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Den Země

• Den Země je den věnovaný Zemi, každoročně se už od roku 
1969 koná 22. dubna

• Původně svátek Den Země býval 21. března a oslavoval 
příchod jara

• Dnes jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňuje 
společnost na dopady její činnosti a ničení životního prostředí

• Rozvíjí diskuzi o možných řešeních ekologických problémů

• Původcem svátku je J. McConnell, který 
začal volat po vzniku mezinárodního 
dne Země a vytvořil neoficiální vlajku

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth_flag_PD.jpg>



Den Země

• Kampaň spojená s tímto svátkem se snažila přenést otázku 
ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou 
účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje 
energie

• V poslední době se zaměřuje i na globální oteplování

• Akce měla velký ohlas zejména mezi studenty

• OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 
1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal 
Mezinárodním dnem Země

• V České Republice je s tímto svátkem spojeno mnoho akcí a 
každý z Vás se může zúčastnit



Den Země a Vy

• Den Země je o uvědomění si dopadů naší činnosti na přírodu a 
naši planetu

• Všichni se můžeme zúčastnit akcí, přispět na ochranu přírody, 
informovat naše okolí o ekologicky šetrném způsobu života 
nebo sami přidat ruku k dílu

• Spolu se třídou vzpomeňte na různé způsoby, jak snížit 
negativní vliv člověka na životné prostředí

• Jmenujte aspoň několik organizací zabývajících se ochranou 
přírody a ekologií obecně




