
Slovenské sviatky 

Poslednou virtuálnou aktivitou, ktorou sme sa rozlúčili s projektom Erasmus plus bola 

úloha predstaviť dva ľubovoľné slovenské sviatky. Vzhľadom na historické a súčasné slávenie 

sviatkov na Slovensku sme si vybrali dva dominantné sviatky – Vianoce a Veľkú noc.  

 Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri 

týždne dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo 

očakávania príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú či pripravujú darčeky pre 

svojich blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami. Svoje nezastupiteľné miesto 

má adventný veniec, častokrát z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi 

počtu adventných nedieľ. Umocňuje vianočnú atmosféru v období pred Štedrým dňom, či už je 

umiestnený v byte na stole alebo zavesený na dverách. Je znamením nádeje a holdom tomu, 

ktorý prichádza. U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, ktorý prináša radosť a iskričky 

v očkách každý deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé okienko a nájdu v ňom nejakú tú 

dobrôtku.  

24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť Vianoce. Na východnom 

a čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj “vilija” alebo “vigilija”, odvodený 

od latinského “vigília”, čo znamená predvečer sviatku. Najväčším sviatkom Vianoc je 1. 

sviatok vianočný (25. decembra) – deň Kristovho narodenia, i keď história nevie presne určiť, 

kedy sa naozaj narodil. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej 

hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo zlaté 

prasiatko. Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, varia a chystajú rôzne dobroty 

na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláče majú už napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, 

ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií v rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla 

však na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, 

kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa 

spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia. Mnoho ľudí 

sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a zaspievali si najkrajšiu 

vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú 

spolu, idú do kostola alebo navštevujú svojich príbuzných a priateľov. 

V predvianočnom období sme s deťmi pracovali v programe padlet a canva. Vytvorili 

sme vianočné pohľadnice, pojmové mapy s tematikou Vianoc, hľadali sme vianočné piesne – 

koledy, rozprávali sme sa o zvykoch a tradíciách. Niektorí žiaci si vytvorili fotoknihu 



o vlastnom prežívaní vianočných sviatkov. Naše práce si môžete pozrieť na nasledujúcom 

odkaze: Christmas from the pupils´ point of view (padlet.com) . 

Okrem prežívania sviatkov Vianoc všeobecne na Slovensku a v našich rodinách, sme sa 

snažili zachytiť atmosféru v škole. Na školskom dvore bol vytvorený nádherný vianočný 

veniec. Sviece boli tvorené z brezových kmeňov a okraje zo smrekových vetvičiek. Každý 

týždeň bola zasvietená jedna sviečka. Okrem výzdoby atmosféru dotvárali aj rôzne akcie, ako 

napríklad príchod sv. Mikuláša k deťom z I. stupňa, vytváranie vianočných ikebán, 

rozprávkové súťaže a vianočné výzdoby tried. Zapojili sme sa aj do dobročinnej zbierky 

„Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok?“ .  Deti venovali seniorom v domovoch 

dôchodcov darčeky pozostávajúce z oblečenia, kozmetiky, kníh či sladkostí. Vianočnú 

atmosféru v škole sme zachytili na tomto odkaze: Christmas at our school (padlet.com) . 

Druhým sviatkom, ktorý sme opísali v našom projekte bola Veľká noc - najvýznamnejší 

kresťanský sviatok roka. Veľkonočné zvyky sa v jednotlivých regiónoch navzájom odlišujú. Ku 

každému dňu veľkonočného týždňa sa viažu osobitné zvyky. Napr. na Zelený štvrtok sa 

odporúčalo skoro vstať a umyť sa rosou. Potom mal byť človek po celý rok zdravý. Na Veľký 

piatok ľudia nesmú pracovať v záhrade (nesmie sa nič robiť s hlinou, so zemou) a v rámci pôstu 

kresťania nesmú jesť mäso a mäsové výrobky. Na Bielu sobotu sa až do polnoci nekonajú omše, 

na Veľkonočnú nedeľu sa v kostoloch posväcuje jedlo a je po dlhom čase opäť dovolené jesť 

mäso. Dievčatá maľujú veľkonočné vajíčka (tzv. kraslice), aby ich mohli v pondelok darovať 

mládencom.  

Najviac sa na Slovensku oslavuje Veľkonočný pondelok, čo je tradične dňom šibačky 

a polievačky. Od skorého rána chodia mladí chlapci, nesúci si svoje korbáče z vŕbového prútia 

a vedrá s vodou od dverí k dverám, šibú všetky dievčatá, a popri tom ich poriadne oblejú vodou. 

Má to priniesť zdravie a prosperitu a dievčatá im na oplátku ponúknu farebné vajíčka a pripevnia 

farebnú stužku na korbáč. 

V predveľkonočnom období sme s deťmi vytvárali projekty o slovenských tradíciách, 

jedlách a piesňach. Deti z I. stupňa strávili niekoľko poobedí vytváraním veľkonočných 

dekorácií pri príležitosti Veľkej noci a príchodu jari. Deti z II. stupňa vytvorili projekty 

a prezentácie o sviatkoch jari v angličtine, vyzdobili si triedy a zaspievali tradičnú 

predveľkonočnú pieseň Fašiangy Turíce. Naše práce si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci 

link: Easter in Slovakia (padlet.com) . 

 

https://padlet.com/darinatomkokralova/lv4u756nhi6y29ze
https://padlet.com/darinatomkokralova/sxfpbxc96ggld0ex
https://padlet.com/zdenkakukolova/bv40cvs1guhb8mxz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


