
Program krúžku Mladý zoológ počas 
obmedzení pandémiou coronavírusu. 

 

           Pár mesiacov už trvá mimoriadna situácia. Deti nechodia do 

školy, rodičia do roboty, dôchodcovia nevychádzajú z bytov, zakázané 

sú návštevy v nemocniciach, DSS, v rodinách. Najprísnejšie opatrenia 

nás zastihli počas Veľkej noci. Zákaz vychádzania.  Povinnosť nosiť 

rúška na verejnosti. Takto si budeme pamätať prvý polrok roku 2020. 

A nevieme, dokedy nás táto situácia  bude obmedzovať v našich 

aktivitách. Žiadne hromadné akcie, športovanie len individuálne, 

vychádzky do prírody v kruhu najbližšej rodiny. Ani sme si 

neuvedomili, ako príroda privítala zatvorenie podnikov, obmedzenie 

automobikovej dopravy. V mestách ticho, vyčistilo sa  ovzdušie, ľudia 

si začali všímať svoje okolie, pretože majú viac voľného času.  
 

                Deti sa učia doma, využívajúc výdobytky doby. Rodičia vychovávajú deti, mnohí pomáhajú 

čistiť životné prostredie od odpadu, ktorý produkujú ľudia bez zodpovednosti k svojmu okoliu. Je 

obdobie sadenia kvetov, stromov, kríkov . Veľa slnečných dní a voľný čas mnohí využívajú na 

vychádzky do mesta. Takto to bývalo kedysi dávno, čo si pamätajú  hlavne ľudia v dôchodkovom 

veku. A prišiel aj najkrajší mesiac roka – máj. Choroba ustupuje, ľudia sa tešia, očakávajú otváranie 

obchodov, otvorenie podnikov a návrat do práce. Len deti ešte do školy nechodia. A mnohé z nich sa 

zaujímajú o využitie voľného času.  

                 V čase strachu o zdravie nás všetkých boli zrušené aj voľnočasové aktivity na školách a CVČ. 

Krúžok Mladý  zoológ mal na tento školský rok veľmi voľný program. Chodili sme veľa von. Mali sme 

úlohu naučiť mládež pripravovať psíkov na výstavy. Niekto si myslí, však to je jednoduché – okúpem 

psa, učešem, kúpim krásne vodítko a idem. Len tí, ktorí chodia vystavovať psov v terajšej modernej 

dobe, vedia, aké náročné je dnes uspieť vo výstavnom  kruhu. Rozhodcovia vyžadujú plnenie pokynov 

zo strany psovoda a hlavne elegantné, nebojácne správanie sa psa. Doslova estetický zážitok. 

    Od septembra minulého roku do jarných prázdnin sme trénovali šteniatka aj starších psov 

v interiéri aj exteriéri. Na zemi, na stole, na trenažéri. A keď sme začali učiť psov socializovanému 

správaniu na vychádzkach v meste, prišlo nečakane obdobie, keď je zakázané stýkať sa vo väčších 

skupinách. Ani som si neuvedomila, že oficiálne zastavenie činnosti krúžku vlastne neukončilo prácu 

detí so psíkmi. Pridali sa aj rodičia, ktorí sa rozhodli chodiť so svojimi deťmi na vychádzky. Zastavili sa 

u mňa pre psíkov, pretože mnohí z nich nechovajú vlastných psov. Odrazu nám nechýbajú ani 

výstavy. Denne prichádzajú deti pre mojich psov a čakáme na ukončenie zákazov počas pandémie. 

V máji totiž v CVČ v Kysuckom Novom Meste robievame súťaž pre záujemcov o titul MISS ZVIERATKO. 



Hádam sa to podarí aj tento rok.      Náplňou súťaže je priniesť nejaké zvieratko, predstaviť seba 

i štvornohých maznáčikov, povedať zaujímavé príhody alebo ukázať , čo sme ich naučili.  Sledujte 

stránky CVČ, včas zverejníme prípadný termín tejto akcie.  Tam sa ukáže, ako sa deťom i bez 

odborného vedenia podarilo zvládnuť socializáciu psa v meste, či dennodenné chodenie so psíkmi 

prispeje k odvahe malých plemien psov a zvládnutiu predviesť sa dobre aj pred publikom. Ja už teraz 

viem, že sa mládež naučila oveľa viac. Patrí k tomu slušné správanie, ohľaduplnosť k ostatným, úcta 

k prírode a láska k zvieratám. Škoda len, že nie všetci to cítime rovnako. A preto sa učme všetci, 

v každom veku, v každej situácii ovládnuť  emócie, vyrovnať sa so stresom a reagovať čo 

najsprávnejšie. Životné skúsenosti vyhodnocujme až po odznení návalu hnevu, strachu a úzkosti. 

Vychovávajme zvieratká i ľudí k znášanlivosti. To si vyžaduje neustály kontakt medzi nimi. Dôvera 

a láska vyrieši všetko lepšie ako hnev, odsudzovanie a izolácia.  

             A tak sa teším, že pomaly sa obnovuje normálny  kolobeh života, vraciame sa do práce, na 

ihriská, na kultúrne podujatia a hádam čoskoro i do škôl a na záujmové krúžky .  Chceli by sme 

pokračovať v práci so psíkmi, hoci vlastne sme neprestali s nimi pracovať ani na jeden mesiac. 

Dokonca dennodenne tie isté deti venovali svoj voľný čas chodeniu so psíkmi na vychádzky do mesta. 

Brali si ich aj domov, pokiaľ im to rodičia dovolili. Ostáva nám už len preveriť, kto sa naučil viac – či 

deti od psíkov alebo psíkovia od detí.  Príklady tiahnu, preto niet divu, že sa hlásia noví záujemci 

o spoluprácu. Nakoniec je viac záujemcov o vychádzky ako psíkov na venčenie.  

             Chcem pokračovať  v začatej činnosti aj počas prázdnin. Plán bude odmedziť vychádzky na 1 

hod.  a to len v pondelok, stredu a piatok. Cez víkendy by si mohli deti brávať psíkov domov. Snahou 

bude dodržať zásadu, že jedno dieťa sa bude venovať jednému psíkovi. Preto počet frekventantov je 

obmedzený na 9. Výber sa uskutoční na akcii v CVČ , pravdepodobne to bude MISS ZVIERATKO. 

Sledujte  nás a včas reagujte podľa pokynov !  


