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Etická výchova 2.stupeň 

Téma: Významné dni v máji a citáty „Oči okná do duše“. 

Úloha: Vyberte si jeden významný deň v máji, nájdite si o ňom informácie na Internete 

a vyhľadanými informáciami sa inšpirujte a aplikujte ich v praxi. 

2. nedeľa Deň matiek 
Svetový týždeň rodiny 

4. pondelok Medzinárodný deň mlieka 

1.5. Sviatok práce 
1.5. – 31.5. Mesiac lásky 

3.5. Svetový deň slobody tlače 

5.5. Svetový deň hygieny rúk 

6.5. Medzinárodný deň bez diét 
6.5. Svetový deň smiechu 

8.5. Deň víťazstva nad fašizmom 
8.5. Svetový deň Červeného kríža 

8.5. Svetový deň chôdze 

9.5. Deň Európy 

10.5. Svetový deň pohybu k zdraviu 

12.5. Medzinárodný deň zdravotných sestier 
13.5. Deň tulipánov 

15.5. Svetový deň rodiny 
15.5. - 21.5. Týždeň starých a nových priateľov 

21.5. Svetový deň kultúrnej rozmanitosti 
22.5. Medzinár. deň biologickej rozmanitosti 
25.5. Medzinárodný deň nezvestných detí 
28.5. Medzinárodný deň počítačov 

31.5. Deň otvárania studničiek 

31.5. Svetový deň bez tabaku  
 

Citáty 

Lao-c' čínsky filozof - 604 

 „V starých časoch príroda spôsobovala, že ľudia boli pokojamilovní a celý svet bol šťastný. Potom 

človek nadobudol vedomosti a život sa stal zložitým. Ľudstvo stratilo svoju nevinnosť. Ľudia sa 

sťahovali do miest a začali písať knihy. Tu vznikla všetka bieda a tu vytryskli slzy z očí filozofov. 

Múdry muž sa vyhýba miestam, sieti zákonov a civilizácií. Ukrýva sa v lone prírody, ďaleko od 

zlomyseľných úradníkov a neúspešných reformátorov sveta. Tajná múdrosť spočíva v prostom 

putovaní po tichých cestách zeme.“  

Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997 

„Buď prejavom… láskavosti; maj láskavosť v tvári, v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdrave.“  

„Všade, kam prídete, šírte lásku. Predovšetkým vo vlastnom dome. Dajte lásku svojim deťom, 

manželovi alebo manželke, svojmu susedovi, susede…. Nech každý, s kým sa stretnete, odchádza 

od vás lepší a šťastnejší.“  

Antoine de Saint-Exupéry francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944 

„Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“ 

John Lennon britský hudobník 1940 - 1980 

„Každé ráno sa zobuď s úsmevom, cíť svoj dych na tvári a lásku v očiach.“  

 

https://www.medzinarodnedni.emamut.eu/den/200/den-matiek
https://www.medzinarodnedni.emamut.eu/den/197/svetovy-tyzden-rodiny
https://www.medzinarodnedni.emamut.eu/den/201/medzinarodny-den-mlieka

