
Słowacja
południowy 
sąsiad Polski

Przygotowały 

Ewa Bednarczyk z mamą



jest południowym sąsiadem Polski.

Jest kilkakrotnie mniejsza od naszego kraju. 
Ma około 50 000 km2 i zamieszkuje ją 
5,5 mln ludzi.
Stolicą Słowacji jest Bratysława.
Granica Słowacji z Polską to 541 km.
Większość kraju stanowią góry. Najwyższy 
szczyt Słowacji to Gerlach (2655 m.n.p.m.), 
jest on wyższy niż najwyższy szczyt Polski 
(Rysy).



Flaga Słowacji ma 3 kolory

– CZERWONY
– Jest na niej również umieszczony 

herb Państwa



Prehistoria

200 mln lat temu na terenach 
dzisiejszej Słowacji żyły 2,5 metrowe 
dinozaury, a Tatry w tym czasie były 
wyspą.

Obecnie na Słowacji działa kilka 
dino-parków z wieloma atrakcjami 
dla dzieci i rodziców.



Dawna Historia Słowacji

– Pierwsze ślady osadnictwa ludzkiego 
pochodzą sprzed 250 000 lat

– Około 5 000 r. p.n.e pojawili się pierwsi 
rolnicy. Pozostały po nich kamienne 
siekiery i pojemniki

– W epoce brązu ok. 2200 r.p.n.e ludzie 
budowali już chaty i wozy

– A w epoce żelaza ok. 500 r. p.n.e 
Rozwinęło się górnictwo żelaza, ołowiu i 
soli.



Historia

– Historia Słowacji przez wiele stuleci 
ściśle związana była z innymi 
państwami jak Węgry, Austria a 
zwłaszcza Czechy

– Do 1992 roku Słowacja wraz z 
Czechami tworzyły państwo o 
nazwie Czechosłowacja

– Od 01/01/1993 Słowacja stała się w 
pełni niepodległym krajem



Znani Słowacy

– Pribina (około 800 – 861), pierwszy znany w historii książę słowacki z IX w.

– Mistrz Paweł z Lewoczy (ok. 1465-ok. 1542), rzeźbiarz.

– Juraj Jánošík (1688 – 1713), zbójnik.

– Peter Sagan (ur. 1990), sportowiec (cyklista)



Słowacki folklor

– Słowacki folklor, niezwykle 
zróżnicowany i bogaty, najpełniej 
ucieleśnia muzyka i taniec. W 
minionych wiekach każdy region miał 
tradycyjne tańce i niezliczone pieśni.

– Folklor jest największą dumą 
Słowacji.  Największe festiwale
folklorystyczne na Słowacji odbywają 
się w miejscowościach Východná, 
Myjava i Detva.



Zwyczaje i wierzenia

– W Nowy Rok chłopcy chodzą po domach z życzeniami szczęścia i radości.

– Hucznie obchodzi się ostatki przed Wielkim Postem (3 dni zabaw)

– W poniedziałek wielkanocny oprócz znanego u nas śmigusa-dyngusa w zachodniej Słowacji smagano dziewczęta 
wierzbowymi witkami – zwyczaj ten zwano śibaćka.

– Noc przed dniem św. Jerzego (24 kwietnia) była czasem palenia ognisk dla rychłego wywołania wiosny. 

– Noc z 30 kwietnia na 1 maja należała do czarownic i strzyg, które urządzały sabaty na łysych górach. Wieczorem pasterze 
odstraszali je strzelaniem z bicza.

– Narodzenie Panny Marii przypadające 8 września jest początkiem babiego lata. Wierzono, że kogo dotknie nić babiego 
lata, tego czeka wielkie szczęście.

– 15 września przypada dzień Matki Boskiej Bolesnej, którą papież Pius XI w 1927 r. ogłosił patronką Słowacji.

– Hody – uroczyste święta kończące sezon rolniczy

– Dzień św. Łucji uważano za dzień ciemnych mocy.



Atrakcje dla dzieci na Słowacji

– Słowacki Raj - wyjątkowa kraina, wyżłobiona przez wodę.

– Liptovska Mara - Piękne jeziorko otoczone górskimi szczytami Niskich Tatr.

– Słowackie Zamki - Warto zabrać dzieci na wycieczkę szlakiem słowackich  zamków i warowni. 
Zamek Cicava, Orawski, Spiski, Zborov to tylko kilka z wielu.

– Wodny Świat w Świdniku Tuż za Barwinkiem znajduje kompleks basenów z placem zabaw dla 
dzieci, boiskiem do siatkówki plażowej i uroczym parkiem.

– Demianowska Jaskinia Wolności - Jest najczęściej odwiedzaną słowacką jaskinią. Tutaj dzieci 
zobaczą piękne stalagmity i stalaktyty, wodospady skalne a także skalne perły.

– Tatralandia - Największy w Europie kompleks basenów ze zjeżdżalniami, skoczniami, z gorącymi 
źródłami i mnóstwem atrakcji. Niektóre baseny posiadają wodę o temperaturze sięgającej prawie 
61 stopni.


