
                   „Deň rodiny“ na ZŠ Vinbarg v Bardejove 
„Rodina nie je kotva, ktorá nám bráni v pohybe, ani loď, ktorá nás odvezie, 

 ale svetlo, ktorého láska nám ukazuje cestu a sprevádza nás celý život.“ 

 

 
„Pane, ktorý si na nebi, 

zachovaj všetkým deťom mamy. 

Nech ako cesto na chlebík  

im rastú v teple pod rukami. 

Zachovaj nám oboch rodičov, 

veď dve ruky od Teba máme. 

Dve rúčky deťom stvoril Boh: 

Pre ocka jednu, druhú mame.“  

Tieto verše a aj iné zneli z úst najmenších, ale aj veľkých, ktorí sa 

pravidelne stretávali, obetovali svoj čas, aby sa spolupodieľali na príprave 

akadémie z príležitosti  „Dňa rodiny“. Rodina tvorí dôležitú súčasť života 

každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj 

bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. Rodina je školou 

ľudskosti , miestom  v ktorej je dostatok vzájomnej lásky rodičov a detí. 

Prichádzajúca jar za oknami školy dopĺňala príjemné popoludnia detskej 

vravy, smiech a najmä usilovnej práce. Spoločnými silami pripravili pásmo 

básni, scénok, piesni a tancov, srdečných blahoželaní a vytvorili veľkú rodinu, 

v ktorej vládla láska, radosť, porozumenie, a predovšetkým  Božie požehnanie. 

V jedno májové popoludnie dýchala ZŠ Vinbarg slávnostnou atmosférou, 

deti sa nevedeli dočkať popoludnia, aby mohli predviesť všetko, čo si s pani 

učiteľkami pripravovali. Detské očká s úžasom privítali záplavu prichádzajúcich 

mám,  otcov, starých rodičov, či dokonca krstných  mám, ktorí s veľkým 

očakávaním a úsmevom  na perách zaujali svoje miesta. 

Akadémia priniesla veľkú radosť deťom, všetkým  prítomným a najmä 

rodičom. Deti vyjadrili vďaku svojim rodičom, pretože rodina je to najhlavnejšie 

v živote, ktoré predstavuje lásku, bezpečie a istotu.  Piatkové popoludnie 

potvrdilo, že rodičovské ruky sú nikým  a ničím nenahraditeľné.   

„Rodina nie je kotva, ktorá nám bráni v pohybe, ani loď, ktorá nás 

odvezie, ale svetlo, ktorého láska nám ukazuje cestu a sprevádza nás celý život.“ 

Prípravu akadémie viedli Mgr. Janka Harčárová  a Mgr. Daniela 

Katušinová.  Hudobným  a tanečným doprovodom doprevádzali Mgr. Eva 

Eliášová, Mgr. Katarína Minčáková, Mgr. Anna Rohaľová a Mgr. Alena 

Dzúrová. 
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