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ÚVOD 

 Učiť sa slovenčinu v zahraničí ako dieťa nie je vôbec 
jednoduché. Chýba podpora, knihy a zdroje a neraz aj 
učiteľka či učiteľ. Tento stručný prehľad si kladie za cieľ 
zhromaždiť na jednom mieste momentálne voľne dostupné 
zdroje na výučbu slovenčiny. Môže ich použiť každý rodič, 
ktorý by chcel pre znalosť slovenčiny svojho dieťaťa niečo 
urobiť. 

Ide o zdroje na precvičovanie a utvrdzovanie učiva, ktoré je 
obsiahnuté v učebných osnovách predmetu slovenský jazyk 
na základnej a strednej škole hravou a interaktívnou formou. 
Precvičte a otestujte si znalosti, a predovšetkým využite ich, 
kým je to možné.  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VZDELÁVACIE 
PORTÁLY 
Momentálne sa množstvo detí učí na diaľku. Donedávna 
blokované portály sú dočasne voľne prístupné, a po 
jednoduchej registrácii na nich nájdete množstvo 
zábavných a viac či menej interaktívnych cvičení. 
Vyskúšajte aspoň tie najznámejšie z nich, kým sa to dá. 

1 KOZMIX 

je vzdelávací portál využívaný na mnohých 
základných školách na Slovensku. Ponúka 
obsah pre žiakov 1. stupňa. Deti pri učení 
sprevádza vtipný ufónik Kozmix a jeho mimo-
zemskí priatelia. Účet na ňom si môžete 
vytvoriť pre seba alebo rovno pre dieťa. 
Okrem slovenčiny si na portáli zábavnou 
formou precvičíte aj matematiku, prírodovedu 
a ostatné predmety prvých štyroch tried ZŠ. 

Deti určite zabavia Kozmixove príbehy, ktoré načítal herec 
Juraj Rašla. Portál je dostupný aj v anglickej verzii. 

Prístup: www.kozmix.sk  
Cvičenia: 1000+ 
Podpora: Časopis Kozmix 
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2 VIKI 

alebo centrálne úložisko digitálneho edukačné-
ho obsahu ponúka priamo MŠVVaŠ SR, síce 
(zatiaľ) nemá úlohy zo slovenského jazyka, 
ponúka zato množstvo úloh v slovenčine. Časť 
z nich je dostupná aj bez prihlásenia. Portál má 

ambíciu pokryť všetky vekové skupiny. Ak máte škôlkára, 
určite si s ním pozrite videá (v slovenčine, angličtine aj 
maďarčine!), ktoré mu pomôžu zvládnuť mnohé „ťažké“ 
situácie. Pekne sú spracované aj úlohy z matematiky či 
prírodovedy. Rozhodne vás chytí časť Matematika z Fínska aj 
zadania z angličtiny, ktorá ponúka učebné materiály až po 
úroveň strednej školy.  

Prístup: www.viki.ideu.sk  
Cvičenia: 10 000+ 
Podpora: spriatelený portál Planéta vedomostí 
 
 
3 VIEME TO 

vzniká na Masarykovej Univerzite v Brne v rámci 
projektu Adaptive Learning. Jeho slovenská  
časť  Vieme po slovensky sa stále buduje, ale  
už teraz obsahuje úctyhodné množstvo úloh. 
Populárne sú rozličné úlohy na nácvik 

gramatických javov (vybrané slová, veľké 
písmená, spodobovanie), ktoré drilujete tak, 

že si to ani nevšimnete. A navyše si môžete vybrať, aký typ 
cvičenia na to použijete. Učivo je rozvrhnuté do viacerých 
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úrovní a siaha náročnosťou až po strednú školu.  
Rozličné virtuálne odmeny motivujú deti k tomu, aby sa vracali 
k už nacvičeným javom a znalosť si prehĺbiť a upevnili. 
S kúpou rodinnej alebo školskej licencie získate prístup k 
celému obsahu neobmedzene, inak je limitovaný na určitý 
počet cvičení denne.  
 
Prístup: www.viemeposlovensky.sk  
Cvičenia: 5000+ 
Podpora: Youtube kanál pre učiteľov Umíme to (v češtine) 

4 GRAMMAR.IN 

je súčasťou série vzdelávacích webov, ktoré 
vznikajú v ČR a ponúkajú obsah aj v slovenčine. 
Úlohy zo slovenčiny pokrývajú učivo ZŠ i SŠ 
a sprevádzať vás bude sympatická Grétka. Dôraz 
sa kladie na gramatické vedomosti, ktoré sú 
kľúčové pre danú vekovú kategóriu. V každej 

úrovni sú k úlohám pripravené aj hry. Ak si chcete 
učivo opakovať alebo ho utvrdzovať, ponúka portál 

aj opakovacie hry. Používanie je zdarma. 

Prístup: www.grammar.in  
Cvičenia: 5000+ 
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AUDIO 
Ak vaše deti v slovenčine nerady čítajú, ale čítanému 
slovu dobre rozumejú a tešia sa, keď im čítate vy, 
poslúžia vám rozličné druhy zvukových nahrávok, ktoré 
pre vás pripravili iní. Prečo teda nevyskúšať aspoň 
niektoré z nich? 

1  PODCASTY 

Ak máte radi podcasty, určite oceníte tie s obsahom pre deti. 

Rozprávky Sme: web, Google podcasty, Apple podcasty  
Podcast Slovenského rozhlasu: www.rtvs.sk 
Časopis Bublina: web, Google podcasty, Spotify 
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Klasické sloven-
ské rozprávky zo 
Zlatého fondu 
dennika SME číta 
každý večer Robo 
Roth.

Už pár rokov 
vychádza na Slo-
vensku časopis 
pre zvedavé deti. 
A teraz si ho 
môžete vypočuť.

Staré, novšie ale 
aj tie úplne naj-
novšie rozpráv-
kové príbehy z 
archívu Sloven-
ského rozhlasu.

https://podcasty.sme.sk/t/8317/rozpravky-sme
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra/rozpravky
https://anchor.fm/bublinacitadetom


2  ROZHLASOVÉ VYSIELANIE 

Rádio Junior je okruh Slovenského roz-
hlasu pre malých poslucháčov, ktorý už 10 
rokov vysiela 24 hodín denne. Počúvať ho 
môžete cez internet a satelit, naživo aj 
z archívu. Program rozhlasovej stanice 

tvoria povesti, čítanie na pokračovanie, dobrodružné aj 
životopisné hry, súťaže i hovorené slovo. Najväčší priestor 
však majú autorské rozprávky slovenských a zahraničných 
autorov a ľudové rozprávky. Hovorené slovo dopĺňa hudba 
pre deti. 

Prístup a podpora: www.junior.rtvs.sk , Facebook Rádia Junior 

3  PESNIČKY 

Pesničková tvorba pre deti má u nás dlhú tradíciu, ale existuje 
niekoľko projektov, ktoré sa oplatí pripomenúť. 

Projekt SPIEVANKOVO spustili Mária Podhrad-
ská a Richard Čanaky v roku 2002. Odvtedy 
vydali 30 úspešných CD/DVD so slovenskými a 
českými ľudovými aj autorskými pesničkami 
pre deti. Hoci sa „Spievankovci“ nikdy 
nepresadili v televízii, ich pesničky pozná každý 

rodič a dieťa na Slovensku. Patríte k nim aj vy? Ak náhodou 
nie, tak šup, šup do toho! 
 
Prístup a podpora: www.spievankovo.sk, Facebook, youtube 
Podobné projekty: Fíha Tralala, Miro Jaroš 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Päť špičkových slovenských hudobníkov 
Jozef Lupták, Boris Lenko, Štefan Bugala, 
Marcel Comendant a Braňo Dugovič 
nahralo slovenské uspávanky a sú také 
krásne, že si ich rád vypočuje aj hociktorý 
dospelý. 

Prístup: ukážky sú voľne dostupné na Soundcloud-e  
Podobné projekty: Katka Koščová 

Ak si chcete pospevovať a popritom sa trochu nenápadne 
učiť, potom sa neváhajte zoznámiť s CD 
vydavateľstva AITEC nazvaným „Spievanky 
vybranky“. K pracovnému zošitu Albína 
Škovieru a Zuzany Hirschnerovej 
na precvičovanie vybraných slov vznikli 
veľmi vydarené pesničky. Vybrané slová s 
nimi zvládnete jedna radosť. 

Prístup: celé piesne sú voľne dostupné na Soundcloud-e 
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AUDIO A VIDEO 
1  YOUTUBOVÉ KANÁLY  
 
Vraj sa vaše deti nevedia sústrediť na čítané slovo? Siahnite 
po youtubových kanáloch! Tak snáď bude interakcia ľahšia.  

Prístup: Rozprávky s Činohrou SND,  
Kníhkupectvo Martinus - Prečítam ti rozprávku,  
Chymeros Daniela Heviera 
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Čitateľský program rozbehli aj v Martinuse. Čítali už 
pre nich Koščová, Kemka, Cifrová a Sajfa, Staško, 
Hurajová, Uhlárik a iné známe osobnosti 
slovenského kultúrneho života. Každý deň o 19:00!

Ak žijete v zahraničí, môžete Slovenské národné 
divadlo navštíviť iba vzácne. Teraz však zavíta 
divadlo k vám. Ráno si zacvičte s baletkami 
a večer sa nechajte uspať hlasmi tých najlepších 

slovenských hercov a herečiek.

Po názvom Chymeros sa neskrýva nikto iný ako 
geniálny Daniel Hevier s projektom O2 Radostná 
škola. Na kanáli sa venuje kadečomu, ale hlavne 

zábavne učí slovenskú gramatiku aj literatúru. Ak 
potrebujete učiteľa na zavolanie, nalaďte si ho.

https://www.youtube.com/watch?v=Igcmatqghps
https://www.youtube.com/watch?v=jYPxL_--mYc&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=LWG9OGssjJ0


2  FENOMÉNY SVETA  

je bránou do sveta digitálneho vzdelá-
vania pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Projekt 
pripravila v spolupráci s BBC slovenská 
firma AGEMSOFT. Obsah potrálu tvorí 7 
nosných tém: voda, vzduch, slnko, 

kultúra, komunikácia, človek a peniaze. Ku každej téme si 
môžete pozrieť krásne video britskej televízie, bohužiaľ nie s 
dabingom, ale s titulkami.  
  
Prístup: www.fenomenysveta.sk,  
Aktivačný kód: skolazdomu 
Cvičenia: 10 000+  

3  ŠKOLSKÝ KLUB RTVS  
 
Od 18. 3. do 30. 4. vysielala RTVS 
reláciu Školský klub. Videá z nej teraz 
nájdete v Archíve RTVS. Každé z nich 
trvá 90 minút. Jednotlivé vysielacie 
dni majú tematické ladenie: cestuje sa 
v čase, počíta sa, v hľadáčiku sú aj 
zdravie, história, veda a technika… 
Reláciou sprevádzajú moderátori 
programu RTVS Smajlíkovci.  

 
Prístup: Školský klub, Smajlíkovci 

13

https://www.fenomenysveta.sk/domov
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15668/222227
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15464/225416


VYDAVATEĽSTVÁ  
A ICH KNIHY 
Ak žijete v zahraničí, slovenskú knihu si len tak 
nekúpite. Môžete si ju síce objednať, no poštovné 
do zahraničia je drahé. Ešte horšie je to s učebni-
cami, pretože mnohé vydavateľstvá, ktoré ich 
vydávajú, nedoručujú do zahraničia. Ale aj tu je 
teraz niekoľko voľných zdrojov, a preto ich 
neváhajte využiť.  
 

1  VYDAVATEĽSTVO ORBIS PICTUS  

Vzniklo v r. 1991 a zaoberá sa vydávaním učebníc 
a pracovných zošitov pre ZŠ a SŠ. Spolupracuje 
s mnohými známymi autormi, grafikmi 
a ilustrátormi učebníc a pedagógmi. Vyprofilovalo 
na jedno z najlepších vydavateľstiev na Slovensku. 

31. marca 2020 Orbis Pictus na svojej webovej stránke 
oznámil: „Online knižnica s titulmi vydavateľstva Orbis Pictus 
Istropolitana je spustená. Je verejne prístupná všetkým, ktorí 
používajú učebnice, pracovné zošity či pracovné učebnice 
nášho vydavateľstva“. Hurá! 

Prístup: www.orbispictus.sk 
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2  VYDAVATEĽSTVO AITEC 
 

V internetovej knižnici skvelého vydavateľ-
stva AITEC si môžete online prezerať celú 
učebnicovú sadu pre prvé štyri ročníky. 
Zo slovenského jazyka sú dostupné 
učebnice, cvičebnice, čítanky, pracovné 

zošity, hry, aj materiály a metodické príručky pre učiteľov. 
Učivo pre 4-té ročníky je voľne stiahnuteľné v sekcii Aitec 
offline. 

Prístup: www.aitec.sk  

3  VYDAVATEĽSTVO TAKTIK 
 

Aj toto vydavateľstvo teraz ponúka 
voľný prístup. Ich tituly začínajú vo 
vekovej kategórii škôlkár a končia 

sadou nazvanou Úspešná maturita. Najlepšie však 
svojimi učebnicami pokrývajú učivo základnej školy. Nájdete 
aj tituly určené na podporu čítania s porozumením, ktoré je 
dôležité práve pre deti vyrastajúce v zahraničí, pretože rozvíja 
ich komunikačné zručnosti.  

Prístup: www.taktik.sk  
Aktivačný kód: TAKTIKNADOMA 
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A NEJAKÉ SVETLO 
NA KONCI 
TUNELA? 

ÁNO, JEDNO 
SVETLO BY TU 
BOLO. SVETLO 
POD PERINOU! 
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D  ve šikovné Slovenky - Lucia Pašková a Maja 
Sztarovics - sa raz v kuchyni rozprávali o tom, ako 
zapracovať na sebavedomí a motivácii detí a ukázať 

im, že ak človek chce, môže všeličo v živote dosiahnuť.  
A vymysleli projekt SVETLO POD PERINOU, v ktorom pre vás 
pripravili 57 príbehov o zaujímavých osobnostiach zo 
Slovenska. Každé z rozprávaní končí otázkami, ktoré Vám 
pomôžu začať spriadať rozhovor a dozvedieť sa niečo 
o svojom dieťati o jeho túžbach a snoch.  
A popritom sa zoznámite so Slovenkami a Slovákmi, 
o ktorých ste dosiaľ možno nepočuli. 
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