sovětskými vojsky, proto musela Praha na
své osvobození čekat, Stalin nepovolil Američanům projít přes demarkační linii, aby osvobodili Prahu. To
ovlivnilo další politický vývoj u nás. Dostali jsme se pod nadvládu Moskvy a komunistů. Nezapomínejme na to
jaký tvrdý režim to byl.
Před rokem byly oslavy ovlivněny
koronavirem. Jak to bude letos ? Necháme se překvapit. Karolína Malá

Květnové povstání českého lidu
Dnes (5. května) si připomínáme květnové povstání českého lidu. 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.
S blížícím se koncem války si vojenští představitelé
nacistického Německa začali uvědomovat, že konec
„Třetí říše“ je neodvratitelný a jejich jedinou nadějí
bylo přání vyvolat roztržku mezi spojenci. Ale již
roku 1944 se aktivizovala partyzánská válka, která
byla vedená jak západním, tak východním odbojem.
Docházelo k výsadkům parašutistů a průnikům
partyzánských skupin na území Protektorátu Čechy
a Morava, mezi nimiž hrály velkou úlohu zejména
Partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova,
partyzánské oddíly Jermak, Miroslav Tyrš, Jan
Kozina a Mistr Jan Hus. Další partyzánské skupiny
začaly vznikat hlavně v březnu a dubnu 1945, kdy došlo k vyvrcholení partyzánského boje proti německým
okupantům, přičemž zejména na území východní a západní Moravy (Valašsko a Vysočina) docházelo
i k otevřené partyzánské válce. Byly stále častěji přepadávány německé kolony, byly vypouštěny pohonné
hmoty z cisteren, vykolejovány vlaky a výbuchy ničeny mosty.
Koncem dubna 1945 již sovětská vojska osvobodila část Moravy. 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.
2. května povstal Nymburk, Poděbrady, Chlumec nad Cidlinou a Úpice, dalšího dne Semily, Železný Brod,
Turnov, Jilemnice, Stará a Nová Paka, Příbram, Beroun a Vizovice. 4. května Vsetín a Kladno. 5. května
Louny, Jindřichův Hradec, Rokycany, Klatovy, Domažlice a další. Zhruba na tisíci místech byly zaznamenány
protiokupační demonstrace, které spočívaly ve vyvěšování československých vlajek, odstraňování německých
nápisů, ničení orientačních tabulek, manifestacích na oslavu osvobození, protestních akcích proti okupačním
úřadům apod.Celkem si české povstání vyžádalo v Praze 3700 lidských životů, na českém a moravském
venkově přibližně dalších 8 tisíc.
Zdroj: https://www.muzeum-st.cz/cs/z-deni/jedeme-online/kvetnove-povstani-ceskeho-lidu/

Jako před tabulí to není. Už abychom byli v normálu. Ing. Martin Domín.

Svátek práce aneb. 1máj
Historie vzniku tohoto svátku sahá až do roku 1889, kdy byl svátek
vyhlášen na památku vypuknutí stávky Chicagských dělníků v
Chicagu v roce 1886. Ti usilovali o osmihodinovou pracovní dobu
bez ztráty peněz. Stávka vyústila v Haymarketský masakr a následné
soudní řízení. Zemřelo při ní několik desítek lidí.
V českých zemích se začal svátek slavit
v roce 1890 a právě v období
komunistů se stal velmi populárním.
První oslavy se konaly v Praze na
přítomnosti komunistických
masové prvomájové průvody, ve
podniky, školy i různé zájmové
prvky průvodů byly alegorické vozy,
mávátka.

Střelecké ostrově. Za
představitelů se konaly
kterých byly zastoupeny
organizace. Tradičními
kytky, transparenty a
V dnešní době už nejsou
svátkem.

oslavy tak bujaré.1 květen je státním

Mezinárodní den rodiny
Dne 15. května si připomínáme „Mezinárodní den rodiny“.
K jeho vyhlášení došlo poprvé v roce 1992 na valném shromáždění Organizace spojených národů. Tato
každoroční pozornost věnovaná rodinám odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám
jako základním jednotkám společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci rodin ve světě.
Téma pro letošní rok – Čas být spolu.
Podoby dnešní rodiny jsou rozličné, ale
pořád by měla zůstávat místem, odkud
vycházíme a kam se vracíme. V rodině
dítě získává dovednosti a osvojuje si
návyky, které uplatní v dalším životě.
A proto je třeba věnovat pozornost
významu rodiny a třeba i za pomoci
tohoto svátku její existenci slavit. V
České republice se 15. května tradičně
konají oslavy Dne rodiny, které
nabízejí pestrou škálu rodinných
setkání se soutěžemi a tvůrčími
dílnami. Je to i příležitost popovídat si
a předat zkušenosti nebo si jen užít den
spolu s celou rodinou.
V Mostě se například mohou rodiny
potkat na Benediktu 20. května
odpoledne, kde bude pro všechny připraven bohatý program.
Zdroj:http://msss-most.cz/mezinarodni-den-rodiny-2/

DEN ZEMĚ
Proč slavíme Den Země? A jak to všechno vlastně začalo? To jsou nejčastější otázky malých i velkých účastníků
tradičních oslav Dne Země, který připadá na 22. dubna.
Slavit Den Země. Tahle idea se ve skutečnosti rodila velmi dlouho, už od roku 1962 a na svět ji přivedl americký
senátor Gaylord Nelson. V listopadu 1962 senátor Nelson hledal způsob jak se pokusit dostat životní prostředí
jednou provždy do středu politické pozornosti a jak přesvědčit prezidenta Kennedyho, aby toto téma zviditelnil
na své pětidenní cestě jedenácti státy USA. Senátor Nelson odletěl proto do Washingtonu, aby tuto možnost
prodiskutovat s ministrem spravedlnosti Robertem Kennedym, který byl touto myšlenkou nadšen. Stejně jako
prezident. Cesta započala v září 1963 a bohužel se objevilo příliš mnoho důvodů, proč se nepodařilo dostat otázky
životního prostředí do popředí zájmu. Nicméně, nápad začal klíčit a nakonec byl skutečným základem Dne
Země.Senátor Nelson pokračoval v diskuzích na toto téma s mnoha typy posluchačů v pětadvaceti státech.
Svědectví o zhoršení stavu životního prostředí přitom potkával všude kam přijel, napříč celou zemí. Všichni tento
trend zaznamenali, kromě vládních představitelů. Otázky životního prostředí jednoduše nebyly součástí
politického programu vlády. Lidé byli znepokojeni, představitelé země nikoliv.
I po skončení prezidentovy cesty, senátor Nelson nepřestával doufat, že přijde na způsob jak dostat otázky
životního prostředí do ohniska pozornosti politických špiček. Ale uplynulo ještě dalších dlouhých šest let, než ho
při jednom z jeho mnoha projevů napadla myšlenka, ze které se zrodil Den Země. V tu dobu probíhaly ve školách
a univerzitách po celé zemi rozsáhlé demonstrace proti válce ve Vietnamu a senátora Nelsona najednou napadlo
- proč nezorganizovat obrovský všelidový protest proti tomu, co se děje s naším životním prostředím.Byl
přesvědčený, že když dostane záležitosti stavu životního prostředí mezi širokou veřejnost a dokáže do ní zároveň
vlít studentskou protiválečnou energii, že bude moci vyvolat takovou manifestaci, která dokáže přinutit politické
vedení zařadit environmentální otázky do politického programu. Bylo to obrovské riziko, ale stálo za zkoušku.
Na konferenci v Seattlu v září 1969, senátor Gaylord Nelson
oznámil, že na jaře 1970 se uskuteční celonárodní všelidová
manifestace v zájmu životního prostředí a vyzval všechny, aby tuto
manifestaci podpořili. Po rozhlasových vlnách se tento apel rychle
šířil od pobřeží k pobřeží. Reakce byla ohromující. Z celé země
proudily telegramy, dopisy a telefonické dotazy. Po čtyři měsíce dva
členové týmu senátora Nelsona, Linda Billings a John Heritage,
vedli kampaň přímo z jeho kanceláře.
Pět měsíců před Dnem Země, v neděli 30. listopadu 1969, The New York Times přinesl velmi dlouhý článek
Gladwina Hilla, referující o udivujícím nárůstu aktivit kolem životního prostředí: „Zvyšující se zájem o
environmentální krizi může zastínit studentskou nespokojenost s válkou ve Vietnamu… národní den upozorňující
na problémy životního prostředí… se plánuje na příští jaro…kdy je plánována celonárodní diskuze o životním
prostředí…koordinovaná kanceláří senátora Gaylorda Nelsona…“
Bylo zřejmé, že tým senátora Nelsona je na cestě k senzačnímu úspěchu. A bylo stejně zřejmé, že občanská
aktivita překročila hranice senátorské kanceláře. V polovině ledna, tři měsíce před manifestací Den Země, John
Gardener, zakladatel společnosti Common Cause, poskytl dočasně prostor pro hlavní stan manifestace ve
Washingtonu, D.C. Senátor Nelson pověřil vedením manifestace svoje kolegy a studenty a jako koordinátor
aktivit byl vybrán Denis Hayes.
Den Země fungoval díky spontánní reakci občanské společnosti. Nebyl ani dostatek času ani dostatek zdrojů na
organizování 20 miliónů demonstrantů a tisíců škol a místních komunit, které se také připojily. To bylo na Dni
Země to pozoruhodné. Organizoval se sám.
Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i u nás. Jeho význam spočívá v tom,
že umožňuje skutečně každému přispět k péči o životní prostředí v místním, celostátním a současně celosvětovém
kontextu. Umožňuje spojit síly široké veřejnosti a představitelů politické i ekonomické moci ve jménu ochrany
přírody a životního prostředí.
Kateřina Vlková

Velikonoce online v 5. A

Předvelikonoční týden jsme si zpestřili online pečením mazance. Na chvilku se z nás stali šéfkuchaři a
šéfkuchařky. Práce šla všem od ruky, mazance byly velice povedené a všem chutnaly. Připojily se k nám i
maminky či babičky. Velkými pomocníky byli i mladší sourozenci. Musím všechny moc pochválit za pěkný
“online den”. L. Urbanová

