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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na svátek práce, na čtení
s porozuměním a odpovědi na otázky s výběrem
z možností.

SVÁTEK PRÁCE - 1. MÁJ
Svátek práce (1. máj) je mezinárodní dělnický
svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května.
Svátek zavedla II. internacionála na paměť
vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu
dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé
slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově
v Praze.
V USA a Kanadě se svátek práce, Labor Day, slaví první pondělí v září.
Dne 1. května 1886 proběhla pod vedením odborů stávka, která
usilovala o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově
stávkovalo asi 300 000 dělníků. 3. května proběhlo v Chicagu
shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s pořádkovými
silami a přišlo o život několik stávkujících v důsledku policejní palby.
Poprvé se svátek práce celostátně (USA) slavil 1. května 1888, kdy
probíhaly celý den stávky a demonstrace na památku dva roky starých
událostí. O rok později (1889) přijala II. internacionála na návrh
francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) za oficiální svátek
práce.
V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější,
organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely městem,
často před tribunou s místními představitely moci. Účast na průvodu byla
obvykle nepsaně povinná. V průvodu byly zastoupeny podniky, školy i
různé zájmové organizace. Kromě pěších účastníků městem projížděly i
alegorické vozy. Neodmyslitelnou součástí byly nejrůznější transparenty
a mávátka.
Úkol č. 1:
Najdi a podívej se na www.youtube.com (1. máj v Praze – rok 1961 a
Svátek práce ve Zlíně 2012),

Úkol č.2:
Vyhledej v textu a zakroužkuj správnou odpověď.

1. Svátek práce je mezinárodní:
a) svátek pracujících

b) dělnický svátek

2. Slaví se na památku stávky dělníků v:
a) Praze

b) Chicagu

c)Londýně

3. Stávka dělníků proběhla v roce:
a) 1890

b) 1900

c) 1886

4. Za lepší pracovní podmínky stávkovalo asi ________ dělníků.
a) 300 000

b) 100 000

c) 400 000

5. Poprvé se svátek práce slavil celostátně v USA:
a) 1.5.1888

b) 1.5.1900

c) 1.5.1886

6. II. internacionála přijala návrh francouzských socialistů slavit
1. květen jako oficiální svátek práce v roce:
a) 1886

b) 1889

c) 1900
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