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#SKOLAVRUKACHDETI
 

Š kola v  ru ká ch d etí ,
pre každé dieťa

 



Predstav si deň, kedy by si mal právo povedať 
svoj názor. Deň, kedy by bolo počuť tvoj hlas. 
Deň, kedy by si bol vypočutý a pochopený.  
Predstav si moment, kedy by si mohol 
zanechať svetu odkaz, aby ťa počul. 

20. novembra, deti na celom svete sa 
   prihovoria za práva všetkých detí,   
   aby sa tak  podieľali na záchrane   
       detských   životov,   
       bojovali za ich práva   
       a pomohli im naplniť   
       ich potenciál.

       Pridáš sa? 



y n  eto  de  det  

 

 

T V O J  H L A S  J E  P O T R E B N Ý !    

 e to deň, kedy deti na celom svete sa   
  prihovoria za

   každé dieťa mladšie ako  rokov,  
     ktoré zbytočne umiera na následky  
      choroby, ktorej sa dá predísť,

   každé dieťa, ktorému je odopretá  
    šanca učiť sa,

     každé dieťa, ktoré je postihnuté násilím  
      či chudobou ,
       každé dieťa, ktoré žije v konflikte a kríze.

 T  M   M N  P   .  V  SP S V, 
 S  M  P . 

. novembra, na Svetový deň detí, sa deti 
na celom svete prihovoria za záchranu 
detských životov, aby tak bojovali za ich 
práva a pomohli im naplniť ich potenciál. 

Počas dní blížiacich sa k Svetovému 
dňu detí sa môžeš rozprávať
so svojimi kamarátmi a spolužiakmi 
o tom, ako by si sa rád stal 
súčasťou, zastal sa práv detí, 
zabával sa a zároveň spravil niečo 
úžasné pre iné deti. uď kreatívny.

k potrebuješ nejakú inšpiráciu, pouvažuj nad tým, ako by si odpovedal na 
tieto otázky  
. k by si bol superhrdinom a mal by si možnosť zlepšiť životy mladých  

 ľudí, akú superschopnosť by si chcel mať a ako by si ju použil  
. k by si si mal vybrať jednu vec, na ktorú by mal mať právo každý tvoj  

 rovesník na celom svete, čo by to bolo  

TV  S  P T N  
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Čo znamenajú #skolavrukachdeti
  a #prekazdedieta?

  

#SKOLAVRUKACHDETI 

#skolavrukachdeti a #prekazdedieta je   
    šanca pre teba, aby si poukázal na    
     naliehavé problémy, ktorým čelí tvoja   
       generácia. Je to deň plný zábavy,    
       avšak s dôležitým odkazom. 

Prosím, vyber si jednu alebo viac 
z nasledujúcich 4 aktivít alebo si 
vymysli svoju vlastnú aktivitu.

     Pamätaj si, že Svetový deň detí sa uskutoční v pondelok,
20. novembra. Zabávaj sa. Buď kreatívny.

Prihovor sa za práva všetkých detí a popros svojich učiteľov a rodičov, aby ti pomohli 
šíriť tvoje aktivity prostredníctvom sociálnych sietí s hashtagmi
#skolavrukachdeti a #prekazdedieta. 

Ak túto úlohu zvládneme správne, každý deň bude Svetovým dňom detí! 



D e ti ria d ia  

 

 
 
 

   

Cap tu re the best of  these id eas throu gh a story,  p ictu re or lm clip ,  

       S p olu  s kamará tmi stojte alebo si p osad ajte  
         do kruhu a použite modrú loptu symbol  
           Svetového dňa detí . optu si medzi sebou  
           hádžte alebo kotúľajte. 
           tokoľvek loptu chytí, musí povedať, aké  
         zmeny by urobil pre každé dieťa, ak by  
     mohol riadiť svet. 

    Napríklad  
aždému dieťaťu by som dal dostatok jedla  alebo aždému dieťaťu by 

som dal domov . 

o podľa teba deti na celom svete potrebujú  o momentálne nemajú
a mohli by potrebovať  Spomínaš si na niektoré práva detí, o ktorých ti už 
tvoj učiteľ rozprával  k áno, nezabudni ich spomenúť počas hry. Spoločne 
sa s kamarátmi hrajte dovtedy, až kým sa každý nevystrieda.

Najlepšie nápady zachyť na fotkou alebo  videom, a zdieľaj svoje 
prianie pre každé dieťa na acebooku alebo nstagrame s hastagmi 
#skolavrukachdeti a #prekazdedieta.
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e k d  dieť  emo i 

 
 

   

#SKOLAVRUKACHDETI 

      Na Svetový deň detí, sa deti z celého   
       sveta spájajú, aby pomáhali zachraňovať  
       detské životy, bojovali za ich práva 
        a pomohli im naplniť ich potenciál.   
       Ponúkame ti niekoľko nápadov, ktorými   
      im môžeš pomôcť.
            aj vedieť svojim kamarátom o Svetovom  
        dní detí cez emoji. ko by mal tento emoji   
     vyzerať

    Nakresli svojho emoji sem. eď ho dokončíš, popros 
svojich rodičov alebo učiteľov, aby ti pomohli zdieľať tvojho emoji 
prostredníctvom sociálnych sietí s hastagmi #skolavrukachdeti
a ek dediet . Možno práve tvoj emoji bude budúci rok tým, ktorý sa 
bude prihovárať deťom na svete. 



R ozh ý b  sv e tom  d e tí  

 
 

  
         Počas dní blížiacich sa k Svetovému dňu   
   detí, zverejníme špeciálne hudobné video  
   so špeciálnymi pohybmi len pre deti.   
   rátke, zábavné a inštruktážne video,   
   ktoré ťa naučí jednotlivé pohyby, 
         si môžeš stiahnuť. účastni sa tohto   
    zábavného kondičného cvičenia. uď kreatívny  
  pri výbere miesta, 
  kde budeš tieto cvičenia robiť  v triede, aule, 
telocvični, jedálni alebo na školskom ihrisku.

S povolením tvojich rodičov
a učiteľov natoč svoju triedu, ako 
sa podieľa na tejto aktivite a podeľ 
sa o svoje video s hashtagmi 
#skolavrukachdeti
a #prekazdedieta.
Možno práve tvoje video bude 
zahrnuté v celosvetovom videu 
Svetového dňa detí  
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Deti deťom

 

  

#SKOLAVRUKACHDETI 

     Svetový deň detí sa pomaly blíži a je len 
       na tebe, ako deťom z celého sveta vyjadríš  
        svoju podporu a záujem. Pomôcť môžeš  
        rôznymi spôsobmi. Napríklad pomocou  
      obrázka, ktorý sám nakreslíš. Tvoj 
    obrázok sa môže stať jedinečným prejavom  
                 nielen tvojej tvorivosti a fantázie, ale aj tvojho 
    úprimného záujmu prispieť na pomoc deťom
  a zastať sa ich práv. 

Pošli každému dieťaťu na svete svoje prianie, ktorým vyjadríš svoju podporu. Vyjadri 
ho obrázkom, alebo vpíš svoje prianie pre všetky deti do návrhu na str. 9. 

Neváhaj nám ho zaslať na náš email skoly@unicef.sk. Popros svojich učiteľov
a rodičov, aby ti so zaslaním obrázka pomohli. Svoj obrázok môžeš zdieľať aj 
prostredníctvom sociálnych sietí s hashtagom #prekazdedieta. Možno práve ty 
získaš vďaka takémuto prianiu malý darček.





T v oje p ozná mky

#SKOLAVRUKACHDETI 
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