
COVID-19, alebo ako zvládnuť karanténu 

s deťmi 
 

Znovuzavedenie karanténnych opatrení, spojených s prítomnosťou vírusu COVID-19 
po krátkej letnej prestávke opäť pozmenilo životy nás všetkých – dôchodcom je 
dôrazne odporúčané zostávať doma a vychádzať von len v nevyhnutných prípadoch, 

rodičia opätovne prevzali rolu učiteľov, 
vysokoškoláci a stredoškoláci sa vzdelávajú 
dištančnou formou a žiaci základných škôl 
zodpovedne vypĺňajú úlohy, ktoré im denne 
prichádzajú na EduPage.  
V neposlednom rade tu máme našich najmenších 
– tých, ktorým môže byť aktuálne obtiažne 
vysvetliť dôvody obmedzení a z  ich smutných očí 
možno cítime výčitku za to, že si nemôžu užívať 

s kamarátmi na ihrisku posledné slnečné lúče pred príchodom zimy. Pre mnohých 
rodičov tak môže byť aktuálne obtiažne vytvoriť im program na celý deň.  
V nasledujúcich riadkoch by sme Vám chceli 
priblížiť zopár odporúčaní, ktoré by Vám mohli 
napomôcť a v lepšom prípade pri tom Vaše deti 
ešte aj niečo naučiť.  
Veľkým pozitívom aktuálnej pandemickej situácie 
je, že spoločnosť ako taká sa zomkla a všetci sa 
snažíme spríjemniť si ju rôznymi spôsobmi. 
Jedným z takýchto ústretových krokov bolo 
sprístupnenie obsahu rôznych stránok 
ZADARMO. 
 
V nasledujúcich riadkoch Vám priblížime aspoň pár tipov, na ktoré sme narazili pri 

prehliadaní webu. Veríme, že pre Vás budú nápomocné. Takže, poďme na to        
 

1. „Zavretá škola“ – táto skupina môže zaujať najmä tých z Vás, ktorí sa pohybujete 
v prostredí Facebooku. Založená bola začiatkom tohto roka, avšak veľmi rýchlo sa 
stala útočiskom pre mnohých rodičov, ktorí tu zdieľajú nápady, či žiadajú pomoc pri 
riešení úloh ich ratolestí. Však posúďte sami.  
LINK: https://www.facebook.com/groups/622798385225563/ 
 

2. „Škola - Školstvo“ – je ďalšou facebookovou skupinou, prostredníctvom ktorej 
môžete byť pravidelne informovaní o novinkách zo sveta školstva a vzdelávania, 
prípadne sa môžete inšpirovať nápadmi druhých rodičov či vyučujúcich.  
LINK: https://www.facebook.com/groups/183413825829035/?ref=group_header 
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3. „VIKI – centrálne úložisko digitálneho 
edukačného obsahu“ – na uvedenom webe, 
ktorý spadá pod patronát  Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, nájdete tisícky materiálov, ktoré 
umožnia Vám a Vašim deťom nahliadnuť do 
tajomstiev prírody, objavovať svet čísiel, 
hudby, umenia, náboženstva, či jazykov.  
LINK: https://viki.iedu.sk/landing 
 

4. „Lepšia geografia“ – neviete, ako namotivovať 
Vášho školáka k tomu, aby sa naučil hlavné mestá 
jednotlivých štátov? Nevadí. Nápomocným Vám 
v tomto smere môže byť uvedený web, ktorý 
v aktuálnom období zadarmo sprístupnil všetky 
dostupné materiály.  
LINK: https://lepsiageografia.sk/  
 

5. „Dejepis Inak“ – v prípade, že história nie je Vašou šálkou 
kávy, odporúčame Vám navštíviť YouTube kanál, ktorý vedie 
Sandra – vyštudovaná učiteľka filozofie a histórie. Obsah jej 
videí a podanie informácii zaujmú snáď aj toho najväčšieho 
odporcu dejepisu. Nedajte sa však zmiasť názvom kanálu, 
Sandra sa totižto venuje aj rôznym aktuálnym témam.  
LINK: https://www.youtube.com/channel/UCtW6UE6h-
Na5E5BCLBafbcQ/featured 

 
6. „Matika za 3 minúty“ – prostredníctvom tohto YouTube 

kanálu si môžu potrápiť hlavičky nielen Vaše deti, ale aj Vy 
sami. Je však dosť možné, že po vzhliadnutí niektorých z nich, 
Vám riešenia úloh, ktoré sa na začiatku mohli javiť ako veľmi 
obtiažne, budú dávať oveľa väčší zmysel.  
LINK: https://www.youtube.com/channel/UCiHga9sb2yTIpL2R4SD527g/featured  
 

7. „Bronislav Sobotka – zamilujte se do angličtiny“ –  na 
uvedenom kanály sa Vám v jednotlivých videách 
prihovára Broňa, nadšený učiteľ angličtiny z Brna, 
ktorý, ako on sám o sebe vyhlasuje, pomáha 
prostredníctvom svojho YouTube kanálu ľuďom 
zamilovať sa do angličtiny  
LINK: https://www.youtube.com/user/BBSobotka/featured 
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8. „JurajVie“ – zaujíma Vás, prečo sú ľudia štekliví? Prípadne 
o koľko sa zmenší Vaša izba, keď ju omaľujete? Odpovede 
na tieto a mnohé ďalšie otázky môžete nájsť v jednotlivých 
videách na uvedenom YouTube kanáli ktoré natáča vášnivý 
milovník vedy Juraj.  
LINK: 
https://www.youtube.com/channel/UCLBaR8BmaV6HPx_CjuaZ5xw/featured 
 

9. „Kniži baba“ – že už máte doma prečítané všetky rozprávkové knižky? Prípadne Váš 
prehrávač už odmieta púšťať dookola CD-čká 
s hovoreným slovom? Nevadí. Pracovníci 
Malokarpatskej knižnice v Pezinku v spolupráci so 
známymi osobnosťami sa Vám rozhodli uľahčiť prácu 
a priebežne pridávajú na svoj YouTube kanál nové 
videá, v ktorých čítajú rozprávky  
LINK: https://www.youtube.com/channel/UC_xoNOu7sMqt9Glv-
ZWc0dw/videos 
 

10. „Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy“ – Vaši 
mladší aj starší školáci môžu v archíve RTVS (STV2) nájsť 
záznamy z vysielania s edukačným obsahom, v ktorom 
sa prednášajúci vždy počas trištvrte hodiny venujú 
zaujímavým témam.  
LINK: 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15668/224492 
 

11. „Duolingo“ – aplikácia fungujúca na všetkých platformách, 
prostredníctvom ktorej sa hravou formou naučíte rôzne svetové 
jazyky. Ponúka možnosť interaktívnych tried, priebežného 
preskúšavania a opakovania učiva, či vzdelávacích súťaží, 
v ktorých získavate za správne odpovede body. Tie Vám následne 
zabezpečujú posun v rebríčku tých najlepších. A tak v prípade, že 
máte problémy donútiť Vaše deti k učeniu sa cudzích slovíčok, 
aplikácia Duolingo môže byť správnym pomocníkom 
LINK: https://www.duolingo.com/ 

 

 

Vypracoval: Mgr. Michal Antal, psychológ SCŠPP Martin 
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