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EDITORIÁL 
 

 
          Milí čitatelia, 

 

     vo svojich rukách práve držíte 

prvé číslo časopisu Mediálnik. 

Pevne verím, že nový časopis na 

slovenskom trhu si obľúbite 

a bude pre Vás i Vaše deti príjemným 

spoločníkom. Mediálnik je určený každému, 

komu záleží na svojich deťoch a na tom, ako 

trávia svoj voľný čas.  

     Dnes žijeme v dobe, kedy si život bez médií 

nevieme predstaviť. Televízory, mobily, počítače 

a internet vychovávajú deti už od útleho detstva. 

Vplývajú na ich myslenie, názory, pocity 

a ukazujú im „trochu inú realitu“. A to by 

rodičom nemalo byť ľahostajné.  

     V časopise na Vás čaká mnoho zaujímavých 

informácií, rád a tipov, ako chrániť deti pred 

mediálnymi nástrahami, ako s nimi tráviť voľný 

čas a vychovávať ich k správnym hodnotám. 

Veď práve oni sú naša budúcnosť. 

 

 

 

Príjemné čítanie! 

 

Zuzana Koštialová 
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TTTééémmmaaa   mmmeeesssiiiaaacccaaa:::      

         DDDeeetttiii   aaa   iiiccchhh   vvvoooľľľnnnýýý   čččaaasss   

 
     Dnešný rýchly spôsob života v rodine 

často neskĺzne do pozitívneho využívania 

voľného času. Životný štýl ľudí sa vytvára 

už v detstve, lebo rodina je základnou 

bunkou pri tvorbe životného spôsobu detí 

vo všetkých oblastiach, teda aj v spôsobe 

prežívania voľného času. 

 

     Prežívanie voľného času, spoločenský život a 

životný štýl ovplyvňuje aj ekonomická situácia 

rodiny. Výchova závisí do značnej miery od 

podmienok, v ktorých deti žijú, od skúseností a 

spôsoboch, ako sa s nimi zaobchádza, od 

príkladov, ktoré im okolie poskytuje. Deti sa 

riadia predovšetkým chovaním svojich rodičov. 

     Najdôležitejšou úlohou rodičov je usmerniť 

svoj vlastný život tak, aby svoje deti ovplyvňovali 

viac pozitívnym, než negatívnym smerom. 

Základnou kvalitou rodinného prostredia z 

hľadiska výchovy k efektívnemu využívaniu 

voľného času je spôsob života rodiny. V ňom sa 

odráža vzťah rodičov k najrozmanitejším 

životným skutočnostiam, javom a činnostiam, 

predovšetkým vzťah k práci, k majetku, k ľuďom 

i k svojmu voľnému času.  
FOTO: www.parameter.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Spôsob života rodiny zahrňuje tiež vzťah 

rodičov k sebe samým, napríklad k vlastnému 

rozvoju a sebavýchove. Pre životný spôsob 

rodiny je rozhodujúce zameranie rodičov k 

určitým hodnotám a z nich vyplývajúcich cieľov. 

Hodnotová orientácia rodičov ovplyvňuje 

hodnotovú orientáciu detí a ich činností. 

Stanoviská rodičov sú často dôležité pri 

nadväzovaní kontaktov detí s mimo rodinnými 

výchovnými činiteľmi. Vo voľnom čase teda 

môžu rodičia ovplyvňovať svoje deti dvoma 

spôsobmi a to prostredníctvom životného 

spôsobu rodiny, svojimi postojmi k mimo 

rodinným aktivitám detí. 
FOTO: bethehappyfamily.com 

 

     Súčasťou životného spôsobu rodiny je aj 

rodinné prostredie. Spoločnosť od rodiny 

očakáva, že vytvorí prostredie, v ktorom dieťa 

uplatní svoje záujmy, bude ich ďalej rozvíjať v 

prospech individuálneho rozvoja. Rodina plní 

nenahraditeľnú funkciu pri organizovaní a 

efektívnom využívaní voľného času detí. Je 

dôležitá pre psychickú rovnováhu človeka a 

obnovu jeho fyzických síl. Fungujúca rodina je 

kladným príkladom využívania voľného času. 

Využiť voľný čas a naučiť dieťa, ako ho vypĺňať, 

je veľmi dôležitá úloha pri formovaní jeho 

osobnosti. Treba hľadať hlavne problém tam, 

kde nie je vybudovaný základ fungovania 

zdravého formovania detskej osobnosti. 
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     Ak rodič nejaví záujem, kde a s kým trávi 

voľný čas jeho dieťa, je to vážny problém, ktorý 

môže zapríčiniť zlé smerovanie dieťaťa. Správne 

organizovaný voľný čas detí znamená veľkú 

príležitosť na správne výchovné pôsobenie. Len 

ťažko ho nahradiť alebo vyvážiť inou formou 

výchovy.  

     Pokiaľ ide o mládež, treba sa dennodenne 

zaujímať, ako trávia voľné chvíle, s kým prídu do 

styku a kde sa zdržiavajú. Z nášho života sa akosi 

vytrácajú posedenia, hodiny rozhovorov o práci 

a starostiach, o problémoch detí. Zabúdame na 

rodinné oslavy, či výročia, na spoločné 

prechádzky a vychádzky do prírody. Ľudia dnes 

žijú v zajatí hesla: „ Čas sú peniaze“. Tých, ktorí 

ostali verní rodinnej klasike každým rokom 

ubúda. V úsilí zvyšovať svoju životnú úroveň a 

získať úspechy podliehame zhonu, akoby 

netušiac, že zameškávame čas najvzácnejší, 

nechávame si unikať príležitosť žiť 

plnohodnotný rodinný život. Zabúdame, že 

chvíle s partnerom a s deťmi nevyvážia žiadne 

peniaze a ani úspech. Peniaze sa dajú nahradiť 

peniazmi, ale zmeškanú lásku, zameškané 

radosti nemožno kompenzovať ani ničím 

nahradiť.  

 
FOTO: mashable.com 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rodičia v práci strávia celé dni a deti 

zostávajú bez kontroly. Vďaka súčasnej neľahkej 

ekonomickej situácii, väčšina rodín spláca 

hypotekárne a spotrebné úvery, mnohé rodiny 

nemajú dostatok financií na pokrytie základných 

životných potrieb a sú odkázané na pomoc 

iných, preto sú nútení pracovať aj v niekoľkých 

zamestnaniach naraz. Vo všeobecnosti to nie je 

ani tak chyba jednotlivca, ako celej spoločnosti, 

nakoľko prvoradé je rodinu uživiť než tráviť 

spolu pekné chvíle. 

 

 

 
FOTO: 
parents.com 

 

 

     Aj v neutíchajúcom pracovnom kolotoči si čas 

na svoje deti jednoducho musíme nájsť. Venovať 

sa deťom, mať pre ne čas, je prejav uvedomelej 

lásky k dieťaťu. Deti napríklad v súčasnosti 

športové aktivity nahrádzajú hodinami 

strávenými pred počítačom, kde surfujú nielen 

na facebooku, ale aj na nevhodných 

internetových stránkach.  Spoločnosť očakáva od 

rodiny, že bude tým pomyselným mostom, po 

ktorom deti prejdú do spoločnosti dospelých. 

Pokiaľ dieťa prežije svoje detstvo šťastne, je 

väčšia pravdepodobnosť, že pripraví šťastné 

detstvo aj svojim deťom. Dieťa bolo a vždy bude 

predurčené na to, aby milovalo a bolo milované. 
 

FOTO: nestle.com 
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Počuli ste o... 
     OVCE.sk 
 
     V živote detí a dospievajúcich 
zohrávajú v ostatných rokoch 
dôležitú úlohu moderné technológie 
- počítač, internet, mobilný telefón. 
Vytvárajú nové sociálne prostredie, virtuálny 
priestor, v ktorom vyrastá dnešná generácia. 
Práve preto sa táto problematika úzko dotýka 
vývinu detí, ich vzťahov a komunikácie. 
Vznikajú nové možnosti, ale aj riziká. 
     Už deti v predškolskom veku vedia používať 
niektoré programy v počítači alebo na internete, 
dokážu si napríklad pustiť alebo stiahnuť hru, 
ovládajú niektoré funkcie v mobilnom telefóne. 
V mladšom školskom veku sa už bežne pohybujú 
v prostredí internetu, mobily používajú denne. 
 

      
     V rámci všetkých krajín Európskej únie je 
snaha predchádzať rizikám, ktoré súvisia s 
novými technológiami a informovať deti ešte 
predtým, ako sa s nimi stretnú. Z iniciatívy 
mimovládnej organizácie eSlovensko vznikol 
rozprávkový seriál OVCE.sk. Rozprávky 
OVCE.sk a doplnkové aktivity k nim slúžia ako 
hravá forma prevencie pre mladšie deti. 
     Rozprávky OVCE.sk sú súčasťou projektov 
Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk, ktoré sú 
spolufinancované EÚ. 
 
 
 
 

 
HLAVNÉ CIELE OVCE.SK 
 
     Ochrana pred ohrozeniami: 
Najdôležitejšou úlohou v rámci 
prevencie je naučiť deti, ako 
používať moderné technológie 
bezpečne a zodpovedne. 
Zdôraznite im možnosti, ako sa 
chrániť pred ohrozeniami a kam 
sa obrátiť o pomoc (linka 
Pomoc.sk). Nezabúdajte na to, že 
internet a ostatné technológie 

priniesli aj pokrok, nové možnosti a veľa pozitív, 
preto spolu s deťmi hľadajte cesty, ako ich 
využiť. 
     Netiketa: Internetové prostredie sa zdá 
mnohým ľuďom neosobné, a tak i menej reálne. 
Neplatia tam zaužívané pravidlá správania, 
stráca sa zodpovednosť za vlastné konanie. 
Všetko je zdanlivo dovolené a akoby to, čo sa 
udeje v tomto prostredí, nebolo úplne skutočné. 
V prostredí internetu napríklad deti bez zábran 
robia veci, ktoré by v reálnom svete nespravili. V 
prevencii je preto dôležité zamerať sa na 
výchovu k netikete (etikete na internete), čiže k 
vhodnému správaniu vo virtuálnom prostredí. Je 
dôležité rozprávať sa s deťmi o tom, aké sú 
hranice vo virtuálnom prostredí, čo sa môže a čo 
nemôže, čo je správne a čo nie. Mali by sa 
postupne naučiť, že ublíženie vo virtuálnom 
prostredí môže bolieť rovnako ako ublíženie v 
reálnom svete a že aj vo virtuálnom prostredí 
platia rovnaké zákony ako v bežnom svete. 
     Kritické myslenie: Je veľmi dôležité učiť deti 
kriticky rozmýšľať, aby vedeli posúdiť, ktoré 
informácie sú pravdivé a ktoré nepravdivé, čomu 
alebo komu môžu vo virtuálnom prostredí 
dôverovať. Rovnako ich učte odolávať nátlaku 
jednotlivca alebo skupiny, aj keď ide o 
anonymnú skupinu vo virtuálnom svete. 

 
 
 
 
 

 
NABUDÚCE: Kto je kto v 

rozprávkach OVCE.sk 
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Prieskum “Bezpečnosť 
detí na internete” 
 
     Na Slovensku sa v roku 2008 realizoval pre 
projekt Zodpovedne.sk prieskum s názvom 
Bezpečnosť detí na internete. Prieskum bol 
zameraný na riziká spojené s používaním 
internetu a mobilu u detskej populácie. Do 
prieskumu boli zapojené deti zo základných škôl 
a skupina rodičov. 
     Prvú časť prieskumu, s názvom Bezpečnosť 
detí na internete, orientovanú na rodičov, 
realizovala agentúra TNS, zameriavajúca sa na 
marketingový prieskum. 
Zapojilo sa 1642 respondentov, 
rodičov, ktorí sú zaregistrovaní 
v systéme agentúry TNS a 
využívajú aktívne internet. 
     Z výsledkov výskumu 
vyplýva, že takmer všetky deti 
(97,2 %) majú prístup k 
internetu, bez rozdielu medzi 
ročníkmi. Rozdiely medzi 
deťmi nachádzame iba v 
miestach pripojenia.  
     Deti z mesta majú častejšie prístup k 
internetu priamo doma, či už vo vlastnej izbe 
alebo inej miestnosti, deti z vidieka sa častejšie 
pripájajú v škole a častejšie využívajú aj 
alternatívne miesta  
pripojenia, ako sú PC herne alebo internetové 
kaviarne. Miesto prístupu k internetu ovplyvňuje 
aj prístup respondentov k nebezpečným 
stránkam, resp. rizikovým aktivitám na internete 
– v školách sú deti pod väčším dozorom učiteľov, 
majú obmedzený čas, nie sú ponechávané 
osamote, na počítačoch bývajú nainštalované aj 
filtrovacie alebo blokovacie programy, dieťa 
samé doma vo svojej izbe býva menej 
kontrolované a pri počítači strávi dlhší čas. 
 
 
 

 
      
     V častosti používania internetu sme zistili 
rozdiely medzi deťmi vzhľadom na ročník, 
zlúčili sme ich do dvoch kategórií ako 1. a 2. 
stupeň. Medzi týmito skupinami sa potvrdili 
štatisticky významné rozdiely. Na druhom 
stupni prudko narastá častosť používania 
internetu – surfovanie po internete a četovanie 
sa stáva jednou z najrozšírenejších 
voľnočasových aktivít detí. V častosti používania 
internetu sa deti z mesta a vidieka nelíšia, 
vzhľadom na miesto pripojenia by sme u nich 
pravdepodobne našli rozdiely v dĺžke času, ktorý 
denne strávia na internete. 
     So stúpajúcim vekom detí narastá aj 
rozmanitosť aktivít, ktorým sa na internete 
venujú. Celkovo predstavuje hranie hier 
najčastejšiu aktivitu detí na internete. Všeobecne 

je trávenie času hraním 
počítačových hier medzi deťmi 
veľmi obľúbené, s čím sa 
potom spájajú aj určité 
negatívne javy. Kým menšie 
deti priznali, že mávajú strach 
z príšer, krvi, zabíjania ľudí a 
zlé sny, u starších detí sa 
prejavuje začínajúca závislosť 
na počítačových hrách. Kvôli 
dlhému času strávenému pri 
hre na počítači majú bolesti 

hlavy, stáva sa im, že sa nestihnú pripraviť do 
školy, zabúdajú jesť a piť, stále myslia iba na 
hranie a nevedia sa od hry odtrhnúť. Aj keď sa 
zatiaľ nepotvrdila súvislosť medzi hraním hier a 
zvyšujúcou sa agresivitou detí, násilie v hrách 
funguje skôr ako ventil.*  
 
* Prieskum „Bezpečnosť detí na internete“ (upravené) 
Autori: Gregussová Monika, Kováčiková Daniela 

 
FOTO: freemake.com, tabtimes.com 
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Internet nie je až taký 
nebezpečný!  
 
     Riziká, s ktorými sa stretávajú mladí 

ľudia na internete, sú menej významné, 

ako sme si často mysleli. Také sú výsledky 

prieskumu, zameraného na deti v 

Európskej únii. Prieskum bol realizovaný v 

25 európskych krajinách a viedli ho 

výskumné siete na čele s London School of 

Economics. 

 

     Prieskum, 

financovaný 

Európskou 

komisiou, 

ukázal, že len 

malá menšina 

mladých ľudí je 

konfrontovaná s problémami na internete, a to 

len veľmi málo z týchto detí uvádza, že v 

konečnom dôsledku boli rozrušené. Vzťahy 

medzi rodičmi a deťmi s ohľadom na internet sa 

zdajú byť viac harmonické, ako vzhľadom na 

televíziu – to znamená, že rodičia viac akceptujú, 

keď ich dieťa trávi čas na internete, ako pri 

televízii. 

     Internet je súčasťou každodenného života 

detí – 93 percent z detí vo veku 9 až 16 rokov 

surfuje na webe aspoň raz týždenne, pričom 60 

percent sa pripája k internetu denne alebo 

takmer denne. V priemere trávia online denne 

hodinu a pol, 50 percent uviedlo, že „je 

jednoduchšie byť sám sebou“ online, ako tvárou 

v tvár – pričom to platí o niečo viac u chlapcov, 

ako u dievčat a mierne viac u detí z rodín s 

nízkym ekonomickým statusom.  

 

     Najčastejšie u detí sú dva problémy: prístup k 

nezdravému obsahu a nadmerné užívanie 

internetu. Z prieskumu vyplýva, že 21 percent 11 

až 16-ročných je konfrontovaných s nezdravým 

obsahom online, ktorý predstavujú napríklad: 

nenávistné správy, namierené proti niektorým 

skupinám, pro-anorexia obsah, povzbudenie k 

samozmrzačeniu, užívaniu drog alebo k 

samovražde. 23 percent 11 až 16-ročných malo 

negatívne skúsenosti, spojené s nadmerným 

užívaním internetu, ako je zanedbávanie 

priateľov, nedostatok spánku alebo problémy v 

škole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pokiaľ ide o využívanie internetu deťmi, 

medzi nimi a rodičmi je malý konflikt. 

Využívanie technických možností pre 

rodičovskú kontrolu je relatívne nízke – len 

štvrtina rodičov blokuje alebo filtruje niektoré 

stránky alebo sleduje históriu navštívených 

stránok. Rodičia deťom zabraňujú v 85 

percentách prípadoch zverejňovať osobné údaje 

a sťahovať. 70 percent rodičov hovorí so svojimi 

deťmi o tom, čo robia na internete. Avšak zdá sa, 

že o všetkom nevedia. 40 percent rodičov detí, 

ktoré videli na internete sexuálne obrázky, bolo 

presvedčených, že sa to ich deťom nestalo. 

Takisto viac ako polovica rodičov nevedela, že 

ich deti dostali správy o šikanovaní alebo 

sexuálne správy a 61 percent rodičov nevedelo, 

že ich dieťa sa s niekým z internetu aj stretlo 

tvárou v tvár.  
FOTO: www.pcadvisor.co.uk, najmama.aktuality.sk 
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Odkedy povoliť deťom 
počítač? 
 
     Počítače sú bežnou súčasťou života 

dnešných detí, dokonca v škole si do 

svojich notebookov robia poznámky a 

zošity už tí starší ani nepoužívajú. Všetko 

má svoje pre a proti, niektorí odborníci 

tvrdia, že je to v neprospech písania 

vlastnou rukou, či dokonca schopnosti 

plynule uvažovať o obsahu, ktorá je s 

procesom klasického písania spojená. Je 

však logické, že deti počítače lákajú, i to, 

že ich budú potrebovať, takže učeniu detí 

pracovať na počítači sa nevyhneme. 

 

     Kedy je však vhodný čas dať dieťaťu do rúk 

myš a vysvetliť mu základné funkcie tejto 

neodmysliteľnej súčasti počítačového sveta? A 

kedy ju bude vedieť skutočne dobre ovládať? V 

predaji nájdeme hračky, ktoré sa podobajú na 

notebooky a majú aj funkčnú myš a väčšinou sú 

pre deti od 4 rokov. Niektorí tvrdia, že učiť dieťa 

pracovať s myšou skôr, ako vo veku 5 - 6 rokov, 

nemá význam. Najnovšia štúdia tvrdí, že dobre 

ovládať myš môže už dieťa vo veku päť rokov. To 

tiež neznamená, že ho nemôžeme učiť skôr. 

Okrem iného si cvičením s myšou skvele cvičí 

pozornosť, predstavivosť a jemnú motoriku. 
FOTO: www.sodahead.com 

 

 
 

 
 
 

 
     Avšak nie je dôležitý len vek, kedy sa naučí 

dieťa dobre pracovať s myšou. Podľa vedcov je síce 

vek dôležitý v tom, ako dobre ovláda dieťa myš, ale 

ešte dôležitejšou je frekvencia cvičenia práce s 

myšou. Vzhľadom na to, že frekvencia používania 

počítačovej myši je rovnako dôležitá ako vek, bolo 

by prínosom predstaviť dieťaťu počítač v ranom 

veku, aby pomaly mohlo rozvíjať svoje zručnosti v 

priebehu ďalších rokov praxe.  

     Ďalšie testy ukázali, že mladšie deti potrebujú 

viac praxe na dosiahnutie rovnakej možnosti 

pohybu myši, ako staršie deti. Deti vo veku medzi 

6 až 8 rokmi potrebujú oproti desaťročným až viac 

ako dvojnásobok času cvičenia. Najväčší nárast v 

oblasti presnosti a rýchlosti používania počítačovej 

myši bol medzi deťmi vo veku 6 a 7 rokov a 8 až 9 

rokov. Vo veku 9 až 10 rokov vzrastal výkon. 

Minulé výskumy ukázali, že reakčné časy detí sa vo 

veku 6 alebo 7 rokov zvyšujú a vo veku okolo 8 

rokov začnú deti vyvíjať väčšiu priestorovú 

presnosť a rýchlosť. Predpokladá sa, že je to kvôli 

ďalšiemu rozvoju motorických schopností.  
FOTO: pluska.sk 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

     Žiadne významné rozdiely sa nenašli ani 

medzi dievčatami a chlapcami v tejto oblasti. 

Dievčatá boli akurát o niečo zručnejšie v 

hladkosti práce s myšou. Celkovo možno podľa 

autorky štúdie povedať, že deti potrebujú cvičiť 

aspoň raz za týždeň alebo častejšie, aby ukázali 

najlepšie výsledky pri práci s myšou, pokiaľ ide o 

presnosť, rýchlosť a minimalizáciu chýb. 
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Potrebujú dnešné deti 
značkovú módu? 
 
     Niektoré značky nám proste vsugerujú 

určitý životný štýl. Tínedžeri ich už často 

vnímajú ako samozrejmosť. Chcú ich mať, 

nech to stojí, čo to stojí. Vedci ich 

nazývajú deti konzumu. Míňajú viac 

peňazí ako ktorákoľvek generácia pred 

nimi. Značky rozhodujú o tom, či je človek 

„in“ alebo „out“. 

 

     Začína sa to s príchodom puberty. „Kto nie je 

dostatočne cool oblečený, z toho si pre jeho 

lacné oblečenie robia ostatní srandu,“ sťažuje si 

12-ročná žiačka 8-ročného žilinského gymnázia a 

jej slová potvrdzuje aj 14-ročná žiačka z Rožňavy: 

„Jasné, že chcem mať na sebe značkové 

oblečenie. Spolužiaci z vedľajšej triedy vždy 

strkajú do tých, ktorí na sebe nemajú tie správne 

značky.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prečo deti tak ľahko podliehajú značkovému 

diktátu? Dôvodov je veľa. Postoje dieťaťa, jeho 

sebahodnotenie, presvedčenie či záujmy sú 

formované primárne v rámci rodiny. Rodičia sú 

pre deti vzorom a formujúcim činiteľom. Rýchly 

a konzumný štýl života prispieva k tomu, že  

 

sebahodnotenie je založené na vlastníctve, ktoré 

znamená prestíž. Je symbolom postavenia a 

moci. Tento fenomén neobchádza ani naše deti. 

Zaneprázdnení rodičia často deťom 

vynahrádzajú nedostatok pozornosti a niekedy 

ich aj podplácajú značkovými vecami, mobilmi, 

tabletmi. Motiváciou na nákup značkových vecí 

môže byť pre dieťa aj to, že chce zapadnúť. 

Nemalú úlohu zohráva i televízia a reklama. 

Presviedčajú deti, že potrebujú niečo, čo v 

skutočnosti vôbec nepotrebujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Niekedy sme šokovaní, že už dvanásťroční 

poznajú ceny obľúbených značiek. Zakrývať si 

oči, že značkový teror medzi deťmi neexistuje 

alebo je na ústupe, je zbytočné. U malých detí to 

vidieť menej, no čím sú staršie, tým viac si 

sociálne rozdiely uvedomujú. Často dochádza k 

slovným potýčkam medzi ,značkovými‘ a 

,neznačkovými‘ deťmi. Ale čím sú deti staršie, 

tým viac si kamarátstva vytvárajú na základe 

sympatií, nie oblečenia. Mali by sme deti naučiť, 

čo je pre život dôležité. Naučiť ich tolerancii, 

rešpektu, motivovať k lepším výkonom, aby 

chápali, že značkové veci nie sú démonom. Ten, 

kto ich má, ešte zákonite nemusí byť zlý. Malo 

by sa s tým začať v rodinách, rozvíjať v školách a 

utvrdzovať v spoločnosti. Učme deti skromnosti 

a zodpovednosti, aby vnímali hodnotu vecí a aby 

si ich aj viac vážili.  
FOTO:  www.refinery29.com, www.filmmisery.com 
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Koľko krúžkov znesú 
naše deti? 
 
     Deň našich školákov často vyzerá tak, 

že po skončení vyučovania dobehnú zo 

školy, bežia na krúžok a zasa naspäť 

domov, kde ich čakajú domáce úlohy. Na 

hru s kamarátmi už nezostáva čas. 

Starostliví dospelí chcú pre svoje ratolesti 

to najlepšie a v snahe, aby sa netúlali po 

uliciach či nesedeli len tak pred 

televízorom, chcú zaplniť 

každé ich popoludnie 

najrôznejšími aktivitami. Je 

to pre nich naozaj to naj? 

 

     Presné pravidlo, do koľkých 

krúžkov zapísať deti, aby to bolo 

tak akurát, neexistuje. Rozhoduje 

vek dieťaťa, zaťaženie v škole a v rodine 

napríklad domácimi prácami, tvrdia detskí 

psychológovia. Súčasne sa mnohí zhodujú v tom, 

že školáci by záujmovým krúžkom nemali 

venovať viac ako dva-tri popoludnia v týždni. Pri 

výbere krúžkov sa nedá hovoriť o konkrétnom 

počte, ale hlavne o náplni. Dve až tri odpoludnia 

záujmových činností v týždni určite stačia, je 

vhodné nechať dieťaťu aspoň dve popoludnia v 

týždni voľné, aby si mohlo usporiadať svoj čas 

samo.  

     Pri voľbe krúžkov spolupracujte s dieťaťom. 

Dôležité je, aby ho to bavilo. Mnoho 

ambicióznych rodičov vyberá deťom aktivity, v 

ktorých by oni kedysi radi vynikli alebo v nich 

vidia budúceho vrcholového športovca či 

klavírneho virtuóza. Takto môžeme narobiť viac  

 

škody ako úžitku. Skúste skombinovať 

individuálne aktivity, ako je klavír či flauta, s 

kolektívnymi krúžkami ako turistika, skaut, 

divadlo. Práve vďaka nim môže získať nových 

priateľov.  Ak dieťa navštevuje 

krúžok zameraný na výkon, 

kde sa musí neustále 

zlepšovať, vyhrávať, byť 

najlepší, môže to byť pre 

neho zaťažujúce. Iná vec je, 

ak ho to baví. Ak má však 

takýchto aktivít viac, môžu 

ovplyvniť jeho školskú 

výkonnosť. Nezúfajte, ak vaše 

deti po určitom čase do krúžku nechcú chodiť. Je 

to celkom normálne, hľadajú a skúšajú niečo 

nové. Záujmové krúžky 

poskytujú dieťaťu priestor, aby sa 

našlo a objavilo doteraz 

nepoznané sféry.  

     Aj načasovanie začiatku 

výučby je veľmi dôležité. Druhou 

najčastejšou príčinou neúspechu 

mimoškolských krúžkov je totiž 

naštartovanie v nesprávny čas, 

najmä príliš skoro. Každé dieťa je individuálne, 

preto neexistuje univerzálna rada, v akom veku 

ho môžete dať napríklad na určitý nástroj. 

Neplatí, že čím skôr sa dieťa začne učiť hrať na 

husle či klavír, tým lepšie výsledky dosiahne. 

Výhoda je veľmi sporná. Nástroj treba vyberať aj 

podľa toho, k akému druhu hudby to dieťa 

priťahuje a na čo má predpoklady.  

 
FOTO: 

casprezeny.azet.sk 

www.kruzkyvskole.sk 

www.filly.sk 
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Objavte a rozvíjajte 
talent u svojho 
dieťaťa! 
 
     Azda každý rodič má pocit, že jeho 

dieťa je to najšikovnejšie na svete. 

Všímame si, na čo majú naše deti talent a 

chceme ich nadanie rozvíjať. Lenže neraz 

rodičia ani netušia, ako zistiť, na čo presne 

má ich ratolesť talent a ako ho 

podporovať. 

 

     Všimli ste si, že vaše dieťa už v ranom veku 

veľmi rado kreslí a táto činnosť ho vydrží baviť 

pomerne dlhý čas? Alebo dokáže perfektne 

kopať do lopty, jazdiť na bicykli či plávať? 

Niekedy sa talent u dieťaťa objaví pri nejakej 

príležitosti. Trebárs v škôlke si učiteľka všimne, 

že váš drobec vyniká v speve alebo si ľahko 

osvojí tanečné 

kroky. Aj tu 

teda možno 

vypozorovať, 

na čo má dieťa 

nadanie a ďalej 

s týmto 

objaveným 

talentom 

pracovať.  

     Na to, aby sme nejaký talent u nášho 

potomka objavili, je nutné umožniť mu vyskúšať 

rôznorodé aktivity – kresliť, maľovať, modelovať, 

vyskúšať pohybové aktivity či hru na hudobné 

nástroje. Nadanie u detí môže mať mnoho 

podôb, teda dieťa môže mať talent na rôzne veci 

– hudbu, kreslenie, pohybové aktivity a mnoho  

 

iného. Určite nie je správne niečo dieťaťu 

vnucovať len preto, že my sami sa danej oblasti 

venujeme alebo máme predstavu, že sa tomu 

bude venovať naše dieťa. Čo sa týka talentu, 

rodičia by mali byť spočiatku pozorovatelia a 

neskôr by mali pomáhať svojmu dieťaťu 

objavený talent rozvíjať. Ak budeme dieťa do 

niečoho tlačiť nasilu, skôr v ňom vybudujeme k 

danej oblasti nechuť až odpor.  

     Pokiaľ rodičia zistia, že ich dieťa má na niečo 

pozoruhodné nadanie, často sú hrdosťou a 

nadšením 

celí bez seba. 

Za každú 

cenu chcú, 

aby z dieťaťa 

vyrástla 

známa a 

úspešná 

osobnosť v 

danom odvetví. Lenže niekedy práve prehnané 

túžby a nátlak rodičov vedie k tomu, že dieťa 

prestane mať o rozvíjanie svojho talentu záujem. 

Treba teda nájsť určitú zlatú strednú cestu. Iné 

je, ak vidíme, že dieťa má talent, istú dobu na 

jeho rozvoji i pracovalo, no potom príde kríza a 

dieťa má chuť s tým skončiť. Vtedy pomôže 

trpezlivosť a citlivý rozhovor. Možno dieťa len 

zažilo nejakú nepríjemnú udalosť, určitú formu 

zlyhania (trebárs na vystúpení ), nepohodlo sa s 

trénerom či učiteľom, a preto má pocit, že jeho 

talent za nič nestojí. V každom prípade je dobré 

snažiť sa zistiť príčinu, prečo vaše talentované 

dieťa zrazu nemá o svoju obľúbenú činnosť 

záujem a podľa toho potom hľadať riešenie. 

     Určite nie je namieste len mávnuť rukou a 

nechať dieťa so svojím obľúbeným športom, 

hudbou či čímkoľvek iným skoncovať. Rovnako 

však nie je dobré nútiť ho proti jeho vôli a za 

každú cenu pokračovať. 
FOTO: najmama.aktuality.sk, timeoutshanghai.com 



Mediálnik .................................................................................................... máj 2014   

- 12 - 

 

 
Deti viac ovládajú 
počítačové hry, než 
nejaké plávanie či 
bicyklovanie! 
 
     V dnešnej dobe je viac pravdepodobné, 

že malé deti vedia pracovať s počítačovou 

myšou, hrať počítačové hry a používať 

smartphone, ako to, že vedia plávať, 

zaviazať si šnúrky od topánok či pripraviť 

si raňajky. 

 

     Údaje 

pochádzajú z 

novej štúdie 

Digitálne 

denníky 

spoločnosti 

AVG Technologies. Digitálne denníky od AVG sú 

súborom štúdií zameraných na premenu 

interakcie detí s technológiami. Tejto časti 

prieskumu sa zúčastnilo 2 200 matiek s 

prístupom na internet spolu s ich deťmi vo veku 

2 – 5 rokov v USA, Kanade, Veľkej Británii, 

Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Španielsku, 

Japonsku, Austrálii a na Novom Zélande. 

     Matky dostali zoznam technických a pre 

bežný život potrebných schopností s otázkou, 

ktoré z nich ovládajú ich malé deti. Alarmujúce 

kľúčové výsledky: 

 

     1. Viac malých detí vie hrať počítačovú hru než 

sa bicyklovať. To znamená, že 58 percent detí vo 

veku 2 – 5 rokov vie, ako sa hrá jednoduchá 

počítačová hra. Vo Veľkej Británii a Francúzsku  

 

sa toto číslo zvyšuje dokonca na 70 percent. 

Okrem toho 44 percent 2 – 3 ročných detí je 

schopných hrať počítačovú hru. Pre porovnanie, 

43 percent 2 – 3 ročných detí sa vie bicyklovať. 

     2. Viac detí vo veku 2 – 5 rokov sa vie hrať s 

aplikáciami smartphonu (19 percent) než si 

zaviazať šnúrky od topánok (9 percent). Takmer 

rovnaký počet 2 – 3 ročných detí (17 percent) 

ovláda aplikácie smartphonu rovnako ako 4 – 5 

ročné deti (21 percent). 

     3. Viac malých detí si dokáže otvoriť webový 

prehliadač (25 percent), než aby vedeli plávať bez 

pomoci (20 percent). 

     4. Európske deti vo veku 2 – 5 rokov predbehli 

svojich amerických rovesníkov v schopnosti 

zatelefonovať mobilným telefónom (44 percent v 

Taliansku oproti 25 percentám v USA), zahrať si 

počítačovú hru (70 percent ve Veľkej Británii 

oproti 61 percentám v USA) a pracovať s 

počítačovou myšou (78 percent vo Francúzsku 

oproti 67 percentám v USA).   

 

      Z pohľadu dnešných rodičov zmenili 

technológie výchovu ich detí. Tieto deti 

vyrastajú v prostredí, ktoré by pre ich rodičov 

bolo úplne neznáme. Smartphony a počítače 

stále častejšie preberajú úlohu televízie ako 

zdroja vzdelávania a zábavy. Ako ukazuje náš 

prieskum, rodičia by mali začať vzdelávať svoje 

deti v oblasti bezpečného pohybu v prostredí 

online sveta v mladšom veku, než si doteraz 

mysleli.  
   

FOTO: najmama.aktuality.sk 
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O internete sa 
rozprávajte už so 
škôlkarmi! 
 
     O internete a jeho rizikách sa s deťmi 

treba začať rozprávať už v predškolskom 

veku, keď sa začínajú zaujímať o nové 

technológie. Nadmerná kontrola a zákazy 

v puberte na ne už nemusia účinkovať. 

Uviedla to psychologička Monika 

Gregussová, ktorá spolupracovala na 

výskume správania detí vo virtuálnom 

priestore. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
     FOTO: pluska.sk 

     „Myslím, že veľmi funguje záujem rodiča. 

Keď si s menším dieťaťom pozrie stránky, ktoré 

si ono pozerá, zahrá si s ním spoločnú hru... Nie 

tlačiť na neho, keď je už problém,“ povedala. 

Niektorí rodičia sa podľa nej začnú veľmi báť s 

príchodom tínedžerského veku a vtedy akoby 

zvýšia kontrolu. „Keď je tam dobrý základ, 

prejdú týmto obdobím. Ak tam nebol dobrý 

základ, nezachránia to nejakou kontrolou a 

trestami. Treba urobiť pre to dieťa maximum v 

prvých rokoch,“ doplnila Gregussová.   

 

     „Keď dieťaťu začne písať nejaký sexuálny 

agresor, alebo zažilo šikanovanie cez internet, 

tzv. kyberšikanu, zo strachu to rodičovi potom 

nemusí vôbec povedať. Bojí sa, že mu prístup k 

internetu či mobilu zakáže úplne. „A pritom to 

dieťa neurobilo žiadnu chybu, ale jemu niekto 

ubližoval,“ hovorí psychologička. Dôveru 

dospelého v takýchto prípadoch dieťa potrebuje 

aj podľa psychologičky Evy Smikovej. 

     Šikanovanie cez internet, napríklad 

zverejnením hanlivej fotomontáže, môže byť pre 

deti omnoho zraniteľnejšie ako tradičné formy 

šikany.  

 

           

    „Kedysi 

sa 

podložila 

noha, 

alebo sa 

to 

vybavilo 

bitkou, 

dnes sú 

formy 
                                                                                             FOTO: blesk.cz        

oveľa pohodlnejšie, netreba naň vynaložiť 

fyzickú silu. Na druhej strane je to oveľa 

zraniteľnejšie, ak sa tá obeť nemôže brániť, 

nemôže ovplyvniť obsah na internete,“ uviedla 

odborníčka.  

      Ďalším nebezpečným javom na internete je 

podľa Gregussovej tzv. grooming. V týchto 

prípadoch si dospelý s dieťaťom postupne 

vytvára vzťah, začne ho manipulovať, čo 

postupne môže skončiť sexuálnym zneužívaním. 

Psychologička však upozorňuje aj na prípady, 

keď zväčša 16-, 17-ročné dievčatá zámerne 

vyhľadávajú starších bohatých mužov, ktorí im 

kupujú darčeky, či platia drahé dovolenky. 
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Lekári odporúčajú 
obmedziť deťom 
internet! 
 
     Doposiaľ sa rodičia i lekári dohadovali o 

tom, či je dobré nechať dieťa pozerať 

televíziu dlhšie ako dve hodiny denne alebo 

nie. Dnes je tu nový fenomén a väčšina detí 

už na prvom stupni základnej školy má 

prístup k internetu. S tým sa vynárajú 

otázky, ako dlho je vhodné nechať dieťa v 

tomto novom, poučnom, ale do istej miery 

aj nebezpečnom prostredí denne. 

 

     Lekári varujú, že čas, ktorý strávia deti online 

by nemal presiahnuť dve hodiny. Rodičia sa však 

pýtajú, ako to majú dosiahnuť? Lekári 

odporúčajú rodičom, aby 

odstránili zo spální detí 

notebooky a smartfóny a tak 

zabránili deťom tráviť priveľa 

času on-line. Vedia prečo. 

Neobmedzené používanie 

tohto média môže mať totiž 

pre deti veľmi vážne následky. Časté pripojenie 

na internet súvisí s násilím, šikanovaním, 

problémami v škole, obezitou, nedostatkom 

spánku a množstvom ďalších problémov. Mnohí 

rodičia sú šokovaní aké nežiaduce účinky môže 

mať vplyv médií n a deti, ale problém je v inom. 

Sme bezradní pri riešení tohto problému. Vývoj 

technológií ide prudko dopredu a treba sa s ním 

predsa vyrovnať, Dieťa, ktoré na prvom stupni 

základnej školy nevie pracovať s počítačom je už 

dnes považované za takmer negramotné.  

 

     Takže, ideálne je, aby dieťa vo svojej izbe 

nemalo televízor, respektíve televíziu, aby 

notebook alebo počítač používalo len vo 

vyhradených hodinách, prípadne v spoločných 

miestnostiach a mobil takisto. V noci by mobil a 

notebook mali z jeho izbičky zmiznúť, aby mu 

dovolili kvalitne sa vyspať. 

 
FOTO:  

www.telegraph.co.uk 

www.motherlove.me 

 

 

 

 

     Mnohí dospievajúci totiž majú tendenciu 

rozprávať sa s kamarátmi cez internet do 

nočných hodín, čím následne trpí ich spánok a 

schopnosť sústrediť sa na druhý deň v škole. Dve 

hodiny pred spaním by nemali ani pozerať do 

počítača, ani sledovať televíziu. Odporúča sa 

skôr klasické čítanie, ktoré dokáže upokojiť 

myseľ a nadstaviť ju na spánok. Samozrejme, 

opäť je dôležité, čo dieťa číta. Nemali by to byť 

žiadne krváky, či horory.     

     Lenže ako deťom 

obmedziť čas pobytu na 

internete na dve hodiny 

denne? Takmer nemožné. 

Jediným spôsobom ako sa dá 

obmedziť ich čas, strávený na 

internete je zamestnať ich inými aktivitami – 

vytiahnuť ich do prírody, na reálne stretnutia s 

reálnymi ľuďmi, do krúžkov a podobne. Pravdou 

však tiež je, že dnešné deti sú veľkými 

odborníkmi na média a budú žiť v úplne inom 

svete ako my, ktorý ich zručnosti bude 

potrebovať. Takže veľký boj proti médiám 

nielenže nemá význam, ale v konečnom 

dôsledku je podľa mnohých odborníkov aj 

kontraproduktívny.  
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Leto, ktoré budete 
deťom závidieť 
 
     Už ste minuli všetky nápady na zábavné 

leto a chceli by ste si od detí trošku 

oddýchnuť? A čo keby sa z tej dovolenky 

bez vás vrátili oddýchnutí, aj o čosi 

múdrejší? Môžete to zažiť aj s vašimi 

detvákmi, keď ich pošlete do cudzieho 

prostredia, napríklad na jazykový pobyt. 

Ak si myslíte, že ich tam pošlete za trest, 

omyl!     

 

     Ony 

jazykové 

pobyty milujú. 

Je to úžasná 

možnosť, ako 

si užiť cudzinu 

bez rodičov, s 

novými kamošmi, spoznať ako funguje život za 

hranicami Slovenska, a to všetko pod dohľadom 

milých, profesionálnych lektorov. Znalosť 

cudzieho jazyka im otvára doslova brány do 

sveta. Dvere im bez neho zabuchnú už doma na 

Slovensku! 

     Jazykové pobyty zabezpečujú plne 

organizovaný pobyt a o dieťa je dobre postarané. 

Skúsení koordinátori mu zabezpečia aktivity, 

výlety a podujatia podľa chuti, nálady a záujmu. 

Vaše dieťa môže vycestovať do Anglicka, Írska, 

USA, Francúzska, Španielska, Nemecka či na 

Maltu.  

     Ak si predsa len myslíte, že poslať dieťa do 

zahraničia je odvážne, aj pre tento prípad sa 

nájde skvelé riešenie. Šikovná, jazyková škola  

 

Volis Academy pripravuje už niekoľko rokov 

úspešné letné jazykové tábory, a to hneď v dvoch 

podobách.  

     Jazykový tábor v krásnom prostredí neďaleko 

Piešťan s kompletnou starostlivosťou počas 

celého týždňa. Dopoludnia sa vyučuje angličtina, 

a potom hybaj do prírody, kde už je 

pripravených plno zábavných úloh, hier a súťaží. 

Pre deti z Bratislavy a okolia je výbornou 

príležitosťou na zlepšenie jazyka denný tábor, 

ktorý prebieha od pondelka do piatka. Výhodou 

je, že Volis Academy sídli priamo v centre mesta. 

Doobeda angličtina a potom pôjdu do parku, do 

ZOO, Laser arény či do Lanolandu!      

Nepochybujeme, že svoje deti milujete. Ak ich 

chcete odmeniť za snahu počas celého roka v 

škole, leto plné božských zážitkov a prekvapení 

si predsa zaslúžia.  

     To, čo si kedysi mohli 

dovoliť len snobské 

detičky, sa dnes ponúka 

každému rodičovi. 

Jazykový pobyt v rôznych 

lákavých destináciách za 

rozumnú cenu. Aktívni 

drobci sa každý deň 

unavia s novými 

priateľmi počas 

športových súťaží.  Svetovým lídrom v oblasti 

vzdelávania je spoločnosť EF. Má 45-ročnú 

tradíciu a jej exkluzívnym partnerom na 

Slovensku je spoločnosť Jazykové pobyty, ktorá 

ponúka pobyty v zahraničí pre rôzne vekové 

kategórie. Počas letných mesiacov zažijú tú 

pravú atmosféru krajiny a ešte sa naučia cudzí 

jazyk. Učiť sa cudzí jazyk nie je nuda, ak sa škola 

strieda s dobre vymyslenou zábavou. Mnohým 

zážitkom detí nebudete ani veriť. Napätie, 

vzrušenie, dobrodružstvo, práve tieto slová budú 

skloňovať po návrate domov.                             
FOTO: cevarm.sk 
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Čo je nové v kine? 
 
RIO 2 

 

     Pre Blua, Perlu a ich tri deti je svet džungľa. 

Najmä po ich dobrodružnej ceste z čarovného 

mesta do divočiny Amazonského pralesa na 

rodinnú stretávku. Vyvedený z miery v neznámej 

krajine, musí Blu čeliť jeho najobávanejšiemu 

protivníkovi – jeho svokrovi – zatiaľ čo musí 

odrážať Nigelove zákerné pokusy o pomstu. 

Všetky vaše obľúbené postavy z RIA sú späť a 

pridáva sa k nim držiteľ nominácie na Oscara 

Andy Garcia, víťaz Grammy Bruno Mars, víťazka 

Tony Kristin Chenoweth a víťazka Oscara, 

Emmy a Tony Rita Moreno. Pôvodnú hudbu k 

RIO 2 zložili noví brazílski umelci a Janelle 

Monae and Wonderland.   

 

HURÁ DO PRAVEKU! 
 

     Títo traja vedia narobiť nejednu neplechu a 

ani dnes nezostanú pozadu. Spoločne s nimi 

zažijeme dobrodružstvo staré 65 miliónov rokov. 

Splňte si svoj sen! Pripútajte sa, stroj času vyráža 

na cestu! Ernie, Max a Julia sa ocitajú v hniezde 

toho najhoršieho z najhorších. T-rexa! Na ich 

prekvapenie sa nestanú potravou, ale sú braní 

ako mláďatá a tak začína ich dobrodružstvo! 

Budú čeliť prehistorickým monštrám a 

nebezpečenstvu na každom kroku, aby si zaistili  

 

návrat späť do svojej doby. Našťastie nebudú 

sami, pretože stretnú veľa zaujímavých stvorení 

a s nimi nie je o zábavu núdza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHROBÁČIKOVIA: ÚDOLIE 

STRATENÝCH MRAVČEKOV 

 
     Na malebnej lesnej čistinke sa jedného dňa 

rozpúta nepriateľstvo medzi kolóniami čiernych 

a červených mravcov. Príčinou sporu sú zvyšky 

jedla z pikniku, ktoré tam zanechal mladý pár. 

Odrazu sa uprostred znepriatelených strán 

objaví odvážna lienka... a ako to celé dopadne -či 

dobro a odvaha nakoniec zvíťazia- všetci 

priaznivci Chrobáčikov už nepochybne vedia. 

Tento celovečerný projekt je kombináciou 

úžasných záberov skutočnej prírody a 

postavičiek vytvorených počítačovou animáciou. 

Je nakrútený 3D stereoskopickou kamerou, takže 

z technického hľadiska ide o svetovo unikátny 

projekt! Táto originálna technológia umožní 

divákom lepšie nahliadnuť do sveta Chrobáčikov 

a nepochybne prinesie realistickejší filmový 

zážitok. Očarí dokonalosťou tvarov, zvukmi a 

hĺbkou obrazu. Deti i dospelí si naplno 

vychutnajú aj ten najmenší detail, hmotu 

a pohyb.  

 

 

 

 
FOTO: cine-max.sk 
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Objavte čaro 
handmade 
hračiek 
 
     Trh je dnes tak presýtený hračkami, 

ktoré sa často vyrábajú v Číne a iných 

krajinách s lacnou pracovnou silou a preto 

nás tieto výrobky zaplavujú. Netreba 

hovoriť o tom, že veľká časť z nich má od 

kvalitnej a najmä bezpečnej hračky ďaleko. 

Našťastie, sú aj iné možnosti. 

 

     Ak aj vy patríte k ľuďom, ktorí už majú po krk 

čínskych bábik či množstva plyšových hračiek od 

výmyslu sveta, zrejme sa skôr či neskôr 

dostanete na stopu handmade hračiek. Ide o 

hračky vyrábané či už z dreva, vlny alebo textilu 

a určite možno povedať, že je to ekologickejšia a 

zvyčajne i bezpečnejšia alternatíva. Handrové 

bábiky boli kedysi bežnou hračkou malých 

dievčatiek. A stačili im. Takéto mäkké bábiky sú 

prítulné, neublížia dieťatku, dobre sa s nimi 

spinká, sú ľahké a možno ich brať všade so 

sebou. Ak sú vyrobené kvalitne, dajú sa bez 

problémov vyprať aj v práčke a vydržia slúžiť 

dlho.  

     Keďže ide o výrobky 

určené pre malé deti, je 

veľmi dôležitá 

bezpečnosť. Látkové 

bábiky či zvieratká si 

kupujú ľudia pre rôzne 

vekové skupiny detičiek, 

od tých najmenších až po 

tie školopovinné, ktoré si k takýmto prítulným 

hračkám vedia prekvapivo dobre nájsť cestu.  

 

     Handmade hračky sa dajú často kúpiť na 

trhoch alebo v niektorých obchodoch s 

hračkami. V neposlednom rade si takúto 

hračku možno kúpiť alebo nechať vyrobiť na 

rôznych internetových portáloch, ktoré 

združujú výrobcov handmade tovaru. 

     Ceny handmade hračiek sú rôzne, spravidla 

však sú ceny takýchto hračiek vyššie ako u 

hračiek dostupných v bežných hračkárstvach. 

Treba si uvedomiť, že je za tým kopec práce, 

energie a úsilia a každá hračka je vlastne 

originál. Ak sú navyše hračky certifikované, 

treba brať do úvahy aj nemalé náklady na 

certifikáciu.  

      

o Pre najmenšie 

detičky do troch 

rokov by hračka 

nemala 

obsahovať žiadne 

malé časti, ktoré 

by sa mohli 

oddeliť a 

predstavovať tak riziko vdýchnutia či udusenia 

dieťatka. Pozor preto na gombíky, brmbolčeky či 

iné ozdobné drobnosti na hračke.  

o Zaujímajte sa o to, z akých materiálov je hračka 

zhotovená a čím je vyplnená. Malo by to byť 

uvedené či už na etikete alebo v priloženom 

popise, respektíve sa spýtajte výrobcu. Od 

použitých materiálov sa potom odvíja aj údržba. 

o Keďže najmenšie detičky rady dávajú všetko 

do úst, je veľmi dôležité, aby všetky materiály 

boli bezpečné aj z tohto pohľadu – to sa týka 

kvality textílií, farieb a náterov. 

o Niektoré hračky nie sú určené na hranie detí, 

ale ako dekorácia, preto takéto handmade 

výrobky deťom do rúk nedávajte! 
                                                                                                                      

FOTO: sashe.sk
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Tvoríme s deťmi! 
 
Záložka do knihy 
 
Potrebujeme: 
 

 tvrdý farebný výkres 

 kúsky látok 

 lepidlo 

 nožničky 

 ceruzku 

 pravítko 

 fixku 

 stuhu 

 maketu srdiečka ( 
pripadne iný tvar) 

 
Postup: 
 

 Na výkrese si vyznačíme ceruzkou par 

bodov, ktoré prejdeme hrotom nožníc, aby sa 

nám okraje záložky lepšie strihali a stred 

pekne prehol. 

 Vystrihneme si záložku, prehneme, 

zaoblime rohy a obkreslime maketu, ktorú 

sme si zvolili, v mojom prípade srdiečko. 

 Srdiečko vystrihneme a jeho okraje 

obtiahneme hrubšou fixkou. 

 Na zloženej záložke dierkovačkou urobíme 

dierky. 

 Do vnútra záložky vložíme látku, ktorú 

jemne prilepíme na okrajoch (pozor, aby 

nám lepidlo nepreniklo na povrch latky, stačí 

len máličko), natrieme lepom aj ostatné časti 

záložky a strany silno pritlačíme k sebe, na 

minútku môžeme niečim zaťažiť. 

 Nakoniec cez dierku pretiahneme stuhu, jej 

okraje som na sekundu opálila nad sviečkou, 

aby sa nám viacej nepárali.  

 
FOTO: najmama.aktuality.sk 

 

 
 

Gélová sviečka 

 
     Výroba gélovej sviečky je veľmi jednoduchá a 

vhodná aj pre menšie detičky. 

 

     Potrebujeme: 

 

 gél na sviečky 

 knôty 

 rôzne kamienky, trblietky, gorálky a 

iné ozdoby 

 sklenenú nádobu - môžete použiť 

vínový, zavárací či iný pohár alebo 

vázu či svietnik 

 

Postup: 

 

      Na dno pohára dajte knôt a zasypte ho 

dekoráciami, čo ste si kúpili. Potom 

môžete do pohára vložiť sušené kvety, 

strukoviny, postavičku Mikuláša, mušle z 

dovolenky. 

      Gél zohrejte vo vodnom kúpeli. Ak je 

hmota veľmi tekutá, mierne ju ochlaďte. 

Keď je gél hustejší, vylejte ho vopred do 

pripravenej nádoby. 
FOTO: 

handmade.sk 


