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Vystrašená banda musí 
zostať doma
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Postavy, obrázky a príbehy Vystrašenej bandy sú 
chránené autorskými právami.

Autorka a výtvarníčka poskytujú tento príbeh ako 
bezplatný zdroj pre deti v reakcii 

na Covid-19. 

Komerčná reprodukcia tejto knihy nie je povolená. 
Informácie v tejto knihe vychádzajú zo súčasných 

usmernení vlády
Spojeného kráľovstva 

Covid-19 z 3. apríla 2020.

Viac informácií o sérii Vystrašená banda
(The Scared Gang) nájdete na stránke

www.sensoryattachmentintervention.com.
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Vystrašená banda 
musí zostať doma.
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Nemôžu chodiť do školy.
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Nemôžu ísť do parku, nemôžu sa 
hrať so svojimi priateľmi...
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...alebo ísť na návštevu 
k starým rodičom.
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Dôvod je ten, že existuje malý, 
nepatrný vírus s názvom Covid 19, 

ktorý cestuje po celom svete.
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Všade, kam príde na návštevu, 
niektorí ľudia

dostanú horúčku, majú nepríjemný 
kašeľ a bolí ich hlava.

Vystrašená banda vie, aké to je 
mať chrípku,

takže ju určite nechcú dostať.
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Tento vírus je taký malý, že ho 
nemôžete vidieť, zavoňať, 

ochutnať ani počuť.
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Vystrašená banda sa trápila 
nad tým, ako by mohla vírus 
zastaviť, aby ich nenavštívil.
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Pani doktorka im povedala, 
že sa nemusia obávať, 

riešenie je veľmi jednoduché.
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Stačí urobiť tri veci.

1. Musíte zostať 
doma.

2. Musíte si umývať 
ruky.

3. Zabávajte sa!
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Vystrašená banda sa spýtala, 
prečo musí zostať doma?
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Pani doktorka im povedala,
 že vírusy putujú

od človeka k človeku, 
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takže ak všetci zostanú doma, 
znamená to, 

že vírusy nemôžu cestovať.
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Pani doktorka tiež povedala, 
že môžu ísť von spolu s ľuďmi, 

s ktorými žijú,
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pokiaľ sa budú držať ďalej 
od iných ľudí.
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Vystrašená banda sa spýtala, 
ako ich môže

umývanie rúk ochrániť?

Pani doktorka im ukázala, 
ako vírusy

nenávidia mydlo a ako od mydla 
utekajú.
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Povedala im, aby doma s niekým 
dospelým naplnili nádobu s vodou.
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Potom nech hladinu
vody posypú trochou korenia.
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Požiadala Vystrašenú bandu, aby si 
namočili prsty do mydla a potom ich 

dali do vody.
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Vystrašená banda nemohla uveriť 
tomu, čo sa stalo. 

Korenie ušlo ďaleko od mydla!
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Pani doktorka povedala, že to je to, 
čo sa stane s vírusmi, keď si ľudia 

umývajú ruky.



The Scared Gang 2020 ©                                                                                                 www.sensoryattachmentintervention.com 24

Potom sa deti opýtali, prečo je 
dôležité zabávať sa. 

Pani doktorka im povedala, 
že zábava a radosť posilnia 

ich zdravie.
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Robiť veci, ktoré vás bavia 
a sú zaujímavé,

vás skutočne posilní.
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Vystrašená banda miluje zábavu, 
preto sa

tejto správe veľmi potešila.
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Vystrašená banda sa už teraz nebojí, 
pretože vie, 

že ak budú robiť 
3 jednoduché veci:

1. zostanú doma,
2. budú si umývať ruky,

3. budú sa zabávať,

budú v bezpečí, zdraví a najlepšie zo 
všetkého je, že budú šťastní.
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