
Rozhlasová relace – DEN ZEMĚ 
 

„Stav pacienta je vážný. Projevuje se to celou řadou příznaků. Má páchnoucí 
dech, trápí ho horečka, která i přes úskalí snížit ji stále stoupá. V tělesných tekutinách 
byla zjištěna přítomnost jedovatých látek. Snaha vyléčit jeden orgán vede k tomu, že se 
prudce zhorší stav jiných orgánů. Pokud by se jednalo o běžného pacienta, lékaři by 
patrně dospěli k takovému závěru, že trpí řadou chronických a nevyléčitelných chorob. 
Protože by pro něj nemohli nic udělat, podnikli by takové kroky, aby mu co možná 
nejvíce ulehčili jeho trápení, než zemře.“ 
 
 
 Víš o  jakého pacienta se jedná? 

 
Nejde však o lidského pacienta. Jedná se o naši planetu, o náš domov. Výše 

uvedené přirovnání ukazuje, co se s naší planetou děje. Znečištěný vzduch a voda, 
globální oteplování a toxický odpad, to jsou jen některé z mnoha problémů naší těžce 
nemocné planety. Podobně jako lékaři z přirovnání i odborníci na životní prostředí jsou 
v rozpacích, jak by se tato situace měla řešit. 
  A proto se zrodila myšlenka slavit Den Země 22. 4.   
 
 
A jaká je historie tohoto svátku? 

 
Historie vyhlášení toho dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal 

volat po vzniku mezinárodního Dne Země a v rámci těchto snah vytvořil vlajku Země. 
 
 
A kdy byl slaven poprvé Den Země?  

 
První  Den Země byl slaven v San Francisku ve Spojených státech amerických v roce 

1970. V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. 200 milionů lidí na celém světě 
ze 140 zemí znovu dokázalo, že se zajímají o ochranu životního prostředí naší Země.  
 
 
A jak my slavíme tento svátek?  

 
Od roku 1990 se slaví 22. duben Den Země jako světový svátek životního prostředí      

i v naší republice. Problémy Země nám nejsou lhostejné, proto jsme se rozhodli připravit 
projektové vyučování na dnešní den. 
  Pro 1. stupeň - ekologickou olympiádu s 11. stanovišti, které obsahují úkoly z témat 
Ekoškoly, které zajistí žáci 9. ročníků. Pro 5. třídy je připravena beseda s TS města Bystřice n. 
P. 

6. a 7. třídy se budou zabývat problematikou nakládání a recyklací elektrospotřebičů   
a uklidí okolí řeky Bystřice. Žáci 8. A budou zjišťovat pomocí ankety, jak jsou spokojeni 
občané s problematikou odpadového hospodářství našeho města. 8. B navštíví čistírnu 
odpadních vod a Sběrný dvůr. Budeme soutěžit a vyplňovat kvízy na téma Ekologie. 

Pro žáky, rodiče i veřejnost je připravena v učebně zeměpisu výstava 
Elektrospotřebičů našich babiček. 



Co bychom popřáli Zemi k jejímu svátku? 
 

Kdopak má dnes svátek, 
že je všude kolem zmatek? 
Přece naše krásná zem, 
ale slábne každým dnem. 
 
Druhá naše matka Země, 
dárce plný života 
srdce otvírá Tobě i mně, 
na lásku je bohatá. 
 
Jsou i lidé co ji ničí 
smogem, kouřem, prachem, 
jim se dary nezavděčí. 
Země trpí a umírá strachem. 
Na úkor dalších generací nesmíme žít, 
děti květin, zkusme ji oživit. 

 
 

„My jsme tu pro p řírodu a ne příroda pro nás!“ 
 
        Děkujeme Váš Ekotým 
                                                                                               23. 4. 2010 


