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Etiópia patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta a zostáva závislá 
na medzinárodnej ekonomickej a humanitárnej pomoci. Jej hos-
podárstvo sa však v posledných rokoch zaradilo medzi najrýchlejšie 
rastúce spomedzi afrických krajín bez ropnej ekonomiky. Krajina je 
stále výrazne závislá na poľnohospodárstve, ktoré často ovplyvňuje 
sucho. 
 
Hlavnou exportnou komoditou je káva. Káva – arabika bola objave-
ná práve v Etiópii, v kraji zvanom Kaffa, po ktorom má aj svoje meno.  
V krajine vládne autoritatívny systém, ktorý sa udržiava pri moci 
s použitím represií a neštandardných volieb.
 
V Etiópii sa používa juliánsky kalendár. Rok tu má 13 mesiacov – 12 
tridsaťdňových a trinásty 5-6 dňový. Hoci my máme prelom rokov 
2016 a 2017, v Etiópii je práve rok 2009. Juliánsky kalendár zaostáva 
za našim – gregoriánskym – asi o 7,5 roka. 
Mnohých prekvapí, že kresťanstvo má v Etiópii dlhšiu tradíciu 
ako napríklad na Slovensku. Krajina je aj domovom jednej 
z najstarších kresťanských cirkví – Etiópskej ortodoxnej cirkvi.  
Niekedy okolo roku 326 nášho letopočtu prijal kresťanstvo vládca 
vtedajšieho Aksumského kráľovstva zásluhou svätého Frumen-
tia. Etiópska kresťanská tradícia verí, že práve v Aksume v Kaplnke 
Tabúľ pri Chráme Panny Márie Sionskej je uložená originálna archa  
zmluvy – pôvodné do kameňa vytesané desatoro. Do Aksumu ju 
mal priviesť syn kráľa Šalamúna a kráľovnej zo Sáby. 

Etiópia sa nachádza vo východnej Afrike. Na mapke hore sú 
vyznačené aj tri miesta, kde má Dobrá novina projektových 
partnerov: Alitena, Karsa a Nyangatom. 

Oficiálny názov: Etiópska federatívna demokratická  
                                 republika
Hlavné mesto:    Addis Abeba 
 
Úradný jazyk:      amharčina 
Susedia:                Sudán, Južný Sudán, Keňa, Somálsko, 
                                 Džibutsko, Eritrea 
 
Rozloha:              1 104 300 km²  
Mena:                  etiópsky birr (1 € je zhruba 24 birrov) 
 

Najväčšie náboženstvá: kresťania (62 %) – väčšina 
patrí k Etiópskej ortodoxnej cirkvi, moslimovia (34 %). 
(sčítanie ľudu 2007) 

Na rozdiel od väčšiny krajín v Afrike, Etiópia nebola 
nikdy kolonizovaná, iba krátko okupovaná talianskou 
armádou. Je to nádherná krajina s unikátnou históriu 
a obrovským kultúrnym aj prírodným bohatstvom. 
Etiópia má zatiaľ 9 zápisov v Zozname svetového 
dedičstva UNESCO.
Média najčastejšie spomínajú Etiópiu v súvislosti  
s opakovanými katastrofálnymi suchami a hlado-
mormi.
 
 

Zopár faktov o krajine

Počet obyvateľov: 102 miliónov (odhad OSN, 2015) 
Po Nigérii je druhou najľudnatejšou krajinou Afriky.
 
Hlavné etnické skupiny: Najpočetnejší sú Oromovia  
a Amharci, ktorí spolu tvoria viac než polovicu obyvateľov 
krajiny. V Etiópii je viac ako 80 rôznych kmeňov a jazykov.

Mozajka obrázkov z Etiópie: pastierik z Karsy, Besa - sociálna pra-
covníčka HEfDA, praženie kávových bôbov, chrám sv. Juraja v Lali-
bele a usmievavá pani Motu z oblasti Munesa.  Foto: Archív DN
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Téma 22. ročníka:  
DETI SÚ SRDCOM ZMENY

V tomto ročníku Dobrej noviny sa spoločne zame- 
riame na Etiópiu. Darcovia Dobrej noviny podporujú 
projekty v Etiópii už od roku 2009.
Samozrejme, naša spolupráca s partnermi v iných 
afrických krajinách pokračuje, Etiópii však budeme 
tento rok venovať špeciálnu pozornosť.
   
Keď sme premýšľali o slogane pre ročnú tému, nápady 
sa nám stále točili okolo toho, ako sa cez pomoc deťom 
dá ovplyvniť celá komunita. Za ťažiskový projekt sme 
vybrali projekt Lepší prístup k vzdelaniu pre deti s po- 
stihnutím v okrese Munesa. Práve tu sme totiž stretli 
skvelé decká, ktoré vďaka malému štipendiu dokážu 
veľa. Samozrejme štipendium im umožňuje chodiť do 
školy, pridaná hodnota je však omnoho vyššia: deti 
a s nimi často aj ich rodičia či opatrovatelia sa učia šetriť, 
vlastnou zmenou menia zmýšľanie susedov o deťoch 
s postihnutím. Pri návšteve projektu sme sa stretli 
s mnohými silnými príbehmi zmeny.
  
Dievčatko, ktoré s nikým nekomunikovalo a susedia  
obchádzali dom jej rodičov, lebo postihnutie vnímali  
ako prekliatie či boží trest, sa zmenilo na radostné stvo- 
renie, ktoré majú radi veľkí i malí. 
Mama, ktorá roky preplakala, dnes hrdo ukazuje 
ovečky, na ktoré si aj s dcér-kou našetrila. Ľudia 
v okolí sa prestávajú báť odsúdenia a deti s postih- 
nutím, ktoré doteraz ukrývali, berú do škôl či nemocníc 
a projektov, kde im môžu pomôcť. 
Chlapec, ktorý dostáva štipendium, sa oň delí s iným 
chlapcom z ich mestečka, lebo je sirota a nik ho nepod-
poruje. Cez pomoc deťom sa zlepšuje celá komunita. 
Rodičia sa začali spolu stretávať a šetriť si na zlepšenie 
vlastnej ekonomickej situácie rodiny. Nákupom hos-
podárskych zvierat, prenájmom poľnohospodárskej 
pôdy, ale aj učením sa efektívnejších poľnohos-
podárskych metód zlepšujú budúcnosť svojich rodín. 
Rátajú s tým, že v istom momente sa už nebudú môcť 
spoliehať na pomoc z projektu.
  
Sila spoločenstva, sila komunít v dedinách a mestečkách 
v oblasti Munesa inšpiruje ich vlastnú zmenu. Náš pro-
jektový partner Harmee Education for Development 
Association (HEfDA) ľudí vychováva k tomu, aby nečaka-
li len na pomoc zvonku, ale využívali všetky zdroje, ktoré 
ako komunita majú – dobré podnebie a pôdu na poľno-
hospodárstvo, vlastné vedomosti a talenty uplatnené 
v práci, súdržnosť a pomoc jeden druhému. Takto, často 
aj s neveľkými finančnými zdrojmi inšpirujú zmeny v ko-
munite. 
V 22. ročníku Dobrej noviny podporia darcovia nasledu-
júce tri projekty v Etiópii, a samozrejme aj mnoho 
ďalších v Keni, Ugande a Južnom Sudáne.

Lepší prístup k vzdelaniu pre deti s postihnutím v okrese 
Munesa: Zamzam, ktorá vďaka projektu dostala potrebné oše-
trenie a začala chodiť do školy, praží na fotografii kávové bôby 
pre svoju mamu Makadu. Foto: Danica Olexová, 2016

Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti Nyanga-
tom: Voda z ručne vyhĺbenej studne v koryte rieky slúži na 
napájanie zvierat. Pri poruche čerpacej pumpy sú z nej nútení 
piť aj miestni obyvatelia, čo so sebou prináša rôzne zdravotné 
komplikácie. Foto: archív MCSPA, 2015

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a deti  
v oblasti Irob: Na snímke je Abeba Hauku s dcérkou Weini. 
Obe trpeli ťažkou podvýživou a život dievčatka zachránila 
lekárska pomoc z kliniky v Alitene, s ktorou v rámci projektu 
spolupracujeme. Foto: Danica Olexová, 2016

Viac o Etiópii a o projektových partne-
roch Dobrej noviny nájdete v Dobrých 

novinách Dobrej noviny
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Úvodná modlitba s aktivitou s menami:

Pomôcky: Pozrite si zoznam (Príloha C/str.7) chlap-
čenských a dievčenských etiópskych mien. Na papieriky 
dvoch rôznych farieb (na odlíšenie chlapčenských a die-
včenských mien) si prepíšte toľko mien, koľko potrebu-
jete pre vašu skupinku. Papieriky poskladajte a vložte do 
misky/košíčka.
  
Posadajte si do kruhu. Do stredu položte zapálenú sviečku. 
 
Milý Bože,
  
ďakujeme Ti za toto naše stretko i za to, že máme všetci 
ochotu a silu pomáhať. Ďakujeme Ti za srdcia, ktoré si 
nám dal. Pripravujeme sa na Dobrú novinu. Ďakujeme 
Ti za to, že každý z nás môže byť dobrou správou pre 
iných. Ďakujeme Ti, že našou návštevou a koledami 
potešíme navštívených ľudí. Pomôž nám, dobre sa na 
koledovanie pripraviť. Ďakujeme Ti aj za deti v Etiópii, 
pre ktoré tento rok špeciálne koledujeme. Prosíme Ťa 
o pomoc pre ne a o požehnanie pre projekty, cez ktoré 
k nim naša podpora príde. Amen.
 
Vedúci: A teraz si každý z nás môže vybrať etiópske meno. 
Chlapčenské sú na bielych a dievčenské na modrých pa-
pierikoch. Bude to tak trochu tajomstvo, no každý sa 
dnes dozvie, čo meno, ktoré si vybral, znamená. Ak sa 
vám vaše meno zapáči, môžete ho prezradiť ostatným. 
Cudzokrajné meno sa vám na prvé prečítanie môže zdať 
čudné. Počkajte však, kým zistíte, čo znamená. Možno 
vás to milo prekvapí. Význam svojho mena sa dozviete 
na jednej zo zastávok dnešnej cesty. 

Stretko 1: Cesta po Etiópii
Cieľ stretka: Cez niekoľko úloh predstaviť deťom za- 
ujímavým spôsobom Etiópiu ako ťažiskovú krajinu 
22. ročníka Dobrej noviny. Pomôcť im vytvoriť si 
k tejto krásnej krajine vzťah a dať im aj príležitosť 
spoznať dievčatko z nášho plagátu.
  
Pomôcky: sú rozpísané pri jednotlivých úlohách 
 
Návrh na priebeh stretka: V miestnosti dopredu pri-
pravte zastávky s úlohami a jasne označenými čísla-
mi zastávok. Začnite spoločnou modlitbou, pri ktorej 
deti dostanú aj etiópske meno. Potom deti rozdeľte 
do skupín. Každému dajte list papiera, ktorý bude 
ich cestovným lístkom. Na papierik si budú zapisovať 
zozbierané indície, ktoré po správnom vyriešení úlo-
hy od vás dostanú. Napíšte im tam poradie zastávok, 
tak ako ich má skupinka absolvovať, aby sa na jed-
nom mieste nestretli dve skupinky naraz. Ak máte 
napríklad tri skupiny, môžete to rozplánovať aj takto:
  
skupinka A: poradie zastávok – 1,2,3,4,5,6
skupinka B: poradie zastávok – 2,3,4,5,6,1 
skupinka C: poradie zastávok – 3,4,5,6,1,2 
 

Alternatívy aktivity:  
Deti môžu jednotlivými zástavkami prechádzať aj ako jednotlivci. Rozhodnite sa podľa vašich podmienok,  

veku i počtu detí. Stanoviská nepotrebujú animátora. Animátora ľahko nahradí úloha napísaná na zástavke.  
Samozrejme, šikovný animátor je vždy výhodou.  

Do tejto cesty môžete zaradiť aj tvorivú zástavku s výrobou niektorého z predmetov 
 inšpirovaných Etiópiou (pozri strany 12 – 15). 

Ak máte menej času, môžete niektoré zastávky vypustiť. Nezabudnite však upraviť indície,  
aby ste nestratili záverečný odkaz cesty. 

Ktovie, ktoré slovenské meno by sa páčilo malej Zamzam, keby 
si mohla jedno vybrať. Foto: D. Olexová, 2016

Úlohu z každej zastávky by deti mohli zvládnuť 
napríklad za 6 minút (čas upravte podľa veku vašich 
detí). Sledovať čas bude úlohou vedúceho. Po piatich 
minútach deti upozornite, že majú poslednú minútu. 
Po šiestej zaveľte na presun na ďalšiu zastávku 
podľa ich cestovného plánu. Jeden vedúci krátko po 
zmene zastávok obíde skupinky a za správne vyrieše-
nie predošlej úlohy im dá príslušnú indíciu. Nevadí, 
že sa im nepodarí získať všetky indície. Na záver 
si tak budú musieť pomôcť aj medzi skupinkami.  
Indície:
 
 
 
Po absolvovaní celej výpravy si s deťmi posadajte do 
kruhu. Jednotlivé skupiny sa majú pokúsiť poskladať 
odkaz zo svojich indícií. Ak im to nepôjde, poraďte 
im, aby zabudli na skupinky a skúsili odkaz poskladať 
všetci spolu. Odkaz bude aj inšpiráciou do záverečnej 
modlitby. 

1: leva 2: keď 3: spoja  4: pavúky  
5: siete 6: môžu zviazať
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Zastávka 1: Kde je Etiópia?
Pomôcky: Mapku (Príloha A/str.5) skopírujte na tvrdší 
papier a rozstrihajte pozdĺž čiarkovaných línií. Text úlo-
hy (Príloha B/str.6).
(skupina dostane indíciu LEVA, ak správne zapíšu číslo 5, 
ktorým je na mape označená Etiópia)
 
Zastávka 2: Čo znamená tvoje meno?...a prvá lekcia  
amharčiny
Pomôcky: Zoznam významov etiópskych mien (Príloha C/
str.7) a lekcia amharčiny. Text úlohy (Príloha B/str.6).
(skupina dostane indíciu KEĎ, ak všetci našli význam svoj-
ho mena a zapamätali si aspoň jedno amharske slovo)

Zastávka 3: Čo vieme o Etiópii?
Pomôcky: Veľký papier, fixky a text úlohy (Príloha B/str.6). 
(skupina dostane indíciu SPOJA, ak dopísali aspoň dve 
nové informácie)

Spoločná aktivita na konci cesty Etiópiou:
Po prejdení jednotlivých zastávok si opäť posadajte aj s deťmi do kruhu. Porozprávajte sa, aká bola cesta. 
Čo sa im páčilo? Čo ich prekvapilo? Čo vedeli už predtým a čo vôbec netušili?
A teraz prišiel čas vrátiť sa k indíciám, ktoré počas cesty získali. Vedia z nich poskladať vetu, ktorá bude dávať zmy-
sel? Môžu si poradiť aj medzi skupinkami, keďže je pravdepodobné, že nie všetci získali všetky potrebné slová.  
 
Veta, ktorú poskladajú: Keď pavúky spoja siete, môžu zviazať leva. Je to etiópske príslovie. Skúste si spoločne vysvetliť 
jeho význam. Má nejakú súvislosť aj s tým, čo robíme spoločne v Dobrej novine? 

Zastávka 4: Etiópska vianočná ikona
Pomôcky: Kópia prílohy (Príloha F/str.22) pre každú 
skupinku, farbičky/fixky alebo farebné ceruzky jasných 
farieb. Text úlohy (Príloha B/str.6).
(skupina dostane indíciu PAVÚKY, ak sa im podarilo 
ikonu spoločne vyfarbiť)

Zastávka 5: Dievčatko z plagátu
Pomôcky: Plagát 22. ročníka Dobrej noviny a text 
úlohy  (Príloha B/str.6).
(skupina dostane indíciu SIETE, ak vedia aspoň stručne 
povedať vedúcemu, kto je dievčatko na plagáte)
 
Zastávka 6: Pravda alebo výmysel? 
Pomôcky: Text úlohy (Príloha B/str.6).
(skupina dostane indíciu MÔŽU ZVIAZAŤ, ak majú naj- 
viac dve chybné odpovede. )
(všetky uvedené fakty sú pravdivé)

PRÍLOHA A:  
Mapa krajín Afriky - príloha k úlohe zo 
zastávky číslo 1. 

ZASTÁVKY
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Príloha B k Stretku 1: TEXTY úloh pre cestovateľov:

Zastávka 2: Čo znamená tvoje meno? 
                ...a prvá lekcia amharčiny
V Etiópii tradične neexistujú priezviská ako u nás. 
Deti nemajú rovnaké priezvisko ako rodičia. Otco- 
vo prvé meno, sa stáva priezviskom – posledným 
samotné meno dieťaťa. Páči sa vám meno, ktoré 
ste si vylosovali po modlitbe? Nájdite ho v zozna- 
me a zistite, čo znamená. Hodí sa vám?
Porozprávajte sa o tom so spolucestujúcimi  
v skupinke. Ako znie s vaším etiópskym priezvis-
kom? 
 
V Etópii je viac než 83 kmeňov a každý má vlastný 
jazyk. Ak by každý hovoril len svojím kmeňovým ja-
zykom, bolo by to dosť náročné. Spoločným úrad-
ným jazykom sa preto stala amhárčina, ktorú sa deti 
učia v škole spolu so svojím kmeňovým jazykom.  
Pár slov sa na tejto zástavke môžete naučiť aj vy:
  

Zastávka 5: Dievčatko z plagátu
Poznáte dievčatko z plagátu Dobrej noviny? Viete 
o ňom niečo? Ak nie, prečítajte si spolu krátku infor- 
máciu o malej Zamzam. Vašou úlohou je zapamätať si 
o nej čo najviac, aby ste o Zamzam vedeli porozprávať 
ostatným:
Zamzam Mamo má 8 rokov. Býva s rodičmi v malom 
mestečku Karsa v Etiópii. Má 12 súrodencov. Keď bola 
bábätko, utrpela vážne popáleniny nôh. Rodina ne-
mala veľa peňazí na liečbu, jej rany preto zostali nedo-
liečené. Hnisali, boleli a dievčatko dlho vôbec nechodilo.  
Susedia si mysleli, že toto postihnutie je božím trestom 
a rodine sa preto vyhýbali. 
Zamzam nemala kamarátov a bola úplne uzatvorená 
 do seba. Všetko sa začalo meniť k lepšiemu, keď rodi-
nu navštívil sociálny pracovník z organizácie HEfDA.   
Zamzam navštevoval každý deň. Vďaka jeho záujmu 
o ňu si Zamzam postupne začala vytvárať kontakt 
aj s ľuďmi okolo seba. HEfDA jej pomohla s liečbou 
a vďaka protézovým topánkam dnes Zamzam dokáže 
chodiť a behať.
HEfDA rodinu povzbudila, aby dievčatko začalo cho-
diť do školy. Tu si našla kamarátov a nové záujmy. 
Teraz je v prvej triede a chcela by sa stať učiteľkou. 
Z projektu, ktorý podporuje Dobrá novina, dostáva 
mesačné štipendium (10 €) – slúži jej na zakúpenie 
pomôcok do školy, jedlo i školskú uniformu. Mama 
vedie dievčatko k šetrnosti a na nič zbytočné nemíňa-
jú. Takto už našetrili na dve ovečky. Mama sa nám 
zverila, že plánujú ovečky a ich potomkov predávať, 
a tak si pre Zamzam po pár rokoch našetriť na kravu.  
Ako sa zmenila Zamzam, tak sa zmenil aj postoj ich 
susedov. Vidia, že napriek postihnutiu je dievčatko 
šikovné a netreba ju odpísať ani nazerať na ňu ako na 
akési „prekliatie“ pre rodinu.

Zastávka 4: Etiópska vianočná ikona 
Kresťanstvo má v Etiópii dlhú tradíciu. O niekoľko
storočí dlhšiu ako na Slovensku. Kresťanstvo 
tu prijali začiatkom štvrtého storočia. Etiópska 
pravoslávna cirkev je jednou z najstarších 
a najväčších kresťanských cirkví.
Pre Etiópsku pravoslávnu cirkev sú typické pestro-
farebné ikony. Tá, ktorú ste našli na tejto zástavke, 
je kópiou etiópskeho originálu. Nie je však vyfar-
bená. Dokážete si v skupinke aj v krátkom čase, 
ktorý máte na tejto zástavke, rozdeliť farbičky 
a úlohy tak, aby ste ju stihli pekne vyfarbiť?  

Ahoj – Selam  
Tento pozdrav znamená doslova: pokoj. 
 
Ďakujem – Ahmesugenalew  
Nepolámte si jazyk na tomto ťažkom slove.  
 
Áno – awo 
Nie – aye 
Dobre/OK – Ishi (číta sa: iši)

Zastávka 1: Kde je Etiópia?
Poskladajte rozstrihanú mapu Afriky. Ktorá z označe-
ných krajín je Etiópia, pre ktorú tento rok koledujeme?
Uhádnete? Dohodnite sa v skupinke a číslo, pod 
ktorým sa skrýva Etiópia, si zapíšte na svoj cestovný 
lístok. Ak uhádnete, dostanete indíciu k úlohe, čo vás 
čaká na záver cesty. Poskladanú mapku na záver opäť 
trochu rozhádžte, aby mohli aj ďalší cestovatelia začať 
so skladačkou.

Zastávka 3: Čo vieme o Etiópii?
Dajte hlavy dokopy a počas času, ktorý strávite na 
tejto zastávke, si skúste napísať čo najviac informácii 
o Etiópii, ktoré už viete. Nepíšte to, čo už napísala sku-
pinka pred vami. 
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Zastávka 6: Pravda alebo výmysel?
Prečítajte si nasledujúce vety o Etiópii. Poraďte sa v skupinke a rozhodnite sa, ktoré z nich sú pravdivé.
Čísla tých, ktoré sú podľa vás pravdivé, napíšte na váš cestovný lístok k zastávke číslo 6.

1. Čas sa v Etiópii meria od východu slnka. Keď by   
    u nás bolo sedem hodín ráno, v Etiópii sa deň   
    ešte len začína –  je jedna hodina.  
2. V Etiópii je teraz rok 2009.  
3. Etiópia má viac ako 100 miliónov obyvateľov.  
4. V Etiópii bola prvýkrát objavená káva – nápoj,  
    ktorý dnes poznajú na celom svete.  
5. Pri tradičnom etiópskom pozdrave si ľudia po- 
    trasú rukami a jemne buchnú plecom o plece.  
6. V roku 2012 sa Etiópia stala prvou krajinou  
    Afriky a druhou na svete, ktorá vlastní  
    a prevádzkuje Boeing 787 Dreamliner.  

7. Z darov, ktoré koledníci vyzbierajú, pod 
    poríme v Etiópii tri projekty: 
    •  Vzdelávanie dievčat a detí s postihnutím  
       v oblasti Munesa 
    • Zabezpečenie prístupu k pitnej vode  
       v oblasti Nyangatom 
    •  Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky  
      a deti v oblasti Irob 
8. Etiópia vyniká v atletike – hlavne v behoch  
     na dlhé trate.  
9. Etiópia patrí medzi hospodársky najchudob- 
     nejšie krajiny na svete. 

Makeda – očarujúca 
Mestawot – zrkadlo 
Meklit – Boží dar 
Misgana – vďačná 
Muna – verná 
Nigat – západ slnka 
Rashida – spravodlivá 
Saida – pomocnica 
Serkalem – vždy živá 
Sheba – kráľovná Etiópie 
Sisay – dobrý osud 
Teru – dobrá 
Tesfanesh – nádej 
Yeworkeweha – zlatá voda 
Zema – pieseň  
Zena – sláva  

Mengistu – vládca 
Menelik – syn múdreho muža 
Mulu Ken – dobrý deň 
Nahum – súcitný 
Nega – úsvit 
Roni – moja radosť 
Rada – ten, kto pomôže 
Senay – Boží dar 
Solomon – pokojný 
Tadesse – zmena k lepšiemu 
Tamrat – zázrak 
Temesgen – vďačný 
Tesfaye – nádej 
Yisake – smiech 
Yosef – Boh je perfektný 
Zema – melódia 
Zelalem – večný  

Príloha C: etiópske mená
Abdi – môj služobník 
Abebe – vykvitol ako kvet 
Abenet – príklad 
Abiy – Otcova radosť 
Abesalom – Otec je pokoj 
Adane – záchranca 
Addis – nový 
Afewerek – ten, čo hovorí iba dobré veci 
Aklilu – koruna 
Aman – mier 
Amir – silný 
Ashenafi – víťaz 
Beka – ten, kto pozná Boha 
Bekele – ten, kto vyrástol 
Bereket – požehnanie 
Berehanu – Pánovo svetlo 

Cherenebereck – Pán je štedrý 
Dawit – milovaný 
Degu – láskavý 
Desta – šťastie 
Dula – kráľ 
Esra – pomocník 
Gebre – obeta 
Girma – milosrdenstvo 
Girum – zázračný 
Haile – moc, sila 
Kabede – silný 
Lemma – stávajúci sa lepším 
Mekdem – prvý 
Melesse – ten, kto sa vrátil 
Mamo – dieťa  
Menase – zábudlivý 

C
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A
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É
:

D
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Č
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N
S
K
É
:

Abeba – kvet 
Achemyelesh – nemáš súperov 
Adanech – záchrankyňa 
Akrham – štedrá 
Amara – raj 
Amaresh – krásna 
Armani – viera 
Aster – hviezda 
Ayana – krásny kvet 
Aziza – nádherná 
Besrat – dobrá správa 
Bezawit – obetavá 
Bruktawit – požehnaná 
Brehan – svetlo 
Demeku – žiarivá 
Denkenesh – zázračná 
Desta – radosť 

Eddel – osud 
Enku – perla 
Esche´tu – odvážna bojovníčka 
Feyise – zachránená 
Fikre – láska 
Fozia – púštny kvet 
Genet – prísľub 
Habiba – milovaná 
Hawa – vytúžená 
Heran – hrdinka 
Hirut – priateľka 
Ifrah – prináša radosť 
Konjit – krása 
Lalla – tulipán 
Lelo – milosrdenstvo 
Lemlem – púčik 
Mare – med 

Metodický materiál 22. ročníka Dobrej noviny      •     strana 7



Situácia 1: Pastierik Ashetu 
Deťom povedzte: Pred domom Ashetovho otca sa 
stretli sociálny pracovník, Ashetu, jeho otec, teta, 
sused a jeden zo súrodencov. Sociálny pracovník 
prišiel navrhnúť, aby rodina poslala Ashetu do školy.  
Zápletka v tejto rolovej hre sa točí okolo toho, či má 
zmysel, aby Ashetu išiel do školy.
Nechajte, aby hru začalo dieťa, ktoré predstavuje 
sociálneho pracovníka a ďalej ju nechajte sa vyvíjať 
podľa toho, ako budú jednotlivé role vstupovať do 
deja. Podľa možností veľmi nezasahujte.
Iba ak by hra viazla alebo nesmerovala k riešeniu 
problému, môžete položiť pomocnú otázku, napr.:  
„Ako na toto zareaguje sused?“ alebo „Vedel by so-
ciálny pracovník ponúknuť riešenie?“

Stretko 2: Deti sú srdcom zmeny v Etiópii aj na Slovensku
Ciele stretka:
• Priblížiť koledníkom tému Dobrej noviny Deti sú srdcom 
zmeny tak, aby porozumeli, ako k zmene sveta navôkol 
prispievajú svojím koledovaním a ako sa prostredníc- 
tvom ich rovesníkov v Etiópii tiež mení komunita, v ktorej 
žijú, k lepšiemu.
• Dať koledníkom pri rolovej hre príležitosť vcítiť sa do 
života detí v Etiópii a prežiť hravou formou konkrétny 
príbeh z projektu, ktorý cez svoje dobronovinové kole-
dovanie podporujú. 

Pomôcky: 
rozstrihaná príloha k ponúkaným situáciám na rolovú 
hru (Príloha D/str.10) alebo E/str.11)  film Zamzam a po- 
čítač prípadne projektor na premietanie filmu.
Nie je to nevyhnutné, ale k rolovej hre sa hodia 
pomôcky dotvárajúce kostýmy jednotlivých rolí: šat-
ka na hlavu pre mamu, biely plášť pre lekára a pod.  
Ak sa rozhodnete pre alternatívu doplnenú o aktivitu 
s pracovným listom, nájdete ho na stranách 15 - 16.

Návrh na priebeh stretka:
Na úvod stretka vám odporúčame pozrieť si s koledníkmi krátky (8 minút) film z produkcie eRka o deťoch 
z ťažiskového projektu 22. ročníka Dobrej noviny. Nájdete ho na www.dobranovina.sk.
Film môžete uviesť napríklad takto: Dnes si pozrieme krátke video z Etiópie – africkej krajiny, pre ktorú tento 
rok špeciálne koledujeme. Dávajte dobrý pozor, lebo v hre, ktorú sa dnes zahráme, sa vám zídu aj informá-
cie z filmu. Film je z projektu, kde naše vykoledované dary pomáhajú deťom s postihnutím chodiť do školy.  
 
Po premietnutí filmu sa o ňom s deťmi krátko porozprávajte: Čo sa im najviac páčilo? Čomu nerozumeli? Chceli 
by navštíviť školu, ktorú videli vo filme?
 ... 

Rolová hra: 
Na rolovú hru vám ponúkame dve rôzne situácie. 
Môžete sa zahrať jednu alebo obe. Princípy rolových 
hier sú známe, ale na osvieženie pamäte aspoň stručne:
Rozdeľte deťom (nechajte im vybrať si) ponúkané role. 
Časť detí si môže vybrať aj rolu diváka a hru pozorovať. 
So zadanou rolou im dajte aj označenie (napr.  pásik 
tvrdého papiera na šnúrku okolo krku s názvom  OTEC, 
SUSED a pod.) a kartičku s podrobnejším popisom ich 
úlohy. Podľa počtu detí na stretku rozhodnite, či budú 
hrať jednotlivci alebo skupinky. Zvážte, či použiť vše- 
tky ponúkané role k zvolenej situácii, alebo vám postačí  
menej.
Deťom dajte čas na oboznámenie sa z ich rolami. Ak hra-
jú rolu ako skupinka, budú potrebovať pár minút aj na 
premyslenie si toho, ako naplniť svoju rolu.
Každý pozná podrobnosti iba svojej role. O ostatných 
sa deti dozvedia až z priebehu hry.
Vedúci má úlohu moderátora. Dobre vysvetlí pravidlá 
a ešte raz zopakuje, kto má akú rolu. Deťom poradí, aby 
so do svojej role čo najviac vžili a použili aj počas hry 
informácie zo svojho papierika. Dohliada na to, aby sa 
pri hre deti neprekrikovali, ale každý mal šancu povedať 
to, čo chce. Do hry nezasahuje, neponúka riešenia. Deti 
vždy nakoniec úlohu zvládnu. Je dôležité, aby si vedúci 
pred hrou prečítal podrobnosti ku všetkým roliam a po-
rozumel, kam sa hra uberá.
  
Dôležitou úlohou vedúceho je aj viesť reflexiu po 
ukončení hry. Reflexia by mala dať priestor na zdieľanie 
pocitov počas hry, spokojnosti alebo nespokojnosti 
s tým, ako hra nakoniec dopadla. Vedúci tu má príležitosť 
usmerniť deti, ak sa počas hry vyskytlo nejaké nevhodné 
slovo či správanie. 

Ashetu v školskej lavici so spolužiakmi so špeciálnej triedy  
v základnej škole Ego - Munesa, Etiópia. Foto: D. Olexová, 2016 

Metodický materiál 22. ročníka Dobrej noviny      •     strana 8



Ashetu:
Ashetu má už dnes 14 rokov a už rok 
chodí do základnej školy v mestečku Ego. 
Špeciálna trieda pre deti s postihnutím 
je tu iba jedna. Je rozdelená do štyroch 
skupín podľa úrovne i schopností detí. 
Ashetu je v skupine druhákov. V škole sa 
mu páči, kamarátov má aj medzi deťmi 
v obyčajných triedach. Napriek svojmu 
postihnutiu najradšej hráva futbal. 
S tetou, ku ktorej sa presťahoval, aby 
mohol chodiť do školy, vychádza veľmi 
dobre. Navzájom si pomáhajú. Ashe-
tu je vďačný aj za štipendium (asi 10 € 
mesačne), ktoré dostáva vďaka podpo- 
re projektu z Dobrej noviny. 
Vďaka tomu dokážu spolu s tetou platiť 
nájom. Z príspevku ma Ashetu aj na 
školskú uniformu, pomôcky i na stravu. 

Situácia 2: Zamazam 
Deťom povedzte: Dom, kde býva Zamzamina rodina, navštívili  
sociálny pracovník a lekár. Stretávajú sa tu s dievčatkom Zamzam 
a jej mamou. Cez okno nakúka poverčivá suseda a jej muž, 
ktorý je učiteľ.
Tu je zápletka ešte komplikovanejšia. Zamzam ma postihnuté 
nohy a tiež nechodí do školy. Veľký problém, ktorý trápi jej mamu 
je však aj nevraživosť susedov. Opäť nechajte hru rozohrať dieťaťu 
v roli sociálneho pracovníka. 

Zamzam umýva kávové bôby pred domom svo-
jich rodičov v meste Karsa - Munesa, Etiópia. 
Foto: D. Olexová, 2016

Hru ukončite, keď sa deťom podarí konflikt nejako vyriešiť. Rovnako 
dôležitá ako samotná hra je aj reflexia/diskusia po nej:
Ako sa deti vo svojich roliach cítili? Čo im bolo príjemné a čo naopak 
ťažké? Čo by teraz po hre – povedali inak?
  
Pokiaľ nehrali všetky deti, nechajte sa vyjadriť aj divákov. Čo sa im páčilo? 
Kedy chceli do hry sami zasiahnuť? Ako by v role Ashetu reagovali oni?  
 
Na záver diskusie zhrňte deťom, ako prípad dopadol v skutočnosti:

Alternatívne aktivity:
Ak máte menej času a rolovú hru na stretku nestíhate, program 
si môžete zjednodušiť. Pozrite si s deťmi film Zamzam a potom 
urobte aktivitu s pracovným listom. Stretko ukončite krátkou 
diskusiou o tom, ako deti v Etiópii i vaše deti na stretku menia 
svet okolo seba k lepšiemu. Po pozretí videa im rozdajte kópie 
pracovných listov. 
Zvážte, či ich budú vypĺňať jednotlivo alebo v skupinkách. Nie- 
ktoré z odpovedí priamo súvisia  s krátkym filmom a príbehmi  
detí z etiópskej Karsy. Iné vo filme nenájdu, ale možno budú 
vedieť alebo skúsia uhádnuť. Na záver si prejdite správne 
odpovede spolu s deťmi.
Správne odpovede pre vedúceho nájdete na str.21.
 
Namiesto rolovej hry si môže časť detí pripraviť krátku divadelnú 
scénku podľa informácií k príbehu Ashetu alebo Zamzam a zah-
rať ju ostatným koledníkom. Po predstavení sa môžete spolu po-
rozprávať s publikom aj hercami.

Modlitbu na záver 
môžeme venovať práve téme  

Deti sú srdcom zmeny. 
Vyzvime deti, aby predniesli vďaky 

a prosby súvisiace so zmenami  
potrebnými v našich životoch, životoch 

rodín, ktoré navštívime počas  
koledovania alebo v životoch našich 

kamarátov v Etiópii.  
Aké dary potrebujeme od Pána, aby 

sme boli schopní robiť zmeny 
k lepšiemu vo svojom vnútri

 i vo svojom okolí?  

Zamzam: 
Zamzam má už osem rokov a je v prvej triede. Projekt jej pomo- 
hol hneď v niekoľkých smeroch: 
• cez priateľstvo so sociálnym pracovníkom jej pomohol cítiť sa 
prijatou a vytvárať si vzťahy s ľuďmi,
• cez lekársku pomoc sa vyliečili jej rany a nepríjemný zápach sa 
stal minulosťou,
• cez podporu vzdelávania jej dal možnosť ísť do školy a učiť sa 
nové veci i nadväzovať nové kamarátstva,
• mama získala podporu vďaka možnosti stretávať sa s inými 
rodičmi, ktorí majú podobné trápenia. Začala šetriť a viac sa 
zamýšľa nad budúcnosťou Zamzam.
  
Dievčatko je zatiaľ iba v prvej triede. V škole je veľmi spokojná. 
Spolu s mamou si z mesačného štipendia našetrili na ovečky. 
Plánujú, že vždy keď sa ovečky rozmnožia, predajú ich a o pár rokov 
si takto našetria na kravu. Príjem z predaja mlieka pomôže mož-
no uskutočniť aj sen malej Zamzam študovať a stať sa učiteľkou.  
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6. Si jeden zo súrodencov Ashetu. Voláš sa Akalu. Chodíš do školy. Učíš sa nové veci. Učiteľka vraví, že raz pôjdeš na 
univerzitu. Chceš sa stať lekárom. Možno potom budeš vedieť pomôcť aj svojmu bratovi. Narodil sa s postihnutými 
nohami. Chodiť môže, ale nohy ho bolia a vyzerajú čudne vykrútené. Ashetu nikdy do školy nechodil. Robí pastiera 
u bohatšieho suseda. Nevie ani písať ani čítať. Deti ako on sa neučia. Nevieš presne, prečo je to tak. Otec vravel, že 
príde sociálna pracovníčka a chce hovoriť aj s tebou. Nevieš, čo povedať. Otca nechceš nahnevať. Má veľa starostí. Na 
druhej strane, možno by mali aspoň skúsiť, ako to Ashetovi v škole pôjde. Len dúfaš, že ho nebudeš musieť pol cesty 
niesť na chrbte. Škola je ďaleko a horský chodník krivolaký. Nevieš, či to Ashetu zvládne.

PRÍLOHA D: Situácia 1 - Ashetu  

1. Voláš sa Ashetu, si chlapec a máš 13 rokov. Tvoji 
súrodenci chodia do školy. Aj ty si si myslel, že raz budeš 
školákom. Lenže niečo je inak. Nie si úplne ako ostatné 
deti. Volajú ťa „postihnutý“. V členkoch sú tvoje cho-
didlá vytočené smerom k sebe. Bolievajú ťa a chodí sa 
ti ťažko, keďže sa ti nohy pletú jedna o druhú. Mama ti 
zomrela. Otec povedal, že deti ako ty do školy necho-
dia. Zamestnal ťa ako pastiera u suseda, ktorý má veľa 
kráv. Sused ti dáva jedlo. Vieš, že aj otcovi dáva múku, 
cukor alebo peniaze za tvoju prácu. Otca máš rád. Ťažko 
pracuje a stará sa o celú rodinu. Doma si málo a nemáš 
kamarátov. Celé dni tráviš s dobytkom. Je to ťažké, 
hlavne keď za dobytkom nestíhaš. Dnes k vám prišla 
sociálna pracovníčka. Vraví, že by som mal ísť do školy. 
Otec je proti, vraví, že sa ti tam budú posmievať a celá 
rodina bude na hanbu. Nevieš. Nikdy si v škole ešte ne-
bol. Možno by to bol lepší život. 

2. Si vdovec a otec 4 detí. Voláš sa Berekat. Tri z nich 
chodia do školy a nemáš s nimi žiadne väčšie problémy. 
No 13-ročný syn Ashetu má postihnuté nohy. Chodí 
s ťažkosťami a jeho postihnutie si každý všimne na prvý 
pohľad. Obe nohy má v členkoch vytočené smerom 
k sebe. Nevieš, prečo vás Boh takto potrestal. Postihnutie 
je zlé znamenie. Preto syna držíš ďalej od ľudí. Je to do-
brý chlapec. Môže byť z neho pastier. Už niekoľko rokov 
ho zamestnávaš u suseda. Stará sa o dobytok, priúča 
sa práci. Dnes má prísť sociálna pracovníčka z miestnej  
organizácie HEfDA. Presviedča ťa, aby Ashetu išiel do ško-
ly. Ty si proti. Je to nezmysel. Uniforma,  školské pomôcky, 
to všetko je drahé. Rodina už takto ledva vyžije. Škola je 
navyše ďaleko. Si si istý, že tvoje rozhodnutie je správne. 
Nepodporíš myšlienku, aby Ashetu išiel do školy. Veď ani 
ty si do školy nechodil a žiješ dobrý, čestný život. 

3. Si teta – staršia sestra Ashetovho otca. Voláš sa 
Motu. Žiješ s manželom, deti už máte dospelé a pracujú 
v meste. S manželom pracujete ako nádenní robotníci, 
keď máte šťastie a niekto si vás najme. Tvoj brat pred 
pár rokmi ovdovel. Má štyri deti a veľmi ťažko pracuje, 
aby ich uživil. Je to dobrý, ale tvrdý človek. Ashetu, jeho 
13-ročný syn, má postihnuté nohy. Postihnutie je hanba 
pre rodinu. Ashetu je dobrý chlapec. Od detstva pracuje 
ako pastier dobytka. Dnes ideš k bratovi na stretnutie so 
sociálnou pracovníčkou, ktorá navrhuje, že pre Ashetu 
bude najlepšie, ak pôjde do školy. Naučí sa písať, čítať, 
nájde si kamarátov a vzdelane mu dá šancu na lepší život 
v dospelosti. Vieš, že tvoj brat s tým nesúhlasí. Načo by 
už len bola postihnutému škola? Vieš, že brat tiež nemá 
veľa peňazí. A neverí, že sa Ashetu môže niečo naučiť. 
Radila si sa s manželom. Ashetu má choré nohy, učiť 
sa môže koľko treba. Do školy je to však ďaleko. Ak by 
býval u vás, mal by to bližšie ako z vrchov. Lenže z čoho 
by ste ho uživili? Sami takmer nejete a ledva zaplatíte 
každý mesiac nájom. Jedine, že by sociálna pracovníčka 
vedela v tomto pomôcť. 

4. Si sociálna pracovníčka. Voláš sa Besa. Pracuješ v o- 
rganizácii HEfDA. Vyhľadávaš deti s postihnutím, ktoré 
nechodia do školy. Vieš, že vzdelanie je pre nich veľmi 
dôležité. Miestni ľudia považujú ľudí s postihnutím za 
znamenie božieho trestu. Vyhýbajú sa im. O postihnutiach 
vedia málo. Myslia si, že deti s postihnutím sa nedokážu 
nič naučiť. Je jedno, či je niekto nepočujúci, nemá nohu 
alebo má mentálne postihnutie. Snažíš sa ľudí presved- 
čiť, aby deti s postihnutím poslali do školy. Tí, ktorí to 
už spravili, sú šťastní. Vidia, že aj ich dieťa sa dokáže 
zlepšovať a učiť sa nové veci. To ti dáva energiu do práce. 
Program, v ktorom pracuješ, podporuje slovenská orga- 
nizácia eRko. Prispievajú na zlepšovanie podmienok 
v školách, tréningy pre učiteľov, ktorí pracujú s deťmi 
s postihnutím, štipendiá pre deti – na školské pomôcky, 
uniformy, jedlo, ale napríklad aj na nájom, aby deti mohli 
bývať v dostupnej vzdialenosti. Dnes sa snažíš dosiahnuť, 
aby do školy išiel Ahsetu – 13-ročný chlapec s postih-
nutými nohami. Namiesto školy pracuje ako pastier. Otec 
nechce o škole ani počuť. Dúfaš však, že myšlienku chodiť 
do školy podporí Ashetova teta, ktorá býva hneď neďale-
ko základnej školy. Keby sa tak Ashetu mohol presťahovať 
k nej... No uvidíš, ako stretnutie dopadne. 

5. Si sused a majiteľ stáda kráv. Voláš sa Abdi. Ashetu, ktorý má 13 rokov, u teba pracuje ako pastier. Je to chudák ch-
lapec. Hlúpy nie je. Poslúcha, ale nohy nemá v poriadku. Najprv si ho vzal len z ľútosti k jeho otcovi. Čo už mal s takým 
synom spraviť. Postihnutie je prekliatie, vravia ľudia... Ashetu nie je najrýchlejší. Za dobytkom niekedy nestíha a musíš ho 
potrestať, aby sa viac snažil. Dnes má prísť sociálna pracovníčka. Chce, aby chlapec začal chodiť do školy. Myslíš si, že je to 
nezmysel. U teba sa má dobre. Naje sa. Škola ho len pokazí. Nepôjde mu to, veď nič nevie – ani podpísať sa. Vysmiali by 
ho tam hneď v prvý deň. Kde by si si našiel takého zodpovedného a lacného robotníka? Nemusíš mu platiť veľa, veď kto 
iný by ho zamestnal. Pôjdeš na stretnutie so sociálnou pracovníčkou a povieš jej, že chlapcovi je najlepšie v práci. 
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PRÍLOHA E: Situácia 2 - Zamzam

1. Voláš sa Zamzam a máš 6 rokov. Máš veľmi rada svo-
ju mamu. Stále je s tebou, čistí ti rany, varí ti a vieš, že ťa 
má rada. Ostatní ľudia sa k tebe veľmi nepribližujú. Často 
plačeš, ale to aj mama. Trápi sa. Nik ku vám nechodí na 
návštevu. Mama vraví, že nohy ti obhoreli, keď si mala 
sedem mesiacov. Nepamätáš si to. Tvoje nohy neprí-
jemne zapáchajú. Nie od topánok, veď nemáš žiadne, čo 
by sa dali na tvoje nohy obuť. Páchnu nedoliečené rany. 
Vždy sa to na chvíľu zlepší a potom je opäť zle. Väčšinou 
len sedíš alebo ležíš. Kamarátov nemáš. Nik ťa nemá 
rád, aspoň si to myslíš. Počula si susedky, ako vraveli, že 
si prekliata. Nevieš, čo to presne znamená, ale je to zlé 
slovo. V posledné dni k vám chodí nejaký pán. Mama 
ho volá sociálny pracovník. Je milý. Okrem mamy a otca, 
keď nie je odcestovaný za prácou, sa s tebou žiaden dos-
pelý nesnaží rozprávať. Sociálny pracovník ti občas niečo 
aj prinesie. Pýta sa ťa otázky. Zatiaľ si mu však nepove-
dala ani slovo. Prečo by si mu mala veriť, že ti pomôže? 
Aj dnes určite príde. Prehovoríš s ním konečne? 

2. Voláš sa Magada. Si mama malej Zamzam a ďalších 11 
detí. Ostatné sú chvála Bohu zdravé, ale Zamzam je tvoje 
trápenie. Bola ešte batoľa, keď jej pri domácom požiari 
vážne obhoreli nohy. Peniaze na lekárov sa minuli skôr, 
ako sa rany poriadne vyliečili. Zamzam má už 6 rokov. 
Trápi sa a plače. Nohy ju bolia, nemôže ani chodiť. Jej 
rany veľmi nepríjemne zapáchajú. Susedia si myslia, že je 
prekliata. Prečo by ju inak Boh takto potrestal? Vyhýbajú 
sa vám. Myslíš si, že teba aj Zamzam neznášajú. Čo keď 
nejaké nešťastie privoláte aj na nich? Zamzam je veľmi 
uzavretá. Rozpráva sa len s tebou. Nikomu inému neverí.  
Nedávno k vám prišiel sociálny pracovník z miest-
nej organizácie, ktorá podporuje vzdelanie detí 
s postihnutím. Nechápeš, čo chce? Ako by Zam-
zam mohla chodiť do školy, veď ani nežije iba preží-
va?! On však vraví, že stav jej nôh sa dá zlepšiť a do 
školy, kde si isto nájde aj kamarátov, bude behať.   
Nevieš, čo si máš o tom myslieť. Aj susedia sa už začínajú 
čudovať, prečo k vám denne chodí. K Zamzam je veľmi 
milý, ale ona len zaryto mlčí. Nemá dobré skúsenosti 
s ľuďmi. Bojíš sa, že to zle dopadne.  

3. Si sociálna pracovníčka/sociálny pracovník. Voláš sa 
Besa. Pracuješ v etiópskej organizácii HEfDA. Tvojou úlohou 
je pracovať s miestnymi ľuďmi, aby zlepšili svoj vlastný život. 
Vyhľadávaš aj deti s postihnutím, ktoré nechodia do školy. 
Vieš, že vzdelanie je pre nich veľmi dôležité. Miestni ľudia 
považujú ľudí s postihnutím za znamenie božieho trestu. 
Vyhýbajú sa im. O postihnutiach vedia málo. Nevedia ako 
im predchádzať alebo ako ich zmierňovať. Myslia si, že deti 
s postihnutím sa nedokážu nič naučiť. Je jedno, či je niek-
to nepočujúci, nemá nohu alebo má mentálne postihnutie. 
Snažíš sa ľudí presvedčiť, aby deti s postihnutím poslali do 
školy. Tí, ktorí to už spravili, sú šťastní. Vidia, že aj ich dieťa 
sa dokáže zlepšovať a učiť sa nové veci. Už niekoľko týždňov 
navštevuješ malú šesťročnú Zamzam. Má vážne nevyliečené 
popáleniny na nohách. Nohy jej zapáchajú, bolia ju a infek-
cie sa obnovujú. Dievčatko sa ani neusmeje, s nikým okrem 
mamy sa nerozpráva. Cíti, že ľudia ju nemajú radi, a tak je 
uzavretá do seba. Chceš mamu presvedčiť, že rany možno 
doliečiť. Dievčatko bude potom schopné chodiť a môže sa 
zapísať do školy ako iné deti v jej veku. Tvoja organizácia na 
liečbu i školské štipendium prispeje. Vieš, že rodina je veľmi 
chudobná. Rozhodnutie ísť opäť do nemocnice však musia 
spraviť oni. Dúfaš, že ich presvedčíš....

4. Voláš sa Zena a si poverčivá susedka. Vo vedľaj-
šom dome býva rodina s postihnutým dieťaťom. 
Obhoreli jej nohy, keď bola bábätko. Je to hrozné. 
Dievča je ale protivné. Iba zazerá. Nikdy sa neusme-
je. Každú chvíľu počuť ako plače a jej matka je tiež 
taká utrápená nešťastnica. Ktovie za čo ich Boh 
takto potrestal. Dievča ešte aj nepríjemne zapá-
cha. Svojim deťom nedovolíš sa k nej ani priblížiť. 
Občas ti ich príde ľúto, ale čo môžeš spraviť? 
Príde ti zaťažko začať sa k nim správať milo, keď 
si od nich už roky držíš odstup. Ale tvoj muž do 
teba stále dobiedza. Je učiteľ a na povery neverí. 
Vysmieva sa ti, že veríš, že Zamzam je prekliata.  
V poslednom čase postihnuté dievča navštevuje 
sociálny pracovník z jednej organizácie v meste. 
Ktovie, prečo tam stále chodí. Minule si ho začula 
hovoriť, že dievča môže ísť do školy. Čo už je to len 
za nápad? Nabudúce keď príde, postavíš sa k ich 
oknu a prihovoríš sa, nech zistíš, o čo tu ide. Budeš 
mať aspoň čo porozprávať susedkám. Mame po-
radíš, aby dievča len nechala doma. Ako by vôbec 
chodilo do školy a ak by aj, veď sa mu tam budú 
všetci vyhýbať alebo smiať. 

5. Tvoje meno je Gebre. Si sused Zamzam a učiteľ v miestnej škole. Už dlhšie ťa trápi osud jednej rodiny v sused-
stve. Sú chudobní, majú dvanásť detí a naviac je jedno z nich s postihnutím. Ani nevieš, čo sa jej presne stalo. Na 
také veci sa nepýtaš, no počul si kadejaké klebety. Dievčatko vraj utrpelo popáleniny na nohách. Nechodí, rany 
sa jej stále obnovujú. Je večne smutná, s ľuďmi nehovorí... akoby aj mohla, keď nik nehovorí s ňou. Tvoja žena je 
veľmi poverčivá. Je k tej rodine až nepríjemná. Bojí sa, že svojím prekliatím môžu priniesť nešťastie aj do susedstva. 
Už ťa tie nezmysly hnevajú. Povedal si o dievčatku sociálnemu pracovníkovi, ktorý už do vašej školy priviedol niekoľko 
detí s rôznym postihnutím. Už niekoľkokrát bol rodinu navštíviť. Vraví však, že mama akoby neverila, že sa niečo môže 
zlepšiť a dievča je veľmi uzatvorené. Si rozhodnutý zapojiť sa do debaty a dodať mame odvahu, keď sociálny pracovník 
najbližšie príde. Postihnuté deti, ktoré už do vašej školy chodia sú šikovné. Učia sa svojím tempom. Zmenili sa k lep-
šiemu. Našli si kamarátov. Aj ostatné deti vidia, že deti s postihnutím sú deti ako oni. 
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Hra Taketake
Videli ste už krátky film Dobrej noviny 
z Etiópie, v ktorom vám predstavujeme 
malú Zamzam? Spomína v ňom, že sa 
rada hráva hru taketake. 
 
Túto hru sa hrávajú deti v mnohých  
afrických krajinách. Je jednoduchá a zá- 
bavná. Deťom na ňu stačí mať zopár 
malých kamienkov. Aby bola hra 
zábavná, mali by ju hrať aspoň traja. 
V Etiópii ju niekedy hrávajú v kruhu, 
sediac okolo veľkej drevenej misky, 
v ktorej je asi 30 malých kamienkov. 
Ak misku nemáte, zvládnete túto hru 
aj na rovnom povrchu.  
 
Hra je hlavne o rýchlych prstoch. 
Každý hráč môže používať iba jednu 
ruku. Prvý hráč chytí jeden z kamienkov 
a vyhodí ho rovno hore do vzduchu. 
Predtým ako kamienok dopadne, 
snaží sa nazbierať čo najviac ka-
mienkov z misky. Každé kolo vyhrá 
hráč s najväčším počtom kamienkov.  
 
Hru si môžete zahrať aj s hlinenými 
guľôčkami. Ak hráte s kamienkami, 
vyberte drobné, aby ste ťažším kame- 
ňom niekoho nezranili.  Ak vás hra 
bude baviť, môžete sa ju zahrať na 
niekoľko kôl a výsledky zapisovať. 
Aj menej rýchli hráči sa po pár trénin-
gových kolách isto zlepšia.
Ak deti nemajú misku, často si nakreslia 
kruh alebo štvorec do piesku, či na kúsok 
betónového povrchu. S takouto náhra-
dou misky, je hra rovnako zábavná.  
 
Hra má viacero obmien:
- hra z dvoma rukami, no vždy možno 
vziať iba jeden kamienok jednou rukou 
- hra s menším počtom kamienkov 
(napríklad 6) hráč ich naraz vyhodí 
do vzduchu a zarátajú sa mu body 
za tie, čo pochytá
- hra s menším počtom kamienkov, hráč 
ich vyhodí do vzduchu naraz a zaráta-
jú sa body za tie, čo spadnú naspäť do 
misky alebo do nakresleného kruhu. Za 
tie, čo spadnú mimo misky, si prirátajú 
body súperi.
 
Keď si vyskúšate viaceré varianty, na-
koniec si hádam vymyslíte aj vlastné 
pravidlá.
 

Námety inšpirované Etiópiou
Nemáte čas robiť celé stretko, ale predsa len chcete dať svojim koledníkom šancu „zažiť si“ kúsok Etiópie? Robíte stretko 
z materiálov, ale chcete ho ešte spestriť ďalšou aktivitou? Ponúkame niekoľko tvorivých, hravých aj gurmánskych inšpirácii.  

Kľúčenka z korálikov 
Ade Nure s tradičnými ozdobami kultúry Oromo inšpirovala našu kreatívnu 
aktivitu z farebných korálikov. Ozdoba, ktorú má pri ušiach,sa nazýva 
forora. Je to strapec z pestrých korálikov, plieškov i tenkých kúskov kože. 
strapce sú dva, symetricky zavesené na čelenke pri ušiach. 
Ako na to? 
Budete potrebovať: 3 – 6 väčších a za hrsť drobných korálikov, nylonové 
vlákno alebo pevnú niť,krúžok na kľúčenku alebo háčiky na náušnice.

Postup môžete tvorivo obmeniť: Iný počet strapcov či ich dĺžka. 
Farebnosť korálikov – od jednofarebných po veľmi pestré. Ak máte, 
môžete pridať aj pásiky kože či pliešky. 
 

1. Na dvojité vlákno navlečte asi 8 ma-
lých korálikov a posuňte ich zhruba do 
stredu. Budú tvoriť slučku, ktorú neskôr 
navlečiete na krúžok na kľúče. Ak sú 
veľmi drobné, radšej ich použite viac.  
2. Následne slučku uzavrite tak, že všet- 
ky 4 konce vlákna prevlečiete cez tri 
väčšie koráliky. 
3. Na vlákna začnite postupne – po 
jednom – navliekať malé koráliky. Do-
predu si premyslite farebnosť a ako 
chcete farby striedať. Možností je veľa. 
Nemusíte sa držať nášho návrhu, kde 
na každé vlákno navliekame rovnaký 
počet korálikov v rovnakej farebnosti. 

Postup: 

4. Každé vlákno pevne ukončite uzlíkom. Ak pra- 
cujete s nylonovým vláknom, uzlíky môžete  
spevniť zatavením nad horiacou zápalkou. 
Pracujte opatrne, aby vám vlákno nezhorelo, 
len sa jemne natavilo. 
5. Keď máte hotové 4 strapce, môžete začať pri-
dávať ďalšie. Nové vlákna upevnite podľa nášho 
obrázku a opäť prevlečte cez väčšie koráliky.  
6. Kľúčenku dokončíte navlečením začiatočnej 
slučky na kľúčový krúžok. Ak chcete ozdobu 
použiť ako náušnicu, namiesto krúžku použite 
háčik na náušnice. 

Ade Nure vedie takmer 4000 mie-
stnych žien v etiópskom okrese 
Munesa. Porozprávala nám veľa za- 
ujímavostí o kultúre. Špeciálne nám 
predstavila svoj pestrofarebný tra-
dičný odev. Angažuje sa za podporu 
vzdelávania dievčat, za odstránenie 
kultúry skorých vydajov a za nenási-
lie. Ženy, s ktorými pracuje, pomá- 
ha organizovať do akčných skupín, 
ktoré reagujú na prípady násilia a ne-
spravodlivosti. V skupinách si spolu 
šetria, zakladajú účty a pracujú na 
zlepšení sebestačnosti svojich rodín.

Ade Nure. Foto: D. Olexová, 2016
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Etiópsky kráľovský plášť
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Keďže v Etiópii je viac než 80 rôznych kmeňov, aj móda 
a tradičné oblečenie sa v rôznych regiónoch krajiny 
líšia. Takmer všade sa však nosia veľké šatky či šály. 
Najbežnejším materiálom je prírodná bavlna. Spracú-
vajú ju malé tkáčske dielne i veľké textilné fabriky.  
Šatky a šály nosia muži i ženy. Moslimovia rovnako 
ako kresťania. Štýly ich nosenia sa líšia najmä podľa 
príležitosti. Napríklad do kostola si ženy vždy zakrý-
vajú vlasy, rohy šálu si vpredu zvyčajne prekrížia cez 
ramená. Vyniknú tak pestré trblietavé okraje šatiek. 
Počas pohrebov sa farebné lemovania šatiek ukrývajú 
na spodok. Muži si podobne ako ženy šálmi zakrýva-
jú plecia, prípadne aj hlavy. Šatky sú často také veľké, 
že skôr pripomínajú plášte. Väčšinou sú bielej farby 
s pestro tkanými pásmi na okrajoch.  Ženské sa nazý-
vajú netela, mužské kuta. 
 
Ak budete mať čas a chuť ozdobiť troch kráľov vo vašej 
koledníckej skupinke s trochou etiópskeho módneho 
dizajnu, môžete pre nich vyrobiť kráľovské kuta plášte. 

Budete potrebovať: 
obdĺžnik bielej látky s rozmerom približne 1 x 2 m 
(môžete recyklovať aj staršiu plachtu alebo obrus), 
štetec, dve rôzne farby na textil (napríklad červenú 
a zlatú, alebo modrú a zlatú).
Okraje môžete pomaľovať podľa vlastnej fantázie, ale-
bo šablóny (nájdete ju v prílohe G na strane 22). 
 
1. Látku, ktorú idete zdobiť majte na tvrdom podklade 
podloženú igelitom. 
2. Šablónu si prekopírujte na tvrdší papier. Vystrih-
nite/vyrežte vytieňované časti šablóny.
3. Na oboch kratších koncoch látky natrite jednou 
farbou asi 20 cm široký pruh. (Tento krok môžete aj 
vynechať a vzor bude jednofarebný.)
4. Keď podkladová farba uschne, prikladajte na  farebný 
pruh od kraja látky šablónu. Okolie prikryte novinami 
a šablónu prestriekajte farbou v rozprašovači. Šablónu 
si posúvajte tak, aby ste ozdobili celý pruh. 
5.Podľa pokynov na farbách, látku po zaschnutí pre- 
žehlite z rubovej stany, aby ste farbu zafixovali. 
6. Ak máte málo času, ale predsa chcete kráľovský 
plášť v etiópskom štýle, môžete si ho podobne iba jed-
noducho pomaľovať.
 
 

Námety inšpirované Etiópiou

1. Kovové vrchnáčiky môžete použiť tak ako sú, alebo 
ich vyklepať kladivom do plocha. Zafarbite ich a necha-
jte uschnúť. 
2. Označte si ceruzkou na palici, kde chcete vrchnáčiky 
pribíjať. Je pekné, ak rozloženie sleduje nejaký vzor. 
3. Palicu si položte na pevný podklad a uchyťte. Klad-
ivom pritlčte vrchnáčiky. Ak ste ich vyklepali do plocha 
– môžete pritĺcť aj 2-3 jedným klincom. (Diery do 
vrchnáčikov si však budete asi musieť spraviť po jed-
nom.)
4. Palicu si môžete pomaľovať, a aby vám farba dlhšie 
vydržala prípadne aj zalakovať.
5. Ak chcete ozembuch ozdobnejší: pridajte farebné 
stuhy, alebo korálikové strapce, na ktoré nájdete návod 
na predchádzajúcej strane. 

Fotografie výroby ozembuchu: Alžbeta Kučerová, 2016

Koledník zo Zákopčia s ozembu-
chom. Foto: Darina Maňurová, 
2015

Na etiópskom vidieku sme 
stretávali veľa pastierov.
Nosia so sebou palicu alebo 
malý bičík.
Etiópske pastierske palice 
a naše tradičné slovenské 
ozembuchy inšpirujú náš 
návrh na ďalšie malé vylep- 
šenie koledníckej výstroje. 

Ozembuch

Budete potrebovať: 
palicu, klince, kladivo, 
plechové uzávery z fliaš, 
farbu a lak. Pridať môžete 
aj ozdobné stuhy alebo 
korálkové strapce inšpiro-
vané ozdobami Ade Nure.
 

Etópske ženy v tradičných šatách. Foto: Andrea Girmanová, 2014 
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Budete potrebovať:
• 1/4 hrnčeka ryžovej múky (dostať v obchodoch so zdravou   
    výživou)
• 3/4 hrnčeka pšeničnej múky čajová lyžička kvasníc
• 1 hrnček vody
• štipku soli                               • misku na miešanie
• rastlinný olej                          • nelepivú panvicu

Námety inšpirované Etiópiou Etiópska večera  

Máte medzi koledníkmi deti a mladých, ktorých 
zaujíma aj etiópska kuchyňa a radi by sa dozvedeli 
viac o tom, čo jedia ľudia v Etiópii a ako stolujú?  
Môžete si spolu pripraviť pokolednícku večeru.  
Už viete, že Etiópia je obrovská krajina a aj jedlo 
sa líši v závislosti od regiónu. Jedným z najtypic- 
kejších pokrmov, ktorý nájdete na stoloch takmer 
v celej Etiópii, je injera. 
Na webovej stránke www.dobranovina.sk nájdete 
krátke video o tom ako sa injera vyrába. 
 
Injera – tradičný etiópsky chlieb – vyzerá ako veľká 
palacinka. Ostatné jedlo sa kladie na ňu. Kúsky 
injery taktiež nahrádzajú príbor. Do odtrhnutého 
kúsku injery medzi prstami sa naberá ostatné jedlo 
– omáčky, mäso, zelenina i zemiaky. Injera je teda 
chlebom, tanierom i lyžicou súčasne. 
Múka na injeru je z obilniny zvanej teff. Teff rastie 
vo vysokých nadmorských výškach. Zo všetkých 
obilnín má najmenšie zrno, zrnko alebo skôr 
zrniečko... Ak chcete vyvážiť jedno zrnko pšenice, 
potrebujete až 150 zrniek teffu. Teff je mimoriadne 
výživný – obsahuje veľa vlákniny, železa a vápnika.  
Cesto pri príprave fermentuje. To dodáva injere 
vzdušnú bublinkovú textúru a zľahka nakyslú chuť.  
 
Pripraviť si injeru nie je v našich podmienkach jed-
noduché. Ale „niečo ako injeru“ možno zvládneme. 
Kto sa necíti na experimenty v kuchyni, môže na- 
miesto injery pripraviť klasické palacinky na slano.  
My sme si nechali poradiť od etiópskych imigran- 
tov ako v sťažených podmienkach a bez teffu prip-
raviť „skoro-injeru“.

Kedisa Dekebo prekladá čerstvo pripravené injera 
placky do koša na skladovanie tejto typickej etiópskej 
potraviny. Foto: D. Olexová, Karsa, 2016

RECEPT:  
Postup: 
1. Do ryžovej múky v panvici preosejte pšeničnú múku.   
2. Za stáleho miešania pomaly pridávajte vodu a kvasnice.
3. Prikryte gázou a odložte na 1-3 dni. Áno, dni. Zmes by mala   
    začať fermentovať. Objavia sa malé bublinky a ľahká kyslosť  
     typická pre injeru. 
4. Vmiešajte soľ. Zmes by mala byť trochu hustejšia ako cesto  
     na palacinky. Ak nie je, pridajte múku. 
5. Rozpáľte panvicu a povrch pokryte tenkou vrstvou oleja.  
6. Vylejte cesto na panvicu – podobne ako pri palacinke. 
7. Keď povrch začne pôsobiť sucho a vytvoria sa na ňom jamky,  
   odstráňte placku z panvice a nechajte ju vychladnúť. Injera  
    sa je studená.  

Injera sa nejedáva sama. Na fotke vidíte, ako sa zvyčajne 
servíruje jedlo v Etiópii. Na prestretej injere je niekoľko kôpok 
zeleninových či mäsových omáčok a iných jedál. Vlastným 
kúskom injery si každý naberá z takéhoto spoločného taniera.  
 
Niekoľko inšpirácií, čo si pripraviť k vašej injere, ak ju nechcete pri-
praviť iba na ochutnanie, ale na riadnu pokolednícku večeru: 
 

Bežné prestieranie jedla na placke injera. Foto: D. Olexová, 2015

• dusená šošovica, 
• zemiaky s mrkvou – varené alebo zľahka opražené  
   (všetko nakrájané na malé kúsky), 
• kuracie mäso v korenistej omáčke – nazýva sa  
   doro wot,  
   recept v angličtine: bit.ly/2dkKNcK 
•  zelené fazuľky s korením kurkuma, 
•  dusená kapusta.
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Tento rok sa pri koledovaní viac rozprávame o Etiópii a o deťoch z projektu pre vzdelávanie dievčat a detí s postih-
nutím v meste Karsa. 

Pracovný list                                      
Dobrá novina             Etiópia              Deti sú srdcom zmeny

Pamätáš si z filmu? 
 
4. ................................... (doplň 
meno) naša kamarátka z filmu 
aj z plagátu Dobrej noviny cho-
vá ovečky. Poradíš si s týmto 
hlavolamom o ovečkách?
V ohrade je 7 ovečiek. Rozdeľ ich 
troma rovnými čiarami tak, aby 
každá bola v ohrádke sama.

sa číta melikami zēna. Čo to znamená zistíš, ak prejdeš bludiskom 
najkratšou cestou a pozbieraš písmenká.
 
.........................................................

3. Oficiálnym jazykom Etiópie je amharčina. Má originálnu abecedu. Slovo

2. Nájdeš medzi obrázkami 10 rozdielov? 

1. Na obrázku vidíš všetky krajiny, ktoré susedia s Etiópiou.  
    V ktorých z nich Dobrá novina podporuje projekty?
 

Hlavná ulica v meste Kersa. Foto: D. Olexová, 2016

...........................................................................................

.....
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6. Dievčatko z filmu je ešte iba v prvej triede 
a počítať vie iba do sto. Pomôž jej s touto úlohou:
Spolu s mamou našetrili na dve ovečky. Dobre 
sa o ne starajú. Plánujú ovečky postupne predávať, 
keď sa rozmnožia. Jedna ovca stojí na trhu asi 1200 
etiópskych birrov. 

Pracovný list

12. Myslíš si, že je tvoje koledovanie dôležité pre deti, ktoré sme vo filme spoznali? Prečo? 
 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................
Správne odpovede nájdeš na strane 21

11. Vyber spomedzi 
hlinených džbánov na 
obrázku dva, ktoré sú 
úplne rovnaké. 
Vieš, ako sa takýto džbán 
nazýva v Etiópii?

    Rovnaké sú: 
    ........... a ............

FE

HG

D

CBA

I

10. Vyškrtni zo zoznamu veci, ktoré sme 
vo filme nevideli:
 

9. Pamätáš si aspoň jeden z výrobkov, ktoré deti na základnej škole Ego vyrobili v experimentálnej triede?  
 
.......................................................................................................................................................................................................... 

slon 
gumáky 
škola 
auto 
krieda 
úsmev 
slzy 
deti

konský povoz
potok 
autobus 
ovečka 
somárik 
nemocnica 
počítač 
kríž 

8. Pamätáš si aké postihnutie má Solomon? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Čím si privyrába? .............................................................
A čím sa chce stať? ..........................................................
 

7. Slovo, ktoré sa ukrýva v osemsmerovke plnej 
zvierat, nemá so zvieratami nič spoločné. Pochádza 
však z Etiópie. Čo to je? ................................................ 
Videli ste ju vo filme? ................ Koľkokrát? ................

KROKODÍL, KORYTNAČKA, VEĽRYBA, MEDVEĎ,  
NOSOROŽEC, ŽRALOK, DÁŽĎOVKA, SOVA, LEV,  
OPICA, KOMÁR, SOMÁR, SLON, RYS, KAPOR,  

LEOPARD, ORANGUTÁN, VRETENICA

Koľko oviec budú musieť 
vychovať a predať, aby 
mohli kúpiť kravu? Krava 
stojí 6000 birrov. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Akej farby má vo filme sukienku?: ............................. 
Čo táto farba znamená na etiópskej vlajke? .........
............................... (Hľadaj v Dobrých novinách.)  
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Chodenie s Betlehemom bolo rozšírené takmer po celom Slovensku v rôznych obmenách. Hra bývala vždy veselá a obsa- 
hovala aktuálne prvky z daného regiónu. Kubo (Starý, Guba...) predstavuje pohana, ktorého pastieri privedú ku klaňaniu 
sa Betlehemu. Preto býval Kubo znázorňovaný ako neochotný, neohrabaný, zaspatý, často opilec, no najmä neveriaci... 
Podstatou hry je zvestovanie narodenia Ježiša a obrátenie Kuba. Obchôdzky s Kubom tak mali viac upozorniť na rozdiel 
medzi pozemským svetom a nebeským, ktoré sa tu pri jasliach stretajú. Nebojte sa preto zahrať Kuba aj negatívneho,  
no v konečnom dôsledku klaňajúceho sa Bohu.

Gašpar: 
Už sme piesne vyspievali, reči povraveli, v hrdle nám 
vyschlo, dajte sa nám napiť. Pôjdeme domov, lebo 
už čas máme, ovečky dojiť máme. Dobre sa tu má-
vajte, s Pánom Bohom bývajte.

Pieseň: Dobre sa tu mávajte

Anjel: 
           Daj Boh šťastia, domáci!  
           Či by ste prijali Betlehem? 

Pieseň: Aké to svetlo 

Fedor:  
            Kade chodím, sám neviem,  
            po horách, po skalách,  
            po tých betlemských dolinách.  
            Stratil som fujaru, kto mi ju navráti?  
            S čím mu zaplatím?  
            Zo zlatým dukátom, ale ho sám nemám.
Stacho: 
              Čo sa ľakáš bratku Fedor? 
              Nemáš sa čo ľakať, len sa so mnou radovať. 
              Vo väčšom strachu som bol,  
              keď mi vlci stádo rozbili, 
              nič mi nenechali, len túto trubku,  
              hraj na nej bratku Fedorko! 

Fedor: Hraj si na nej sám, nie si väčší pán! 

Stacho: 
              Ale to nie bratku, zaspievajme si spolu pesničku,  
              ako si spievali traja chlapci  
              v zelenom hájičku za ovečkami. 

Pieseň: Raduj sa, veseľ sa 

Pastieri spolu:
             A my sme prišli ku tebe, volá na nás anjel z neba, 
             že sa Kristus narodil, všetok svet vyslobodil. 
             Gloria, Gloria, in excelsis Deo.

 
V tŕni vrabce čvirikajú, 
Pána svojho privítajú. 
Sýkorka vraví cin, cin, cin, 
že sa narodil Boží Syn. 
Straka vraví traka traka, 
že premohol pekelného draka. 
Sova vraví uhu, uhu, 
sláva na výsostiach Bohu. 
Za tieto tri verše,  
dajte nám tri groše. 
Pán Boh daj dobrý deň, 
aj na rok zas prídem.

Gašpar:  
               Keď máme takú škodu mať,  
               poďme aj brata  Kuba zavolať! 

Fedor: Veru, choď brat Stacho nášho Kuba volať. 

Stacho: 
              Vstávaj Kubo hore, hovorím ti,  
              preveliký jasot na salaši!  
              Vtáčiky spievajú, anjeli hlásajú,  
              že sa Ježiš narodil!
Vytiahne ho nasilu spoza ostatných pastierov,   
alebo môže Kubo ležať na zemi a Stacho ho dvíha. 

Gašpar:  
               Poďme, berme sa do Belehema,  
               padajme pred ním na kolená! 
 
Anjel: A teraz by sa patrilo Ježiškovi aj niečo oferovať.  
           Ty Gašpar, čo mu dáš?

Gašpar: A ja Gašpar, bystrý pacholík,  
               ja ti dám také jabĺčko,  
               ako tvoje milé srdiečko. 

Anjel: A ty Fedor, čo mu oferuješ? 

Fedor: A ja Fedor, mocní ako drak, ja mu oferujem  
             baránka a dukát a brata Stacha na oferu... 

Stacho: A ja Stach, veľký strach,  
               ja som priniesol hrudu syra,  
               aby ťa vychovala tvoja mamka milá. 

Anjel: A ty Kubo starý, kde si bol? 
            Čo oferuješ malému chlapcovi? 

Kubo: Oj, čo ja, čo ja...  o hlade, bosý, čo ja mám,  
            to si pri sebe nechám, čo nemám,  
            to mu z celého srdca dám.

Vinšovník:

Traja králi s gubašmi, Banské, 2013, archív Štefana Litvina

Betlehemci s Kubom
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Niekoľko veršov v nárečí ponúkame... 

Aňjeliky roztrúbili chýr veliký, 
že Kristus Pán z neba stúpil, 
šecko ľudstvo by vykúpil, 
zarmúcených rozveselil, 
dary lásky štedre delil.
 
K anjelikom sa ja drúžim, 
za Ježiškom srcom túžim, 
ktorý vo vianočnej dobe 
dary lásky dá chudobe. 
(Dačov Lom) 
Zdroj: M. Šípka a kol.: Vinšujeme Vám, 1992

Viňčuju vam viňčuju na totou svatu Viľiju 
žebi sce maľi život samu pasiju. 
Ľem ščesce, zdrave, požehnaňe, 
na poľu urodu, v žemi veľo plodu, 
u komore kapustu, 
u chiži vešeľe abo kriscini. 
 
Žebi vam kuri, huski, statok 
rožľi na užitok, 
dzeci na radojs a paceľe vam buľi 
na pomoc a pocešeňa. 
(Pozdišovce)
Zdroj: Milan Leščák: Pramene k obyčajovej tradícii 
a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia, 2005

Vinšujeme v nárečí

Obchôdzky s tromi kráľmi alebo s Betlehemom či vinšovníkom je tradícia veľmi osobná. Prekračujeme prah domu 
svojich známych, rodiny alebo menej známych susedov. Ohlasujeme im narodenie Ježiša a nádej, ktorá z tejto 
udalosti pramení. Týmto sa s rodinami, ktoré navštevujeme, hoci len jedenkrát v roku, stávame bližšími... 
Nebojte sa byť pri príprave kolied osobnejší a pripravte si koledy vo svojom nárečí. Do koledníckeho programu 
môžete pridať niečo aktuálne z vašej obce alebo z vášho mesta. Napríklad mená pastierov, môžu byť tradičné mená 
vo vašom kraji, Betlehem môže mať podobu vášho kostola a podobne. 

Vinšujem vam zdravie, ščenšče, 
a to cale rok. 
To Bog dej! 
Hojnošči, piľnošči, 
všade okvitošči, 
stodolaf, kumoraf, 
chlevaf, hlevkaf, peňaženkaf, 
fšade plno dosti. 
To Bog dej! 
 
Aby sce mieli teľo celiček, 
jako v leše jedliček. 
To Bog dej! 
Vysokom piane, hrubom smietane, 
veľký kus masla. 
To Bog dej! 
 
Na statečku požegnanie, 
na džiečičkaf rozmnožene 
a po šmieršči kraľovstvo nebieske. 
Pochvalen Pan Ježiš! 
(Skalité)

Koľadička, koľada, 
dajte skoro, ozába. 
Ide od Homôlky veľká šútelica, 
aby vás neuchytila tá stará vlčica. 
Vinšujem vám ščastia zdravia na tote sviatky. 
(Dolná Poruba)
Zdroj: Viera Feglová: Šťastie, zdravie, pokoj svätý... 
alebo Vianoce na Slovensku, 2008

Traja králi v Modranke. Foto: Archív DN, 2015

Koledníčky z Rajca. Foto: Michal Pekara, 2013
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Na webovej stránke Dobrej noviny nájdete aj 
foto-prezentáciu, ktorú môžete využiť, keď bu-
dete koledníkom hovoriť o tohtoročnom ťažis-
kovom projekte. Bude milé, ak aspoň takto  
cez obrázky spoznajú aj niektorých z kamarátov, 
pre ktorých spolu koledujeme a uvidia, kde 
a ako žijú. Foto-prezentáciu si môžete skrátiť 
podľa vašich potrieb. My sme do nej zaradili 
výber 40 obrázkov s popismi, z ktorých sa deti 
i dospelí môžu o projekte Lepší prístup k vzdela-
niu pre deti s postihnutím v okrese Munesa 
v Etiópii dozvedieť viac.
  
Fotky 1-9 vám priblížia mesto Karsa, ktoré je 
centrom oblasti Munesa. Cez obrázky 10 – 32 
sa viac zoznámime s partnerskou organizáciou 
HEfDA – Harmee Education for Development 
Association (Združenie vzdelávania pre rozvoj) 
a s projektom, ktorý darcovia Dobrej noviny 
v spolupráci s organizáciou HEfDA podporujú. 
Záverečné obrázky vám priblížia aspoň trochu
ich typické jedlo a nápoj. 

Správne odpovede k pracovnému listu zo strán 15 - 16: 
1. Keňa, Južný Sudán,  3. Dobrá novina, 4. Zamzam OBR hlavolam 5. Žltú, mier a nádej, 6. päť, 7. Káva, áno, 2x 
8. Vada reči, čistením topánok, doktorom 9. Elektrický mixér, model cirkulárky/píly na drevo, 10. Vyškrtnúť 
treba: slon, nemocnica, 11 rovnake sú: G a F, džebena

Foto-prezentácia na stiahnutie

PRÍLOHA F: 
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Ak sami veľmi nefotíte, vytipujte si vo vašej obci niekoho, 
koho fotografovanie naozaj baví. Nemusí s vami koledo-
vať. Len sa na hodinku – dve pridá ku skupinke koledníkov 
a pomôže vám zachytiť krásu toho, ako sa koleduje práve 
u vás. 

Fotografovanie koledníkov v akcii je samozrejme 
spontánne, ale portréty si môžete trochu naplánovať. 
Niekedy nám pošlete krásnu fotku koledníka, ale za jeho 
hlavou je kontajner alebo starý radiátor. Vytipujte si na 
portréty zaujímavé a pekné miesto. Samozrejme nie vždy 
je možné mať v pozadí romantickú zasneženú krajinku, ale 
môže to byť pekná drevená brána, kostol, ulica a pod. 
 
Ak fotíte skupinku, vyhnite sa tomu, aby časť ľudí bola v tie-
ni a časť na slnku. To sa tiež dosť často stáva a výsledok je 
potom trocha rozpačitý. Radšej nech sú všetci v tieni, alebo 
všetci na slnečnom mieste. 

Skúste cvaknúť viac záberov a vybrať potom ten najlepší.  
 

Milí koledníci, milé zodpovedné osoby, 
 
Dobrá novina vyhlasuje súťaž o kolednícku fotografiu v troch kate-
góriách:
1. Portrét koledníka 
  Fotka jednotlivca (tváre, časti postavy či celej postavy)    
   v koledníckom oblečení a/alebo s dobro-novinovou pokla- 
       dničkou, hviezdou, hudobným nástrojom a pod.
2. Portrét koledníckej skupinky
     Fotka dvoch a viacerých koledníkov.  
3. Koledníci v akcii 
    

 

Keď nám po koledovaní pošlete fotografie, doplňte k názvu  
obce aj meno autora fotiek z vášho koledovania. Fotky posielaj- 
te na adresu: dn@erko.sk s predmetom: Súťaž. Víťazné snímky 
zverejníme a autorov odmeníme malými prekvapeniami z Kene 
a z Etiópie. 
 
Každý rok nám po koledovaní posielate fotky. Veľmi radi by sme  
ich viac využili na webe Dobrej noviny, v Dobrých novinách  
a v iných médiách. Často je však problémom kvalita fotografií. 
Chápeme, že popri všetkej práci s koledovaním, myslieť 
ešte aj na fotenie, nie je vždy ľahké.
Chceme vám preto dať niekoľko tipov, ako zachytiť koledova- 
nie vo vašej obci a pomôcť nám ešte lepšie spropagovať  
túto peknú tradíciu: 

Fotosúťaž pre koledníkov

Fotka, ktorá zachytáva akciu, dianie počas vášho koledo-
vania. Príkladom môže byť samotné koledovanie v rodine, 
koledníci kráčajúci po ulici, koledníci prijímajúci dary, 
koledníci zvonia pred bránou, či vchádzajú do domu cez  
otvorené dvere... možností je omnoho viac.  

Už teraz sa tešíme na vaše 
príspevky do súťaže. 

Koledníci zo Šalgočky, archív DN, 2015

Koledníci zo Šalgočky, archív DN, 2015

Koledníci z Hronských Kľačian, archív DN, 2014

Koledníci z Hronských Kľačian, archív DN, 2014

Koledníčka z Rajca. Foto: Michal Pekara, 2013
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Hirpe sme spoznali na stretnutí s rodičmi a deťmi z projektu podpory 
vzdelávania detí s postihnutím.  Má 16 rokov a podpora z projektu jej  

pomohla nevzdať sa ani po tom, ako prišla o nohu.  
Vrátila sa do školy a verí, že má budúcnosť. Jej pekný úsmev pridávame 

k nášmu etiópskemu vianočno-novoročnému prianiu pre vás. 

Melikami yegena ina desita fik’iri mulu bemulu ādīsi ‘ameti newi.

V Etiópii je teraz rok 2009.  
Ako je to možné?  

Zistite v Dobrých novinách. 

Metodické materiály Dobrej noviny vydáva eRko – HKSD pre svoju vnútornú potrebu. Neprešlo jazykovou úpravou. Nepredajné.  
September 2016

Občianske združenie eRko – HKSD podpísalo Kódex používania obrazového materiálu a podávania správ.  
Svoje komentáre a výhrady môžete zasielať na adresu: kodex@erko.sk 

 
Pripravili: Danica Olexová, Anna Paľovová  a Miroslava Hôrecká 

Grafická uprava a sadzba: Danica Olexová 
Fotografie na obálke: Danica Olexová a Michal Pekara 

Tlač: Duprint 
Kontakt: eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, 

Tel.: 02 20 44 52 54, mobil: 0908 183 410, email: dn@erko.sk 
www.dobranovina.sk 

Požehnané Vianoce a nový rok plný radosti a lásky.

Ďakujeme, že sa s nami pripravujete na Dobrú novinu. 


