DEN STROMŮ – 20. října
Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení.
V současné době se Den stromů slaví ve více jak 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře
nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné a liší se podle klimatických podmínek a
doby vhodní k sázení stromů v jednotlivých zemích. V České republice připadá Den stromů
na 20. října.
První den stromů na světě
Vznikl v USA ve státu Nebraska, když osadník a novinář J. Sterling Morton začal v okolí
svého domu pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin. (Tamější krajina byla přibližně před
150 lety popisována jako krajina "bez stromů"). Povoláním však nebyl zahradník, ale novinář
a vydavatel prvních novin v tomto americkém státě. A právě noviny využil k tomu, aby
vyzval své spoluobčany k následování jeho příkladu - k pěstování stromů. Vysvětlil jim, že
stromy zastavují větrnou erozi půdy a poskytují stín před pálícím sluncem. Svým nadšením
dokázal strhnout velké množství lidí a zrodil se tak "The Arbor Day" – Den stromů,
který připadl na 10. dubna 1872.
V roce 1951 přijala FAO Spojených národů následující usnesení: "Konference shledala jako
potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou
hodnotu lesa, a proto se doporučuje, aby se každoročně ve všech členských státech slavil
světový svátek stromu, a to v době, kdy se to za lokálních podmínek zdá být příhodné."
Tento den si žáci připomněli v hodinách českého jazyka. Zde jsou některé výsledky
jejich tvůrčí práce.
JABLOŇ
Vzduchem letí semínko,
„Podívej se, maminko!“
Ptá se dcera matky své:
„Kam ho vítr zanese?“
Semínko na zem kleslo,
děvčátko údivem žaslo.
Hned táhne maminku domů,
že si chce zasadit vlastní sad stromů.
„Tak dobře,“ řekne maminka
a zasadí spolu semínka.
Za několik dní spolu uvidí,
jak začíná strom růst.
Avšak trvá několik let,
než se na něm objeví první květ.
A pak s ročním období,
mění svoje podoby.

STROM
Vzduch a slunce stromům stačí,
vodu pijí ze země,
kolébají hnízda ptačí,
šeptají si tajemně.
Možná mi tiše poví:
„Neboj se a pojď k nám blíž.
Celý svět je pohádkový víš?“
LES
V lese je hodně stromů,
stejně jak ve městě domů,
v lese si člověk pročistí hlavu?
může si tam lehnout na trávu.
Les to je krásná příroda,
ale je tu jedna nevýhoda,
lidé rádi stromy kácí
a tím les úplně se ztrácí.
STROM
Na zahradě stojí strom,
velký jako hrom.
Když jsem byl malý, už tam stál,
vždycky jsem si u něj hrál.
Teď už mi je třicet let,
projel jsem snad celý svět.
Přesto rád se vracím domů,
ke svému milovanému stromu.
STROM
Strom je náš přítel jako hrom.
Pomáhá nám v nejhorším, byť i svým jehličím.
Rád dá i papíry, ty zabaví nás na chvíli.
O teplo není nouze, dřevo hoří dlouze.
Listí je barevné, jak v noci, tak ve dne.
A ty můj stromečku, píši ti tuto básničku.

