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DEN ZEMĚ - 23. 4. 2018
Den Země se každoročně koná 22. dubna. Jde o ekologicky motivovaný svátek
upozorňující na dopady ničení životního prostředí. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970
v San Francisku. Kampaň si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo
dosáhnout zvýšení energetické účinnosti, recyklování odpadu a hledání obnovitelných zdrojů
energie. OSN začalo tento svátek slavit o rok později, tedy v roce 1971. V roce 1990 se k Americe
připojil i
zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Den Země
slaví více jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa. Stal
se tak největším svátkem, který slaví lidé společně na
celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
V mirovické škole jsme si tento den připomněli
v pondělí 23. dubna 2018. Dopoledne plné her a soutěží
o přírodě, ekologii a o dopadech činnosti člověka na
planetu rychle ubíhalo. Družstva žáků z 1. – 8. třídy se
pohybovala v areálu školy, v přírodě. Přišly se podívat i
děti z MŠ. Poděkování patří zejména žákům 9. ročníku,
kteří připravili úkoly. Něco
málo z
postřehů dětí:
„Někteří
žáci se snažili více,
někteří méně. Den Země
jsme si užili a jsme rádi, že jsme mohli předat naše
znalosti mladším spolužákům.“ - - - - „
„Den Země se líbil. Chtěli bychom více stanovišť. Velká
pochvala stanovišti paní učitelky Brabencové a
stanovišti s ochutnávkou.“ (osmáci) - - - „Pochvala pro
Aničku Zárybnickou za trpělivost. Děkujeme všem, co si
pro nás něco připravili. Těšíme se na příští rok, budeme
vedoucí!“ (sedmáci) - - - - Oblíbená stanoviště, na čemž se
shodla většina šesťáků, byla: „Ochutnávky, Ryby, Planety.
Překvapením bylo skutečné orlí pero a upomínková kartička pro
každého soutěžícího. Příště by si přáli zařadit více
pohybových aktivit a nějakou sladkou odměnu. - - - A žáci prvního stupně? Překvapili mile zájmem,
nadšením i znalostmi. Až na výjimky se chovali
pěkně. Někomu se líbilo více u hlavolamů a
skládaček, jinému byliny či ptačí peří. Všichni se
shodli na tom, že důležitá pro ně byla pomoc
starších spolužáků a pohoda a legrace ve
skupině.

Příroda žádá, aby děti byly dětmi,
než se stanou dospělými lidmi.
(Jean-Jacques Rousseau)
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