
27. SEPTEMBER 2014 – 5. DEŇ HRANIA V SR  
 

Ciele 

Pripomenutím významu hrania v živote každého človeka prispieť ku kultúrnosti v SR. 

Poukázať na možnosti vytvárania a spoločného harmonického využívania voľného času. 

Prostredníctvom hier oživiť vzťahy v rodinných, susedských, priateľských a iných kolektívoch. Využiť lúky, parky, 
klubovne, telocvične, plochy pri školách, na sídliskách, dvoroch, na voľných parkoviskách a uliciach. 

 

História dní hrania 

Už 11 rokov je cieľ iniciátora Worldwide Day of Play, americkej káblovej televízie Nicklodeon zameranej na 
detského diváka, odtrhnúť v jednu jesennú sobotu na tri hodiny deti od obrazoviek televízorov a počítačov 
a podnietiť ich k zdravšiemu životnému štýlu. Tento rok bude tento deň v USA 4. 10. 2014. 

Svetový hrací deň (World Play Day) usporadúva každoročne 28. mája na 
pripomenutie svojho vzniku International Toy Library Association s cieľom 
propagovať najmä spoločenské hry detí.  

Prvý Deň hrania na Slovensku zorganizovalo 25. 9. 2010 pod patronátom 
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku občianske 
združenie Vedecká hračka. Počas neho sa rôzne hralo vyše 3 000 ľudí na 84 
miestach SR. Počas 2. Dňa hrania 1. 10. 2011 bol vytvorený ustanovujúci 
slovenský rekord v nitkovom telefonovaní, keď sa spojilo 310 telefonujúcich. 

 

Deň hrania 27. 9. 2014 

Piaty Deň hrania v SR organizuje opäť občianske združenie Vedecká hračka, Banská Bystrica.  

Vhodné miesta na hru a hranie sú hocikde okolo nás: na dvore medzi domami, pri škole, škôlke, v parku, lese, na 
lúke, športovisku, kúpalisku, v divadle, kine, knižnici, múzeu, galérii, obchodnom centre, triede, klube, byte, na 
uzatvorenom neobsadenom parkovisku či inom priestranstve. Dokonca aj pri cestovaní v aute, vlaku a pod. 
(slovné či jednoduché matematické hry). Najvhodnejšie na športové a súťažné pohybové hry budú prirodzené 
prírodné priestranstvá, sprístupnené ihriská, najmä pri školách, školských a vzdelávaco-osvetových zariadeniach. 

Centrálny program bude na stálej interaktívnej výstave VEDHRAČKA - VYNÁLEZY v Europa SC vo Zvolene, kde bude 
pripravený materiál na zhotovenie kaleidoskopov pre všetkých návštevníkov. Kaleidoskop bude aj ústrednou 
hračkou prezentácie vedeckých hračiek počas „Noci výskumníkov“ 26. 9. 2014 v Europa SC v Banskej Bystrici. 

 

Výzva 

Výzva pre školské, voľnočasové, vzdelávacie a kultúrno-osvetové inštitúcie, dobrovoľnícke občianske združenia, 
rodiny a spontánne vytvorené kolektívy: Akýmkoľvek spôsobom ohláste ústrednému organizátorovi zámer pripojiť 
sa k aktivite. Dobrovoľní organizátori v rámci svojich možností pripravia na rôznych miestach minimálne jednu 
hrovú súťaž najmä pre deti (s primeranými cenami z vlastných zdrojov) a budú zhotovovať jednoduché 
kaleidoskopy. Opisy zhotovenia sú na internete, resp. organizátor pošle záujemcom osvedčený návod a plagát. 

 

Spoločná aktivita – výroba kaleidoskopu 

Kaleidoskop vynašiel škótsky vedec David Brewster pred takmer 200 rokmi (patent 
1817). Krásne symetrické obrazce sa vytvárajú v kaleidoskope odrazom na troch či 
dvoch zrkadlách alebo čiernych plochách.  

Obľúbená optická hračka podporuje obrazotvornosť a fantáziu hrajúceho sa. Počas Dňa 
hrania v SR preverí aj zručnosť tých, ktorí si ju budú vyrábať z ľahko dostupných domácich 
materiálov (valček z kartónu, fólia, drobné predmety, sklená guľka, zrkadlá, staniol).  
 

   Ústredný organizátor 
    Vedecká hračka, občianske združenie 

 Korešpondenčná adresa: Kalinčiakova 4, 974 05 Banská Bystrica  
 0903 549 243; vedhra@pobox.sk; www.vedeckahracka.sk 

 

© Vedecká hračka, Banská Bystrica, máj 2014  

mailto:vedhra@pobox.sk
http://www.vedeckahracka.sk/

