
                                                            1.jún Deň detí 

 

Deti sú pre rodičov tým najvzácnejším darom. Dar, ktorý dáva životu zmysel. Raz do 

roka majú naši najmenší svoj sviatok, ktorý oslavujú práve v dnešný deň. 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ A JEHO HISTÓRIA 

MDD je skratka Medzinárodného dňa detí a je sviatkom všetkých detí, ktorý sa oslavuje v 

mnohých krajinách sveta. Zvyčajne sa slávi každoročne, ale nie všade prvého júna. Po prvýkrát 

sa tento sviatok oslavoval v roku 1950 až v 51 krajinách sveta. Na Slovensku a v niektorých 

ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku sa slávi od roku 1952.   

          

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí 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 Medzinárodný deň detí. Avšak tento dátum 

je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. Prvý jún sa uchytil obzvlášť v 

komunistických krajinách, kvôli čomu vznikla mylná domnienka, že MDD bol komunistický 

vynález. Napríklad Deň detí sa v USA oslavoval prvýkrát už  v roku 1925, a to v San Franciscu. 

 

MESIAC JÚN NIELEN V ZNAMENÍ OSLAVY DŇA DETÍ  

V priebehu júna, ale aj v iných mesiacoch v roku môžeme nájsť ďalšie významné dni 

venované deťom. 

Vedeli ste napríklad, že krátko po Dni detí, 4. júna si pripomíname Medzinárodný deň nevinných 

detských obetí agresie Ďalší deň, konkrétne   12. jún patrí Svetovému dňu boja proti detskej 

práci a 16. jún je označený ako Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Počas roka narazíme taktiež 

na ďalšie dni venované deťom. V auguste môžeme oslavovať Medzinárodný   deň mládeže, v 

máji je vyhlásený Medzinárodný deň nezvestných detí a v novembri sa slávi Svetový deň detí.  

 

DEŇ DETÍ PLNÝ ZÁBAVY, HIER A RADOSTÍ 

Deťom môže byť úplne jedno či je Deň detí medzinárodnou akciou a ako dlho sa oslavuje. Pre 

nich je tento deň plný zábavy, zaujímavých akcií, darčekov, voľnejším dňom v škole, jednoducho 

pohodový deň. Môžeme tento deň chápať ako neoficiálne zahájenie “detského leta”. Škola sa 

chýli k svojmu koncu, počasie začína byť veľmi príjemné a krásne, vonku je teplo a deti sa  už 

veľmi tešia na prázdniny a všetko, čo k dobre stráveným prázdninám patrí. Preto aj keď je tento 

život uponáhľaný a rýchly, skúsme si nájsť čas na rodinu a predovšetkým na naše deti. Vyberme 

sa s nimi na výlet alebo objavovať krásy prírody do lesa. 

 

„Dieťa má svoju individualitu, jedinečnosť, nikde nenájdeme jeho úplného dvojníka. 

Deti nás často vedia príjemne prekvapiť svojimi nápadmi, nájdu mnohé riešenia, 

ktoré my nevidíme. V každom z nás, aj keď sme dospelí, drieme jedno malé dieťa.“ 


