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Slovo úvodem…  

 

Vážení čtenáři, 

 s koncem školního roku se na vaše monitory nebo do vašich rukou dostává i poslední 

číslo našeho školního časopisu Všímálek. Nemusíte se však bát, po letním odpočinku se spolu 

prostřednictvím těchto stránek opět setkáme. 

  

Mnoho zdaru ve vašich aktivitách přeje Mgr. Jana Ptáčková a její redakční tým 
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Letní poezie  

Na slunci  

 

Povříslem hrubým svázalo nás slunce. 

Ó, jak bodají 

osiny žhavé. Když jsi ruce zvedla, 

zakroužil smolný dým  

 

tak hoří dřín, tak modřín v ohni praská, 

uťatý smrček, jenom břízka ne. 

Tak mokrým dřevem prohořívá láska, 

dříve než plamen k slunci vyšlehne. 

 

Krátký popis léta  

 

Požáry Ze čtyř stran hoří léto  

 

Omamně kvetou akátové háje 

zelená duše vína doutná na vinicích 

krvácí vlčí máky v obilí  

 

Přichází tma 

a po stříbrném mostě kráčí luna  

 

Svět je jak chleba vytažený z pece 

a noc ujídá   
Jan Skácel 

Zdroj: http://jskacel-poezie.sweb.cz/home.html   

http://jskacel-poezie.sweb.cz/home.html
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Letní omalovánky  

 

 

 
 

https://i.pinimg.com/originals/ae/4a/bf/ae4abf754de31ddfc421c68f97171204.jpg  

https://i.pinimg.com/originals/ae/4a/bf/ae4abf754de31ddfc421c68f97171204.jpg
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Co se událo? 

Den země  

 

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek 

je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 

21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek 

upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do 

roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v 

rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země.  

První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Tato oslava byla 

pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově 

orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu. Kampaň s tímto svátkem spojená 

si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou 


