
 

TISKOVÁ INFORMACE 

Svatý Jan pod Skalou, 21.4.2010 

OSLAVA DNE ZEMĚ VE SVATÉM JANU POD SKALOU 

Den Země (22. duben) je den věnovaný Zemi, který se po celém světě slaví již 20 let. 
Tento den je vhodnou příležitostí, abychom se zamysleli, co pro nás naše planeta 
znamená a co bychom pro ni na oplátku mohli udělat my sami. Centrum 
ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou – Ekocentrum a 
Ekoporadna Kavyl společně se Svatojánskou kolejí - vyšší odbornou školou 
pedagogickou pořádala 20. dubna 2010 oslavu Dne Země pro děti ze základní školy 
Jince. Ve Svatém Janu pod Skalou a blízkém okolí byly pro žáky celého prvního 
stupně ze ZŠ Jince připraveny rozmanité environmentální výukové programy. 

Poprvé Den země slavili studenti Harvardovy univerzity v USA v roce 1970 sérií 
environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit 
environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a 
ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu 
životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a 
Zákona o ohrožených druzích.  

OSN začalo tento svátek slavit o rok později a od roku 1990 se k Americe připojil i 
zbytek světa. 22. duben se tak stal Mezinárodním dnem Země. Na celém světě 
se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartování 
iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění 
na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný v roce 1992 pod hlavičkou OSN. 
Miléniový den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplování a 
čistou energii. Své akce tehdy pořádalo cca 5 000 environmentálních skupin 
z rekordních 184 zemí světa. Dnes slaví tento den společně víc jak miliarda lidí ve 175 
státech světa bez ohledu na původ, víru či národnost.   

Také na Berounsku, ve Svatém Janu pod Skalou, proběhla 20. dubna 2010 oslava 
Dne Země pro téměř 140 žáků prvního stupně ze základní školy Jince. Svatý Jan pod 
Skalou je unikátní přírodovědecká a kulturně historická lokalita, která přímo vybízí 
k oslavám Dne Země. V prostorách Ekocentra Kavyl, Svatojánské koleje a 
v nádherném okolí Svatého Jana – v prostředí Českého krasu - byly pro děti 
připraveny rozmanité environmentální výukové programy.  

Starší děti se zúčastnily praktického ekologického minikurzu, kde jim byly vysvětleny 
základní ekologické pojmy formou ukázek v přírodě, například co je to kulturní 
krajina, potravní řetězec, sukcese, apod. Kurz byl spojen s prohlídkou lesa, skal a 
stepních společenstev Českého krasu.  Další skupina dětí absolvovala přírodovědnou 
a kulturně historickou vycházku v okolí Svatého Jana. Navštívily například vyhlídku na 



 

skále u kříže nebo zdejší skalní kostel. Také se dozvěděly o zvláštnostech flóry a fauny 
CHKO Český kras. Každý si z programů odnesl pracovní list. 

Pro mladší děti byl připraven program Hrátky se zvířátky, kde se děti zábavnou 
formou seznámily s nejběžnějšími domácími zvířaty, s prostředím, ve kterém žijí a jejich 
potřebami. Děti měly možnost přímého kontaktu se zvířaty, mohly si je hladit, krmit 
nebo i podojit kozu. Také byly připraveny tvořivé výukové programy - pro prvňáčky 
program o ptáčcích v naší krajině, pro trochu starší žáky ukázka z tradičních řemesel, 
konkrétně program barvířství. Děti si vytvořily i vlastní výrobek.  

Děti z Jince oslavou Dne Země ve Svatém Janu pod Skalou provázeli a programy 
lektorovali J. Fellnerová, J. Kahlertová, B. Machovcová, E. Matoušková, K. 
Psohlavcová, M. Svobodová a R. Bargel, D. Novotný, J. Turek a studentky prvního 
ročníku Svatojánské koleje  - vyšší odborné školy pedagogické. Všichni zúčastnění si z 
oslavy Dne Země odnesli příjemné zážitky a vzpomínky a již se těší na další podobné 
environmentálně a kulturně zaměřené aktivity ve Svatém Janu pod Skalou. 

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na 
ekoporadnu Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat 
elektronickou poštou na adresu ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu 
CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na 
telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte navštívit přímo do našeho ekocentra 
ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete nalézt i na našich webových 
stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese 
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně. 

 

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“  
 

 

 


