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Detská sobotná škola CASD 

Rodičom a učiteľom 
 

Už niekoľko týždňov žijeme v zvláštnom režime. Oproti tomu, 

čo všetko nám táto doba „koronová“ vzala, nám však niečo veľké dala.  

Máme úžasnú príležitosť tráviť spolu čas ako rodina. Je to to 

najlepšie, čo nám tento inak nepríjemný čas priniesol. Je to veľmi vzácny 

čas. Nevieme, ako dlho bude trvať. Vnímam však, že je to výnimočná 

príležitosť byť s deťmi a dať im niečo, na čo inak nie je čas. Dať im viac, 

než v "bežnom" režime. Aj keď chápem, že nie všetci ste doma s deťmi, 

mnoho z vás pracuje a dokonca v náročnejších a nebezpečnejších 

podmienkach než predtým. Väčšina z nás, hlavne mamičiek, sú teraz 

doma. 

Uvedomujem si, že nie všetky sme učiteľky a nie vždy máme toho času na 

rozdávanie aj doma. Náhrada školského vyučovania, každodenné varenie 

a klaustrofóbia, ktorú už môžete mať (hlavne, ak bývate 

v bytovke),  obavy zo situácie, z dĺžky tohto obdobia, obavy o blízkych, 

s ktorými sa teraz nestretávame aj z inak bežných situácií – obyčajnej 

nádchy či nákupu. Chýba nám zbor, ľudia, detská škôlka, deťom 

aj nám ich kamaráti. 

Máme mnoho možností, ako sa „stretnúť“ on-line s viacerými deťmi 

a rodinami. Podrobne o nich píšem v odkazoch a určite vám odporúčam 

túto formu vyskúšať. Špeciálna a zvláštna škôlka je však rodinná 

škôlka, doma so svojimi deťmi. Nebojím sa povedať, že je 

najdôležitejšia. Dať niečo zo svojej viery a poznania Boha svojim deťom. 

Možno to nebude také zaujímavé, originálne či pútavé, ale nič 

to nenahradí. 

Pokiaľ sa aj zapájate či sledujete nejakú on-line škôlku, vyhraďte si čas 

pre vlastnú  rodinnú bohoslužbu/škôlku, rozhovor, diskusiu, prechádzku 

s rozhovorom - nad veršom, príbehom, udalosťou, podľa veku dieťaťa. 

Učebnicou vám môže byť vaša vlastná duchovná skúsenosť s Kristom, 

vaše prežívanie viery a vzťahu s Pánom Bohom. Tým najdôležitejším 

nástrojom v kresťanskej výuke detí sú ich rodičia. A doteraz sme 

nemali takú príležitosť, čas a priestor, na učenie vlastných detí. 
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Máme tiež výnimočnú príležitosť zaradiť v týždni medzi školské predmety 

aj náboženstvo, ako dôležitý a reálny predmet. Síce nie tak kontrolovaný 

a skúšaný, ale najdôležitejší. Ak cítite, že vás Duch Svätý k tomu pozýva, 

nebojte sa tejto úlohy. Bude vás viesť. 

Mojim prianím je, aby sme (my mamičky) tento čas využili najlepšie, 

ako sa dá a vnímali vedenie Ducha Svätého. 

 

Spoločne strávené chvíle vám môžu spestriť rôzne nápady a materiály, 

či už vzdelávacie alebo voľnočasové. Pripájam niekoľko odkazov, 

kde ich nájdete: 

 "Kresťanská mama" (skupina na Facebooku) zdieľanie 
kresťanských nápadov, odkazov, aktivít 

 "Učím DSŠ" (skupina na Facebooku pre učiteľov DSŠ) zdieľanie 
nápadov, materiálov a aktuálnych informácií 

 dss.casd.sk/doma (priebežne dopĺňané a aktualizované) nápady, 
odkazy na materiály, produkty, weby 

 on-line škôlka – popis rôznych foriem a možností 

 
Aj Klub Prieskumník – Pathfinder pripravuje pre deti zaujímavé 
činnosti, súťaže, tipy na tvorenie, neformálne vzdelávanie: 

 internetový kurz Hľadaj, pátraj od Klub Prieskumník – Pathfinder 

 Klub Pathfinder na Facebooku – súťaž, zaujímavé nápady 
na aktivity a tvorenie 

 www.pathfinder.sk/doma (priebežne dopĺňané a aktualizované) 
nápady, tipy, tvorenie, aktivity 

 

Neváhajte sa na mňa obrátiť s akoukoľvek požiadavkou. Veľmi rada 
vám pomôžem, ak budem môcť. Kým sa uvidíme osobne, prajem nám 
a modlím sa, aby nás Duch Svätý viedol a chránil, aby sa namiesto 
cirkevných zatvorených modlitební otvárali nové v našich domovoch, 
kde aj to najmenšie dieťa je ich plnohodnotným členom. S Ježišom 
Kristom môžeme prežívať tie najkrajšie chvíle práve tam. 

Lýdia Grešová, Detská sobotná škola CASD 

https://www.facebook.com/groups/2049209798558337/
https://www.facebook.com/groups/207501717240401/
http://dss.casd.sk/doma/
http://dss.casd.sk/online-skolka/
http://hladaj.pathfinder.sk/
https://www.facebook.com/www.pathfinder.sk/
http://www.pathfinder.sk/doma

