
Medzinárodný deň detí 
Ukážka 1: 

MDD je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. 

Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa 

oslavuje od roku 1952. 

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre 

blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, vo 

Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili 

deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami 

týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich 

krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy 

týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako 

MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako v 21 

krajinách. Aj keď prvotná myšlienka bola zamerať viac 

pozornosť na problémy týkajúce sa detstva (detská 

práca, zneužívanie, chudoba, emocionálna deprivácia, 

negramotnosť a pod.), dnes už tento zámer vo veľkej 

miere vyprchal, ale túžba urobiť deťom radosť ostala. 

A tu pre mnohých z nás nastáva otázka AKO? 

 

 

1. Z ukážky 1 nevyplýva: 

A, MDD je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. 

B, Na Slovensku sa  MDD oslavuje od roku 1952. 

C, Svetová konferencia pre blaho detí sa konala v roku 1925 v Janove. 

D, Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu napr. o chudobe. 

 

2. Ktoré tvrdenie z ukážky 1 je pravdivé? 

A, Po konferencii len málinko  vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň. 

B, Cieľom bolo urobiť deťom radosť a zvýšiť zisky hračkárstiev. 

C, Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. 

D, MDD sa oslavuje  vo viac ako v 21 mestách sveta. 

 

3.  Dopíš 2 - 4 vety, ktorými odpovieš na otázku z ukážky 1: Ako by rodičia mali 

urobiť radosť svojim deťom? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

4. Vieš, ktorá organizácia sa dnes zaoberá chudobou a problémami detí vo svete? 

......................................................................................................................................... 

 

5. Navrhni symbol/vlajku tejto organizácie. Nakresli a vyfarbi ho/ju? 

.................................................. 

 

 



  


