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Padlo do úrodnej pôdy

Ďakujeme, že sa s nami 

pripravujete na Dobrú novinu.

#sikoledujem

UGANDA
24. ročník



UGANDSKÁ REPUBLIKA

Ženy z Rozvojovej iniciatívy vdov vo sviatočnom oblečení gomesi, typickom pre regióny Buganda a Busoga. Snímka: Jozef Magda, 2017.  
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Hlavné mesto: Kampala 
Úradný jazyk: angličtina, svahilčina
Rozloha: 241 038 km²  
Mena: ugandský šiling UGX (1 € je približne 4 400 šilingov)
Počet obyvateľov: 39,1 milióna (Štatistický úrad Ugandy, 2018)
Najväčšie náboženstvá: kresťania (85 %) – z toho rímskokatolícka 
cirkev (39 %) a anglikánska cirkev (32 %); moslimovia (12 %)  
(Údaje sú zo sčítania ľudu, 2014)

V 24. ročníku Dobrej noviny sa pozrieme do Ugandy, ktorá sa zvykne nazývať aj perlou Afriky.  
Jedná sa o krásnu krajinu s nádhernou prírodou, avšak pohnutou minulosťou.

Búrlivá história 

Historicky sa Uganda stala Britským protektorátom v roku 1894 ako 
výsledok Berlínskej konferencie vtedajších európskych mocností. Svoju 
nezávislosť získala v roku 1962. V roku 1967 sa po vojenskom prevrate 
dostal k moci dovtedajší premiér, pôvodným zamestnaním učiteľ, Milton 
Obote. Toho o 4 roky na čele krajiny vystriedal ďalší diktátor, Idi Amin. 
Nasledovala jeho osemročná krutovláda. Odhady hovoria, že Aminov 
režim mal na svedomí okolo 300-tisíc životov. Aminovi sa stala osudnou 
neúspešná invázia Tanzánie, po ktorej bol nútený opustiť krajinu. 

Po úteku Idiho Amina sa pokúsil o politický návrat Milton Obote, ktorý 
pokračoval v krvavých stopách svojho predchodcu.
V roku 1986 po ďalšom povstaní nahradil Oboteho pragmatický líder 
Yoweri Museveni, ktorý sa vrátil z exilu v Tanzánii. S ním nadišla pre Ugan-
du nová éra. 

V Ugande vládne pomerne suverénnym spôsobom až dodnes, aj keď jeho 
politické kroky a spôsob upevňovania moci možno vnímať rozporuplne. 
Každopádne možno charakterizovať obdobie jeho vlády ako obdobím 
stabilným, kedy Uganda zaznamenala značný ekonomický rast a zlepše-
nie životnej úrovne obyvateľstva. 

Perla Afriky 

Štvrtinu rozlohy krajiny tvorí hustá sieť riek a jazier, vrátane Viktó- 
riinho jazera, z ktorého vyteká rieka Níl. Ten v tejto oblasti nazývajú 
aj tzv. Viktóriin Níl. Pri meste Jinja si na jeho splavovaní príde na svoje 
každý fanúšik raftingu. 
 
Juh krajiny pokrývajú pozostatky dažďových pralesov, zvyšok krajiny 
prevažne lesy a savany. V Ugande nájdeme 60 chránených oblastí,  
z toho 10 národných parkov. Najznámejšími z nich sú Bwindi Impe- 
netrable a Rwenzori Mountains, ktoré sú zaradené do Svetového de- 
dičstva UNESCO. Medzi unikáty prírodného bohatstva patria horské 
gorily, ktorých polovica celosvetovej populácie žije v Ugande.

Na vlajke Ugandy si môžeme všimnúť žeriava kráľovského, ktorý od 
roku 2012 patrí medzi ohrozené druhy vtákov. Príčinou je neustála 
degradácia jeho prirodzeného prostredia, predovšetkým močiarov. 
Tento druh žeriava dosahuje v dospelosti výšku 1 metra, váhu 3,5 
kilogramov a rozpätie krídel až 2 metre. Na Slovensku ho môžeme 
nájsť v Národnej zoo Bojnice, kde ho chovajú od roku 1958.

V rozmanitosti je krása 

Uganda je po Etiópii druhou najľudnatejšou krajinou bez pri-
ameho prístupu k moru. Obyvateľstvo tvorí vyše 65 rôznych 
etnických skupín. Pestré sú jazyky i národy, z ktorých najpočet-
nejšie sú Bagandovia (16,5 %) a Baňkoreovia (10 %). 
Uganda je aktuálne prechodným domovom pre 1,5 milió-
na utečencov, najmä Juhosudáncov a obyvateľov Konžskej 
demokratickej republiky. V počte utečencov sa krajina radí na 
3. miesto svetového rebríčka.

Až 80 % obyvateľstva Ugandy žije na vidieku a živí sa prevažne 
poľnohospodárstvom. Len pätina obyvateľov žije v mestách, 
pričom iba v samotnom hlavnom meste Kampala nájdeme 
vyše 1,5 milióna obyvateľov. Populácia Ugandy je veľmi 
mladá, takmer polovica obyvateľov má do 14 rokov. 

Krajina kávy  

Uganda sa ako vnútrozemská krajina vo veľkej miere 
spolieha na prístup k moru prostredníctvom kenského 
prístavného mesta Mombasa. Vzájomnú čulú obchod-
nú spoluprácu s okolitými krajinami podčiarkuje účasť 
krajiny v dvoch regionálnych zoskupeniach – vo Výcho-
doafrickom spoločenstve (EAC) a v Spoločnom trhu pre 
východnú a južnú Afriku (COMESA).

Tradične poľnohospodárska krajina prešla v poslednom 
desaťročí výraznými zmenami, pričom už dnes väčšinu 
hrubého domáceho produktu (HDP) vyprodukuje sektor 
služieb, najmä cestovný ruch. 
Medzi najdôležitejšie vývozné komodity patria káva, 
ktorá tvorí až pätinu vývozu krajiny, za ňou sa v pomy- 
selnom rebríčku umiestňujú ryby, mäso, cukor a tabak. 
Spomedzi priemyselných výrobkov sú najžiadanejšími ce-
ment a ropné produkty. 
V uplynulých rokoch sa v Ugande našli značné zásoby 
ropy, od čoho si v krajine v sľubujú ekonomický rast  
a zvýšenie životnej úrovne jej obyvateľov.  

Uganda

1. Medzi najvzácnejšie zvieratá Ugandy patria horské gorily. 2. Káva – dôležitý produkt ugandského poľnohospodárstva. 3. Divoká voda Nílu láka domácich aj turistov. 4. Čaj je v Ugande veľmi populárny. 5. Súčasný bugandský kráľ - Ronald Muwenda Mutebi II.  
6. Národný symbol – žeriav kráľovský. 7. Národné pútnické miesto Namugongo. Každoročne sa tu 3. júna schádza milión veriacich, katolíkov ako aj anglikánov. 8. Úsporná piecka pre rýchlejšiu prípravu jedál, využívaná najmä na vidieku, dedina Alakara, Arcidiecéza Tororo. 
Snímky: 1 – 6. CCO, 7. Archív DN a 8. Jozef Magda, 2017. 

9. Citrusová škôlka v Kyabakadde vyžaduje každodenné polievanie. 10. Pani Jesca Nansubuga bola jednou zo sponzorovaných študentiek organizácie KRUDEP. Dnes vlastní tento obchodík. 11. Žiaci ZŠ sv. Chalresa Lwangu, Kyabakadde v typických uniformách.  
12.Na trhu v dedinke Kwapa predávajú svoje arašidove maslo aj ženy z Rozvojovej iniciatívy vdov. 13. Pani Alice Kasirita vykopáva kasavu, ktoré je veľmi chutná varená, či vyprážaná. 14. Alex Mukasa s africkou garfou zvanou adungu, ktorá je typická pre severozápadnú Ugandu. 
 

9.

1.

2.

3.
8.

7.

6.

5.4.

10.

11. 12.

13.

14.

Južný Sudán

 K
on

žs
ká

 d
em

ok
ra

tic
ká

 re
pu

bl
ik

a

Ke
ňa

TanzániaRwanda

UGANDA

.Kampala



Téma 24. ročníka: Padlo do úrodnej pôdy 

Tororo 

Pani Remina Okoth, Tororo, 2018. 
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Pomyselné zrnko podpory zo strany Dobrej noviny nachádza 
úrodnú pôdu v srdciach a životoch našich partnerov a komunít 
v Ugande, Keni, Etiópii, Rwande, Kamerune a dokonca aj v su- 
chom a nepokojmi zmietanom Južnom Sudáne. 

V aktuálnom 24. ročníku by sme sa s vami radi podelili o prí- 
klady života ľudí z troch projektov v Ugande. Predstavíme 
vám ľudí, ktorí nečakajú so založenými rukami, kým im niekto 
pomôže, ale sami sú veľmi aktívni v pomoci druhým. Podelíme 
sa s vami o príbehy ľudí, ktorí si v komunite dokážu pomôcť  
a sú si vzájomnou oporou. Navyše, s malou finančnou pod-
porou zo Slovenska dokážu priniesť ešte bohatšiu úrodu.
Témou nadchádzajúceho ročníka nás prevedú traja malí ka-
maráti z mestečka Nkokonjeru: Solomon, Florence a Musisi, 
ktorých bližšie spoznáte na nasledujúcich stránkach. Prajeme 
vám veľa inšpirácie pre prácu s vašimi koledníkmi, malými ale-
bo väčšími. 

Nkokonjeru 

Kyabakadde 

Rehoľa malých sestier sv. Františka bola založená v roku 1923 írskou misionárkou, 
matkou Mary Kevin. Najprv pôsobili v Ugande, odkiaľ sa rozšírili do Kene a Tanzánie. 
V súčasnosti tvorí kongregáciu vyše 700 sestier, ktoré spravujú viac ako 118 škôl a 44 
kliník a nemocníc v regióne východnej Afriky. Dom prozreteľnosti v mestečku Nkokon-
jeru založili v roku 1928. Pôvodne slúžil ako domov pre seniorov, neskôr pribudli aj deti 
s postihnutím. Dnes je na jeho čele sestra Angeline Simatei.
Život v centre je veľmi pestrý, nájdeme tu špecializovanú miestnosť pre prácu s deťmi 
s fyzickým postihnutím, triedy na vyučovanie a kreatívnu dielňu. 
Každý mesiac prichádzajú do centra aj lekári zo spriatelených nemocníc, kde v rám-
ci mobilnej kliniky vyšetria ľudí z celého okolia. Takýmto spôsobom sa im dostane 
lekárskej starostlivosti a vyšetrení bez nutnosti cestovať do vzdialených miest.    
V areáli centra nájdeme aj vlastnú pekáreň. Sestrám patrí aj veľká farma za mesteč-
kom. Vďaka vlastnej poľnohospodárskej produkcii ušetria na strave tisíce eur ročne.  

Arcidiecéza Tororo sa nachádza na vý- 
chode Ugandy na hraniciach s Keňou. 
Táto oblasť patrí medzi najchudobnejšie 
regióny krajiny. Žije tu vyše 20 rôznych 
kmeňov a etník. To predstavuje kultúrne 
a jazykové bohatstvo, avšak aj výzvu pre 
pastoračnú prácu či komunitné aktivity. 
Charita Tororo v snahe o pozdvihnutie 
ekonomickej úrovne obyvateľov odštar-
tovala v júli 2016 projekt budovania ka-
pacít a podpory podnikateľských aktivít.
Jednotlivé farské skupiny sa majú 
možnosť zúčastniť školení o projekto- 
vom manažmente, prieskume trhu, 
analýze potrieb či príprave podnikateľ- 
ského plánu. 
V rámci dvoch grantových kôl bolo od-
menených vyše 35 podnikateľských 
nápadov sumami 570 až 860 eur. 
S počiatočným kapitálom tak začali sku- 
piny chovať včely, založili si lesné škôlky 
či rozbehli gastro služby. V júli 2018 sme 
spoločne vstúpili do ďalšej fázy spo-
lupráce, v ktorej bude náš partner tieto 
skupiny aj naďalej sprevádzať a budeme 
sa spoločne snažiť podporiť ďalšie sľub-
né nápady.

V okolí dediny Kyabakadde v centrálnej Ugande sa 80 % oby-
vateľstva živí drobným poľnohospodárstvom. Pestujú najmä 
cukrovú trstinu, kukuricu a čaj. Dobrá novina spolupracuje 
od roku 2007 s miestnou organizáciou KRUDEP na podpore 
vzdelávania sirôt a zraniteľných skupín detí a mladých. 
Každoročne sme tak zabezpečili náklady na školské poplatky  
a základné potreby približne 200 deťom. 
V roku 2016 sme podporili výstavbu mlynu na kukuricu, pričom 
zo zisku za mletie kukurice bude môcť KRUDEP sám uhradiť 
náklady na štúdium chudobných detí v oblasti. Túto iniciatívu 
vnímame ako veľmi pozitívnu a podporujeme ich ďalšie úsi-
lie k finančnej sebestačnosti. K ďalším aktivitám nášho part-
nera v snahe podporiť miestnych farmárov patria vzdelávacie 
kurzy, zakladanie spoločných záhrad a rybníkov či vznik svojpo-
mocných skupín. 
V okrese pôsobí aj hudobno-tanečná skupina Nkwenge, ktorej 
niekoľkí členovia boli sami podporení Dobrou novinou. Dnes 
vystupujú na svadbách a rôznych slávnostiach a z utŕžených 
peňazí podporujú aj cho- 
rých, deti a mladých v ich 
komunite.    

Mlyn na kukuricu, Kyabakadde, 2018. 

Sr. Angeline, Nkokonjeru, 2018. 

Hore: Žiakom z Kyabakadde a okolia 
prispieva na vzdelanie zisk z mlynu, 

ktorý pomohli postaviť koledníci 
Dobrej noviny.  

Vpravo: Deti z Nkokonjeru  
na rannej ceste do školy.  

V lete 2018 pôsobila  v Nkokonjeru dobrovoľníčka Terka Lukšicová. Jej svedectvo si môžete prečítať na  www.dobranovina.sk. 



Téma 24 ročníka: Padlo do úrodnej pôdy – filmy 
Predstavenie témy cez tri krátke filmy z Ugandy

Aktuálna ročná téma Dobrej noviny nás zavedie do východoafrickej Ugandy. Tému 24. ročníka PADLO DO ÚRODNEJ PÔDY  
chceme koledníkom, podporovateľom a darcom priblížiť aj prostredníctvom fotografií a krátkych filmov, ktoré nás zavedú pria-
mo do podporených projektov.  
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Film predstaví Solomona a jeho kamarátov. Deti z centra malých sestier sv. Františka pomáhajú  
v komunite v Dome prozreteľnosti, každý cez svoje talenty, schopnosti a záľuby. Chcú, aby sa s nimi 
rátalo a aby ľudia nezdôrazňovali ich postihnutie, ale to, čo dokážu. Nakukneme  s nimi aj  do základnej 
školy v Nkokonjeru. 

Ugandská Arcidiecéza Tororo podporuje skupiny s podnikateľskými nápadmi a touto formou im pomáha zlepšovať si životnú úroveň 
vlastným úsilím. Skupiny žien, mladých ľudí, či ľudí s postihnutím absolvujú tréningy a následne predkladajú podnikateľské nápady. 
Jednou z podporených skupín sú aj vdovy z dediny Kwapa, ktoré sa rozhodli podnikať s výrobou arašidového masla. V prvom roku 
sa veľa naučili a veria, že ich podnikanie začne čoskoro prinášať dobrý príjem. 

Filmy a prezentáciu  
nájdete na  

www.dobranovina.sk  
v sekcii materiály. 

KRUDEP – rozvojový program vidieka v okrese Kyampisi sa venuje podpore farmárov, vzdelávaniu detí a mikropôžičkám. Dobrá 
novina spolupracuje s organizáciou KRUDEP od roku 2006. Vo filme uvidíte mlyn, ktorý s pomocou koledníkov dnes pomáha spon-
zorovať vzdelávanie miestnych detí. Spoznáte život farmárov aj mladých hudobníkov, ktorí sa svojím úsilím v miestnej komunite 
ponášajú na našich koledníkov. 

Film: SILNÉ VDOVY

Film: PRÍBEHY Z KYABAKADDE

Film: SOLOMON, HOVORCA DETÍ 

6:40 minút, slovenské titulky

8:50 minút, slovenský komentár

9 minút, slovenský komentár



• Chceme pomôcť deťom hlbšie prežiť narodenie Pána konk 
   rétnym skutkom lásky. 

• Chceme dať deťom program na advent prostredníctvom  
   prípravných adventných stretiek.

• Chceme pomôcť upevneniu farského spoločenstva cez  
   spoločnú aktivitu.

• Chceme budovať povedomie univerzálnej Cirkvi, ktorá žije  
   na všetkých svetadieloch a krajinách.

• Chceme priniesť deťom rozvojové témy a priblížiť im tak  
   pravdivo svet rozvojových krajín, ktorý sa nás týka. 

• Chceme prispieť k spravodlivejšiemu svetu, zabezpečiť  
   prístup k vode, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu ľuďom  
   v afrických krajinách.
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Téma 24 ročníka:  
Padlo do úrodnej pôdy 
Komentovanú fotoprezentáciu z Ugandy nájdete 
na webovej stránke Dobrej noviny

Do fotoprezentácie sme zaradili viac ako 43 komentovaných 
fotografií z troch ťažiskových partnerských projektov Dobrej 
noviny v Ugande. 

Prezentáciu si môžete skrátiť a prispôsobiť podľa vašich 
časových možností a publika. Fotografie sú usporiadané po 
projektoch - začíname v detskom centre Dom prozreteľnosti  
v Nkokonjeru, prechádzame ku poľnohospodárom z KRUDEP-u 
v Kyabakadde a končíme v obchodíku s arašidovým maslom  
v projekte Caritas Tororo. 

VŽDY STOJÍ ZA TO, PRIPOMENÚŤ SI: 
PREČO ROBÍME DOBRÚ NOVINU?  
PREČO KOLEDUJEME?  

V prílohe k metodickým materiálom nájdete tento rok  
aj 10 vytlačených plnofarebných fotografíí  

z ťažiskových projektov.  
Využijete ich k aktivite Cesta po Ugande (Stretko 2) 

alebo ich môžete vystaviť u vás vo farnosti,  
triede či stretkárni. 

Farebná príloha: 
FOTOGRAFIE Z UGANDY



?

Stretko 1: Kamaráti z Nkokonjeru
Z ponúknutých aktivít si vyberte tie, ktoré sa hodia pre vašu skupinku. 
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Už viete, že Musisi sa rád stará o kozy. Možno to vyzerá jed-
noducho, ale postarať sa, aby mali vždy pašu, čistú vodu  
na pitie, uprataný chlievik, to dá poriadne zabrať. Občas sa 
vyskytnú aj nečakané komplikácie, podobné nášmu hlavo- 
lamu: 
V projekte sa chystajú založiť rybník. Vykopali zatiaľ prie-
kopu, ktorá sa už naplnila vodou. Jedna s kôz sa splašila, 
priekopu preskočila a teraz mečí na ostrove a bojí sa skočiť 
naspäť. Musisi ju hneď začul. Našiel dve brvná, ale obe sú 
kratšie ako šírka priekopy. Voda je hlboká, hlbšia ako brvná.  

Ako Musisi postavil most, po ktorom sa koza šťastne 
dostala z ostrova? 

 

Cieľ stretka: priblížiť deťom život ich troch rovesníkov z Ugandy prostredníctvom príbehov Solomona – chlapca z tohtoročného 
plagátu a jeho kamarátov z projektu, ktorý Dobrá novina podporuje.  

Návrh na priebeh stretka: 
Na úvod deťom prezraďte, že sa dnes zoznámia s troma kamarátmi z projektu, pre ktorý budeme tento rok koledovať. Jedného 
z nich – Solomona – už možno videli na plagáte. Spolu s Florence a Musisim býva Solomon v projekte, ktorý vedú Malé sestry 
sv. Františka z Assisi v ugandskom mestečku Nkokonjeru (čítaj Nkokondžeru). Hoci deti v tomto projekte majú rôzne postihnutia, 
sestry ich všemožne podporujú a povzbudzujú, aby rozvíjali svoje talenty a schopnosti a pomáhali si navzájom. Rovnako ako my, 
majú v sebe potenciál meniť svet. Tak sa s nimi poďme zoznámiť!

1. Aktivita s fotoprílohami  

Pomôcky: fotoprílohy A,B,C (na našom webe si ich môžete sti-
ahnuť vo farbe), krátke info o Florence, Solomonovi a Musisim 
pre vedúceho (príloha D), plagát Dobrej noviny.

Deti rozdeľte do troch skupín a v každej skupine rozdajte jed-
nu z fotopríloh: A - Solomon, B - Florence, C – Musisi. Úlohou 
detí je napísať, čo z fotiek vedia o svojom novom kamarátovi/
kamarátke vyčítať alebo uhádnuť. V každej fotoprílohe je pár 
otázok, ktoré môžu byť pre deti vodítkom pri práci. 
Ak sú deti staršie, jedno z nich môže zapisovať, čo skupinka vy-
myslí. Ak sú mladšie, zapisovať bude animátor, ktorý sa pridá 
k skupinke. 

Po 10 minútach prerušte prácu v skupinkách a poproste deti, 
aby všetkým predstavili svojho ugandského kamaráta. 

Pozorne deti počúvajte. A po prezentáciách sa pýtajte: 
• Všímali sme si na fotkách viac to pozitívne/dobré alebo 

negatívne/smutné?
• Čo im robí radosť? Čo ich povzbudzuje, keď im je ťažko?
• Je niečo, čo by sme sa od nich mohli naučiť? Čo napríklad?
• Poznáme aj u nás v meste/dedine deti s podobnými 

ťažkosťami? Vieme o ich talentoch a schopnostiach alebo 
len o ich probléme? 

 
Poznámka: informácie môže animátor doplniť z prílohy D.

2. Krátky film Solomon, hovorca detí 

Film nás zavedie priamo na miesta, kde žijú naši traja ka- 
maráti. Zbadáte ich vo filme všetkých troch? 

Pomôcky: krátky film (6:40 minút) Solomon, hovorca detí  
počítač a projektor na premietanie, príloha E: Pracovný list 
a maľovanka pre menšie deti

Po filme si s deťmi spravte krátku reflexiu o tom, čo vo filme 
videli, čo sa im páčilo, čo ich prekvapilo, čo sa im zdalo ťažké.
  

Florence a Solomon - prvý deň v novej škole, Nkokonjeru, 2018. 

Film nájdete na  www.dobranovina.sk  v sekcii materiály. 

Pracovný list  a maľovanka  pre menšie deti

S menšími deťmi môžete spo-
ločne vyplniť pracovný list  
z prílohy E, o Ugande a našich 
kamarátoch z Nkokonjeru. 

Namiesto filmu môžete 
deťom premietnuť fotogra-
fie našich troch kamarátov  
z fotoprezentácie. 
Viac info na stranách 4 a 5.

Okrem 
pracovného listu  si s deťmi môžete vyplniť aj úlohy z detských stránok Dobrých novín.

3. Hlavolam – Musisiho koza

 
Pomôcky: obrázok náj-
dete v Prílohe F, namies-
to kopírovania ho deťom 
môžete aj prekresliť na 
tabuľu či veľký papier
 
Ak máte na stretku deti, 
ktoré si radi potrápia moz- 
gové závity, môžete im 
dať túto hádanku:

Hlavolam 
 aj jeho riešenie  

nájdete 
v prílohe F. 
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Záver stretka
Zhrnutie môžete spraviť napríklad pomocou nasledujúcich 
otázok: 
Čo sme sa dnes dozvedeli na stretku? Spoznali sme niekoho  
z detí, pre ktoré koledujeme? V čom sú ako my? V čom sú iné? 
Z ktorej sú krajiny? Počas tohtoročnej Dobrej noviny hovoríme 
o zrnku, ktoré padlo do úrodnej pôdy – ako to súvisí s tým, čo 
sme sa dnes dozvedeli? Čo deti robia – len sedia a čakajú, že 
im koledníci pošlú peniaze na jedlo či na školu? Alebo sami 
pomáhajú sestrám a pracujú na tom, aby dokázali pomôcť 
sebe aj svojim kamarátom a rodinám? 

4. Kukurica

Pomôcky: príloha F a stopky.
Pamätáte si, ako pomáhala v projekte Florence? Sušila so se-
strami kukuricu. Kukurica je v Ugande jednou zo základných 
potravín a kukuričnú kašu - pošo - jedávajú naši kamará-
ti každý deň. Pre vás sme nepripravili pošo, ale iba jednu  
aktivitu s kukuricou. Môžu si ju vyskúšať deti aj animátori. 
Zdanlivo je veľmi ľahká. 

Tu sú inštrukcie:
• Každé dieťa dostane vlastnú kópiu kukuričných klasov  

z prílohy F a pero/fixku. Prílohu otočí obrázkom nadol. 

• 
• Pri prvej kukurici máte dve okienka: odhad a výsledok. 

Kukurica má 45 zrniek. Do políčka odhad, zapíšte, koľko 
zrniek „zjete“ za 20 sekúnd. Zjesť znamená, že do nich uro-
bíte krížik – ako na obrázku hore. Pokúste sa odhadnúť, 
koľko zrniek vyškrtnete za 20 sekúnd. Nejde o to vyčiarknúť 
ich čo najviac, ale o to, čo najpresnejšie odhadnúť, koľko 
stihnete vyškrtať. Zapíšte si odhad. Máte? Keď poviem 
štart, začnite robiť krížiky.

• Po 20 sekundách povie animátor stop a všetci si spočítajú, 
koľko zrniek stihli „zjesť“. Rátajú sa iba úplné a dokončené 
krížiky. Číslo výsledku vpíšu do okienka výsledok. 

• Vyskúšame si to znovu? Zlepšíme sa v druhom kole? Deti 
si opäť zapíšu odhad a animátor stopuje čas. ALE PO-
ZOR, nepovie im, že v tomto kole čas ÚMYSELNE SKRÁTI  
a ZASTAVÍ ich už po 15 sekundách. Ak niekto protestu-
je, že čas bol krátky, animátor si to v tejto fáze nevšíma. 
Povzbudí všetkých, aby sa poriadne sústredili do tretieho, 
posledného kola.

• Deti si opäť zapíšu odhad. V treťom kole nechá na prácu 
dohodnutých 20 sekúnd. Po skončení si deti zapíšu dosia- 
hnutý výsledok.

Reflexia po aktivite: 
Bolo to ľahké? Komu sa podarilo čo najpresnejšie odhadnúť 
svoj výsledok? Kto odhadoval menej ako spravil?
 
Robíme to tak aj v živote – že si myslíme, že niečo nám veľmi 
nepôjde, ale nakoniec sme v tom dobrí? U koho to bolo na-
opak? Precenil sa niekto trochu? Mysleli sme si, že vyškrtáme 
veľa zrniek, ale podarilo sa nám menej? 

Kto sa v každom kole zlepšoval? Mal niekto v druhom kole 
menej ako v prvom? Čo sa stalo? Áno, druhé kolo bolo o 5 
sekúnd kratšie? Je to nefér? Nestáva sa nám to aj v živote – 
že sa zmenia podmienky? Že sa stanú nefér veci? Ako sme 
reagovali? Odradilo nás to? Dali sme si v treťom kole nižší cieľ 
kvôli horšiemu výsledku v druhom kole?

Mal niekto aj stratégiu, že odhadol nízke číslo, toľko vyplnil  
a viac už nevypĺňal? Keby to bola súťaž, vyhral by. Odhad bol 
presne taký ako výsledok. Prečo sme to tak nerobili? 
Ako by to asi robili naši traja kamaráti? Dali by si vysoký cieľ? 
Sťažovali by sa na nefér skrátenie času? Myslíte si, že by sa 
táto aktivita dala prirovnať k niečomu v ich životoch? A v tých 
našich? 

5. Máme pamäť ako Solomon?

Pomôcky: pero a papier.
O Solomonovi ste sa už dozvedeli, že má výbornú pamäť. Keď 
mu učiteľ povie príbeh, ktorý má sto slov, Solomon si aspoň 80 
presne zapamätá. Ako sme na tom s pamäťou my? Vyskúšame 
si to. Úloha je to náročná. Ktorí štyria odvážlivci si trúfajú ju 
vyskúšať? Nebojte sa, náš príbeh bude mať len tridsať slov. 

Traja zo 4 dobrovoľníkov pôjdu za dvere. Ten, čo zostane, si 
vypočuje krátky príbeh. Jeho úlohou bude si ho čo najpresnej- 
šie zapamätať, aby ho vedel povedať nasledujúcemu hráčovi, 
ktorý ho bude opakovať tretiemu a ten napokon štvrtému, 
ktorý bude za dverami najdlhšie. Keď bude štvrtý hráč opa-
kovať, čo počul, vedúci to zapíše. Nakoniec si porovnáme, 
koľko zo slov z originálneho príbehu zostalo v rozprávaní  
posledného štvrtého hráča. 

Nezabudnite na krátku reflexiu po aktivite:
Ako sa hráči cítili? 
Bola to veľká zodpovednosť, stres? 
Čo im pomáhalo? Čo bolo ťažké?
Vnímali publikum? 
Počuli, ako sa niekto smeje? 
Prečo sme sa smiali? 
Deti v projektoch často hovoria, že by chceli, 
aby ich koledníci prišli navštíviť. Kto by išiel? 

Modlitba:  
Milý Bože, chceme ťa poprosiť 

za našich nových kamarátov z Ugandy. 
Požehnávaj ich, pomáhaj im rozvíjať ich talenty. 

Ďakujeme ti za ľudí, ktorí im pomáhajú veriť, 
že postihnutie nie je neschopnosť. 

Prosíme ťa aj za všetkých nás – koledníkov, 
ktorí zapájame svoje talenty do koledovania. 

Pomôž nám, aby sme Dobrou novinou  
o narodení Ježiška čoskoro potešili čo najviac ľudí. 

(Priestor na vďaky a prosby detí. )

6. Tvoríme z arašidov                
 

 

Námet nájdet na strane 10 .

Príbeh nájdete  v prílohe F.  Vymyslieť so môžete  aj vlastný. 

Maľba v Dome prozreteľnosti, Nkokonjeru, 2018. 

Aktivitu možno urobiť aj ako súťaž medzi 2 družstvami  s 2 rôznými príbehmi. 

Animátor, ktorý aktivitu moderuje, vysvetlí pravidlá: 

Arašidy sú v Ugande veľmi populárne. Aj naši traja kamaráti 
majú veľmi radi arašidovú omáčku, hoci ju v projekte nemajú 
často. Podáva sa k vareným banánom alebo k ryži.
Variť budeme možno na budúcom stretku, ale dnes si ešte  
stihneme niečo pekné vytvoriť. 



PRÍLOHA H 
citát a obrázok 

a skladačka

Stretko 2: Padlo do úrodnej pôdy - téma 24. ročníka
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Tohtoročný plagát Dobrej noviny.

Zastávka 3
Pomôcky: farebná fotka 3 na označenie stanovištia, 
tretia úloha z prílohy I, fixky, šatka a veľký papier.  

Deti budú kresliť so zaviazanými očami s pomocou 
od tých čenov skupinky, ktorí namajú zaviazané 
oči. Spolupráca tu bude dôležitá. Ideálne je, ak na 
zastávke môže byť aj animátor - pomocník, ktorý ak-
tivitu usmerní a zhodnotí, ako si deti pomáhali úlohu 
zvládnuť. 

Cieľ stretka: priblížiť deťom tohtoročnú tému Dobrej noviny a cez pestré aktivity odpovedať 
na otázky: aké zrnká rozsievame doma i v afrických krajinách a akou pôdou sme pre zrnká 
my? 

Návrh na priebeh stretka: 
Stretko môžeme začať spoločným zamyslením nad citátom o rozsievačovi a zrne. Z ponuky 
aktivít pre deti si môžete vybrať podľa vašich možností, času a záujmu a spraviť ich s deťmi 
v skupine. Rovnako zaujímavé bude, ak deti rozdelíte do skupiniek a aktivity pripravíte ako 
jednotlivé stanovištia na „ceste po Ugande“. Odpovede si deti zapisujú a spolu s výrobkami 
z jednotlivých stanovíšť ich prinesú na spoločné zhodnotenie. 

S väčšími deťmi si môžete vyskúšať aj debatnú rolovú hru CHCEME ÍSŤ DO ŠKOLY (Príloha G), 
ktorá vás prenesie do ugandskej dediny Kyabakadde (čítaj Čabakade). Na záver sa v krátkej 
spoločnej aktivite vrátime k zrnku a stretko ukončíme spoločnou modlitbou. 

Úvodná spoločná aktivita: Rozsievač a zrno
Pomôcky: citát Lk 8, 5 - 8, kópia obrázku z prílohy H (môžete mať jeden spoločný obrázok  
a pracovať s ním v skupinke, alebo kópiu pre každého), perá alebo fixky na písanie.

Cesta po Ugande:  
Pátranie po tom, akú úrodu dávajú ugandské zrnká

Zastávka 1
Pomôcky: farebná fotka 1 na označenie stanovištia, rozstrihaná 
sladačka (Príloha H/b) a prvá úloha z prílohy I.

Našou prvou zastávkou je dedina Kyabakadde (čítaj Čabakade). Koledníci 
tu niekoľko rokov podporovali vzdelávanie  deti. Po čase sa však ľudia  
z projektu KRUDEP v Kyabakadde rozhodli, že si nemôžu každý rok pýtať 
príspevky na školské poplatky a pomôcky. Rozhodli sa, že si vypýtajú 
príspevok na stavbu ....(Čoho? Uhádnete, keď poskladáte rozstrihaný 
obrázok.) Z zárobkov z mlyna, dokážu štúdium chudobným deťom spon-
zorovať teraz sami. 

Zastávka 2
Pomôcky: farebná fotka 2 na označenie stanovištia, druhá úloha z prílohy I. 
Ak na stanovišti nebude animátor – skupinka potrebuje papier a pero, 
kam si zapíše odpovede na hádanky.
 
Väčšinu ľudí v Ugande živí práca v poľnohospodárstve. Mnohí farmári 
sú však chudobní, napriek tomu, že ťažko pracujú. Farmári v projekte 
KRUDEP v Kyabakadde sa to usilujú zmeniť. Čo pestujú, sa deti dozvedia 
z hádaniek. 

Vieme sa na naše koledovanie 
pozrieť ako na rozsievanie? 

 
Zapíšte si pod obrázok, čo všetko 
by sme mali urobiť, aby bolo naše 

rozsievanie čo najlepšie? 

Zamyslel sa už niekto nad tým, 
prečo je téma Dobrej noviny  

tento rok  
Padlo do úrodnej pôdy?  

 
Čo to asi znamená?  

Súvisí podobenstvo o rozsievačovi 
nejako aj s naším  

koledovaním? Ako? 

Správne odpovede: 1. kukurica, 2. banán, 3. mango, 4. káva, 5. chlebovník, ktorý 
tu volajú aj jackfruit (džekfrut), 6. sladké zemiaky, 7. ananás, 8. arašidy, 9. čaj 

Trs banánov predá farmár v Kyabakadde asi za 7,5€. 

V Arcidiecéze Tororo sa rozhodli pomôcť miestnym ľuďom podporou drobného podnikania skupín z far-
ností. Jednou takouto skupinou sú aj vdovy z dedinky Kwapa, ktorým diecéza podporila podnikateľský 
nápad a zakúpila im stroje na výrobu arašidového masla. Recept na arašidovú omáčku nájdete v Dobrých 
novinách Dobrej noviny. Na stretku si môžete rýchlo pripraviť arašidové maslo. 

V prílohe I  nájdete recept na  arašidove maslo. 

Zastávka 4
Pomôcky: farebná fotka 2 na označenie stanovištia, štvrtá úlohua z prílohy I, 300 gramov nesolených 
arašidov, štipku soli, kuchynský robot alebo silný mixér, misku a varešku. 
POZOR: zistite, či medzi deťmi nemáte niekoho s alergiou na arašidy. 

Pozrite si  
krátky film  

Silné vdovy

V prílohe J: 
kvíz o Ugande
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Zastávka 5
Pomôcky: farebná fotka 5 na označenie stanovištia, piata úlo-
ha z prílohy I, video muzikantov zo skupiny Nkwenge (ak máte 
možnosť ho na stanovišti prehrať). 

Naši kamaráti z hudobno-tanečnej skupiny Nkwenge robia 
čosi podobné ako dobronovinoví koledníci. Spievajú a tancujú 
na rôznych oslavách, svadbách či pohreboch a zo zarobených 
peňazí pomáhajú chudobným a núdznym. Deti budú na tejto 
zastávke pripravovať hudobnú hádanku pre animátopra. 

Zastávka 6
Pomôcky: farebná fotka 6 na označenie stanovištia, šiesta 
úloha z prílohy I, veľký tvrdý papier, temperové farby a jed-
noduché pečiatky z vlastnej výroby (vrchnáčiky, škatuľky 
obmotané špagátom, kúsky dreva, špongia nastrihaná na 
rôzne tvary a pod.)

Deti sa na chvíľu stanú dizajnérmi látok. Uvidíme, či aj im 
to pôjde tak dobre ako ženám v Ugande. 

Zastávka 7
Pomôcky: farebná fotka 7 na označenie stanovištia, siedma 
úloha z prílohy I, A4 papiera, lepiaca páska a nožnice. 

Deti sa zoznámia so Samsonom. K vzdelaniu pomohla orga-
nizácia KRUDEP, s ktorou Dobrá novina roky spolupracuje. Aj 
vodoinštalatérska úloha, ktorú budú deti riešiť, je zameraná 
na spoluprácu. 

Zastávka 8
Pomôcky: farebná fotka 7 na označenie stanovištia, ôsma 
úloha z prílohy I

Deti tu čaká lekcia bagandského jazyka luganda.

Radostní muzikanti zo skupiny Nkwenge. 

Ženy z farnosti Mulanda dostali malý grant od Caritas Tororo. 
Zarábajú si rôznymi aktivitami - pletú rohože, vyrábajú ba-
tikované látky, šijú, pečú koláče a majú keteringovú službu. 

Samson Ojuba hrdo ukazuje svoje školské diplomy. Viac sa o 
ňom môžete dozvedieť vo filme Príbehy z Kyabakadde. 

Záver stretka: 
 
Spoločne sa porozprávajte o tejto ceste po Ugande. Ako sa 
deťom darilo? Čo sa dozvedeli? Môžete sa opýtať na pár fak-
tov z informácií, ktoré sa deti dozvedeli.

Napr.: prečo si už v Kyabakadde nepýtajú od Dobrej noviny pe-
niaze na vzdelávanie detí?  Aký stroj si kúpili vdovy z Kwapy  
a ako im pomáha? Kde sa hovorí jazykom luganda?

Nechajte deťom priestor, aby ukázali svoje výrobky. Vzory na 
látky – ktorý sa vám najviac páči? Podarilo sa im vyrobiť aspoň 
metrovú rúru? Ako postupovali? 

Na začiatku stretka sme hovorili o rozsievačovi 
a zrnku. Počas našej cesty po Ugande sme 
nakukli do niekoľkých projektov, kde sa tiež 
zasieva zrnko od koledníkov. 
 
 
Môžeme sa vrátiť k obrázku rozsievača:
• Do akej pôdy padá kolednícke zrnko? 
• Tu na Slovensku, ale aj v Ugande, či iných 

afrických krajinách pre ktoré koledujeme? 
• Stojí to zato? 
• Prináša dobrú úrodu, tam kde padne? 
• Padlo do úrodnej pôdy? 

V duchu vďaky za zrnká i za úrodnú pôdu, do ktorej padá môžeme viesť 
aj záverečnú modlitbu: 
 
Milý Bože,

ďakujeme ti za našu kolednícku skupinu, za to, že nám dávaš silu ísť 
koledovať a potešiť navštívené rodiny. Ďakujeme ti aj za projekty v 
Ugande, ktoré sú úrodnou pôdou a dary Dobrej noviny rozmnožujú 
usilovnou prácou, učením sa a vzájomnou pomocou medzi ľuďmi. 
Ďakujeme Ti za Tvoje slovo – zrnko múdrosti a lásky, ďakujeme, že ti 
ho môžeme pomôcť rozsievať aj pri koledovaní, keď ohlasujeme Do-
brú novinu o narodení Ježiška. 

Dajte deťom priestor, aby predniesli svoje vďaky a prosby. 
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Na kolednícke stretká zaraďte aj tvorivé aktivity. 

Deti isto vymyslia aj iné 
arašidove ozdoby na 

stromček.  

ktorého názov by sa dal preložiť ako pražené vajcia (kvôli žl-
to-bielym kvetom). Plody majú tmavohnedú tvrdú škrupinu. 
Keď semienka vnútri vyschnú, vydávajú pri tanci pekný ryt-
mický zvuk. Namiesto týchto plodov sa niekedy používajú aj 
kovové pliešky.  
Entongoro môže oživiť aj vaše koledovanie. Vyrobíte si ho 
podľa nasledujúceho obrázku:

Deti môžu posielať svoje kresby a maľby spolu s listom Ježiškovi.
Do tejto súťaže sa zapojíme aj s Dobrou novinou a témou pre 
tento ročník budú koledníci. Možno práve návrh koledníka  
z tvojej skupinky bude budúci rok na vianočných obálkach alebo 
pohľadniciach na celom Slovensku.

Súťaž

Kolednícka poštová známka                                                                                                                 
Nakreslite poštovú známku!

Slovenská pošta vyhlasuje 
každý rok súťaž o výtvarný 
návrh, ktorý sa stane pošto-
vou známkou. 

Ako na to? Ak stihnete 

kresliť počas Vianoc,  

môžete poslať kresbu  

na stredisko spolu so zápisnicou 

 z koledovania.

• Nakresli svoj obrázok  
s témou „koledníci“  na A4.

• Na zadnú stranu napíš svoje 
meno a adresu.

Tip na pokolednícke stretko:
Nestíhaš s koledníkmi kresliť pri príprave na koledovanie? Výt-
varnú aktivitu môžeš zaradiť na pokolednícke stretko  a spolu s 
kreslením zhodnotiť koledovanie.

• Obrázok neskladaj a vo veľkej obálke  
ho pošli do 15. februára 2019 na našu adresu:  
eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

Pomôcky: pevnejší farebný papier (dve rôzne farby), nožnice  
Postup: Nastriháme si približne 14 pásikov (0,5 x 12 cm) pa-
piera. Môžete zvoliť aj inú šírku alebo dĺžku. Farby budeme 
rovnomerne striedať. Každý prúžok trikrát prehneme, tak 
ako to vidíte na obrázku a vkladáme jeden do druhého.  
Posledný sklad uzavrite až na ruke. 

Materiál, akým zdobia karty v Ugande, sa vyrába z kmeňa 
banánovníkov. Na Slovensku sa nezháňa ľahko, ale nahradíme 
ho kartónom, novinovým alebo farebným papierom. 

Pomôcky: polovica bielej A4 preložená na kartový formát, 
kúsky papierov s peknými farbami alebo zaujímavými štruk-
túrami, nožnice, lepidlo, šablónu z prílohy K alebo vlastné 
námety. 
Postup: šablónu alebo vlastný námet si prekreslite na 
pohľadnicový formát tenkého papiera. Priložte ho na papier, 
z ktorého chcete mat obrázok a ceruzkou pretlačte kontúry. 
Rozne časti obrázku môžu byť na papieroch rôznych farieb  
a druhov (novinový, ozdobný, kartón...). Z papierov, na ktoré 
ste otlačili kontúry, ich povystrihujte alebo povytrhávajte  na-
lepte na pohľadnicu. 

Vianočná karta

Fiona z Nkokonjeru pózuje s pohľadnicami z banánového 
lyka. Snímka: Jozef Magda, 2017

Rovnakou metódou, 
len so širšími pásikmi 
papiera, môžete vyro-
biť aj koruny pre troch 
kráľov!

Papierový náramok    Entongoro

Pomôcky: ozdobná stuha (2 x 40 - 50 cm), špagát, 
silné lepidlo, orechy, ihla a niť.
 
Postup: orechy po trojiciach prilepte na špagát. 
Špagátmi, na ktorých sú priviazané orechy prepo-
jte dve stuhy. Jednu stuhu si uviažte okolo kolena 
a druhú okolo členku. 

Lýtkové hrkálky – enton-
goro používajú aj mladí 
muzikanti z Kyabakadde. 
Video s ich tancom a spe-
vom nájdete na www.do-
branovina.sk
Tento tradičný hudob-
ný nástroj pochádza zo 
západnej Ugandy. Použí-
vajú ho muži. Vyrába sa  
z plodov tŕnistého stromu, 

Môžete vyskúšať aj alternatívy s kovovými plieškami na drôte, 
sušenými makovicami a pod. Fantázii sa medze nekladú. 

Arašidovy anjel na stromček

Pomôcky: arašidy v škrupinkách, lepidlo, špagátik alebo 
farebná bavlnka, biely tvrdší papier na krídla, nožnice 
(pre malé deti môžeme krídla dopredu povystrihovať). 

Postup: Vystrihneme a dokreslíme 
krídla, oči a ústa. Nalepíme ich na 
arašid. Na vrch pevne prilepíme 
bavlnku na zavesenie ozdoby. 



Námety na kolednícky program Novoročný kolednícky program
vhodný aj pre najmenších

Novinu radostnú oznámim vám,
že sa nám narodil dnes Kristus Pán,
to dieťa krásne, nad slnko jasné,
anjeli spievajú, slávu mu vzdávajú pri Betleheme.
 
Za noci chladnej, keď Betlehem spal,
ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval:
Sláva na výsostiach Bohu.
Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán. 

V maštaľke biednej na slame leží,
je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš.
Božia láska ho znížila z nebies do jasieľ,
aby tak navždy zničila chlad ľudských sŕdc a tiel. 
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Koledníci z Liptovského Hrádku, 2017, archív DN

Pieseň: Nesiem vám noviny

Pieseň: Radostná zvesť

Pieseň: Daj Boh šťastia tomu domu

Milí kolendíci, 

ponúkame vám dva námety na kolednícke programy. 
Jeden je jednoduchší a vhodný pre menšie deti. Vinše 
a piesne v ňom môžete ľubovoľne dopĺňať. 
Nezabudnite na svoje nárečie a k piesňam pridaj-
te hrkálky, zvončeky alebo hudobné nástroje, ktoré 
zvládnete nosiť so sebou.

Betlehemská hra je skrátená tradičná pastierska hra, 
v ktorej vystupujú pastieri, anjel a rozprávač. Ústred-
ným prvkom je Betlehem, ktorý môže mať rôznu 
podobu dieťatka na rukách anjela, papierového  
Betlehemu alebo podobu kostola. V betlehemskej 
hre ide o obrátenie pastierov a evanjelizáciu, preto sú  
v nej naznačené aj malé konflikty a neresti. 
 
V závere si každý pokľakne, čo je prejav obrátenia sa a 
pokory. Piesňou sú vyzvaní k poklone aj domáci, ktorí 
sa nielen pobavia na vás, ale isto si aj zaspievajú s vami 
koledy. 

Vinšujem vám v tento Nový rok,
aby vám nepadol z pece bok,
vašim rámom veľa tanierov,
vašim dievkam veľa frajerov
a vám, gazdíčko, holbu vína,
aby ste vychovali syna,
vašej gazdinej praženičku,
aby mala strojnú dcérečku
a na statočku rozmnoženie,
na poliach, lúkach rozhojnenie,
vypiť, zajesť dačo nám dajte
a všetci sa tu dobre majte!
 
Ďakujeme za tie dary, čo ste dali hospodári,
aby ste sa nehnevali, ďakujeme vám,  
ďakujeme vám.
Pane Bože, dobrú noc im daj!
Po dobrej noci všetkého dobrého,
šťastia, zdravia, rôčika hojného!

Dneska je prvý deň v roku
prišiel som vám zavinšovať trochu,
aby ste mali šťastia, zdravia stáleho
a mešteka nikdy prázdneho.
 
S pomocou Božou prežili ste
zas ďalší v rokov slede.
Nech ruka Božia pevne, iste
vás v roku novom vedie.
Nech dary jeho milosti
vás po celý rok chránia,
nech vám dá šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.

Koledníčky z Pobedimu, 2017, archív DN
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Pieseň: Poďme všetci do Betlema

Betlehemci

Pieseň: Strunka, strunka, zelená jablonka

 

Už sme dary odovzdali Pánu našemu.
Česť a chválu neskonalú darujeme jemu.
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Fedor:

 

Stacho: Daj Boh šťastia, milí páni!
                A ty, Fedor, čo tak na mňa voláš?

Fedor:  
Nevidel si mi ovce v betlehemských  horách?

Stacho: Ba som ti ich videl.
Fedor: A prečo si mi ich nezvrátil?

Stacho: Preto som Ti ich nezvrátil,
                lebo som videl na nebi velikánsku jasnoť.
                Zľakol som sa a zutekal som až sem.
                Ale neboj sa!
                Nebudeš už viacej ovčiarom,
                ale budeš mojím najvernejším kamarátom.
                Nebudeme viac ovce pásť,
                ale budeme spolu husi, sliepky a kačice krásť.

Rozprávač: 

Fedor: Nebudeme krásť, budeme ovce pásť! 

Stacho: Budeme kradnúť! 

Fedor: Nebudeme! 

Stacho: Ako teda chceš!
                Poď sem Jano,
                lebo sa tu Fedor so mnou klbčí!

Jano: Daj Boh šťastia, milý pane!
            Pásol som ovce
            v jednej dolince.
            Ovce s baranmi
            a kozy s capmi.
            Pri jednom kríčku
            zaspal som trošku.
 
Kubo: Daj Boh šťastia, milí páni!
             Ja som Kubo, chlap udatný, 
             mám toliare, mám dukáty,
             ktoré som nazbieral 
             po betlehemských horách ešte za mladi.

Jano Kubovi: Kubo! Anjel spieva!

Kubo: To sa ti len sníva!

Pieseň: Pásli ovce valasi

 

Poďme sa pokloniť , bračekovia!
Ja Fedor vrtké pachoľa
oferujem ti červené jabĺčko,
ako Panny Márie srdiečko.

Ja Stacho, oferujem ti liter vína,
aby nám nebola v Betleheme zima.

Ja Jano, oferujem ti barana zo zlatýma rohama,
aby si nás všetkých prijal do raja.
Kubo! Na oferu!

Bojím sa!

Neboj sa, svieti sa!
Na oferu!

Jezu, Jezu, čo ti dám,
keď sám chudák nič nemám.
Mal som včera bačkor nový,
čo som ukradol bačovi. 

Kubo pekne!

Salve nostre Jezuľa!
Ja Kubo vrtké pachoľa,
oferujem ti za čiapku slivák,
aby si nepovedal, že som všivák.

Pochválený buď Pán Ježiš i Márie meno
v dňoch týchto sviatočných nech je 
pozdraveno.
Bo celé kresťanstvo v dňoch týchto sa 
chystá
osláviť pamiatku narodenia Krista.
A tak v spoločnosti chodíme len k tomu,
ktorý nás prijme do svojho domu.
Dovoľte nám i vy, drahí páni,
zabaviť sa trochu tu s vami.

Sem sa, pastieri, sem pospiechajte,
Ježiška malého v jasličkách privítajte.

Daj Boh šťastia, milí páni a dámy!
Ani neviem sám, kde som sa tu vzal.
Poď sem Stachu, lebo som vo veľ-
kom strachu,
lebo je tu veľa národu! Fedor: 

Rozprávač:

Anjel s betlehemom v rukách:

Stacho:

Jano:

Kubo:

Stacho:

Kubo:

Fedor:

Kubo:
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2. /: Vstaňte hore a poďte, Jezuliatko nájdete. :/ 
    /: Nájdete Ho v jasličkách, zavinuté v plienočkách. :/

3. /: Mária Ho kolembá a Jozef Mu tak spieva. :/ 
    /: Na husličkách ju, ju, ju a na gajdách du, du, du. :/
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2. Posol radí: Zanechajte rýchle tmavú noc, vykročte hneď Boh vám núka svetlo na pomoc!
    Hodina už spásy aj vám práve odbila, nikdy viac sa nenavráti milosti chvíľa. 

2. My sme chlapci malí, radi by sme brali
    po oriešku, po jabĺčku, keby ste nám dali. 



Príloha A  
Stretko 1/Aktivita1

Na každej z týchto fotografií  
je náš kamarát Solomon  
z plagátu Dobrej noviny. 

Čo o ňom viete zistiť?  
Aký je to chalan? Čo robieva?  

Čo má rád?

SOLOMON MUWANGUZI 





Príloha B
Stretko 1/Aktivita1

FLORENCE NAKINTU 

Na každej z týchto fotografií  
je naša kamarátka z Ugandy.  

Čo o ňej viete zistiť z obrázkov?  
Aká sa vám zdá? Čo robieva?  

Čo má rada? 





Príloha C
Stretko 1/Aktivita1EDWARD MUSISIEDWARD MUSISI

Na každej z týchto fotografií je náš kamarát z Ugandy. 
Čo o ňej viete zistiť z obrázkov? Aký sa vám zdá?  

Čo robieva? Čo má rád? 





Príloha D 
Stretko 1/Aktivita1 

Projekt, ktorý pomáha našim trom kamarátom, sa volá Dom prozreteľnosti. Koledníci Do-
brej noviny podporujú tento projekt z vykoledovaných príspevkov od roku 2016. Projekt 
však na peniažky od koledníkov nečaká so založenými rukami. Sami sa snažia získať i vyt-
várať aj iné zdroje. V projekte majú farmu, ktorá zásobuje kuchyňu, aby nemuseli priveľa 
potravín nakupovať. Je tu aj pekáreň, ktorá zásobuje chlebom a pečivom nielen projekt, 
ale široké okolie. 

Krátke informácie o troch kamarátoch z Ugandy pre animátora:

Solomon Muwanguzi (14)  

Nemal ani rok, keď dostal meningitídu. Neskôr sa pridala mozgová obrna. 
Mama sa o neho starala, ale držala ho doma. So školou sa Solomon zoznámil 
až pred dvoma rokmi, keď prišiel do Domu prozreteľnosti. 

„Viem, že Solomon bude v škole medzi najlepšími,“ prezradil nám jeho tera-
peut Ronald. „Je veľmi šikovný. Problém je iba písanie, keďže obrna zasiahla 
jeho končatiny. Pri cvičeniach sa sústreďujeme na ruky, ktoré sa ešte môžu 
zlepšiť.“ Solomon chce byť účtovník alebo právnik. Jeho záľuba je matematika  
a rád spieva a tancuje. Z farieb má najradšej červenú. Z domácich prác rád 
zbiera odpadky a robí poriadok.

Florence Nakintu (11) 

Florence chce byť učiteľkou matematiky – je to jej obľúbený predmet. Má 
rada aj šport, hlavne loptové hry. Rada pomáha so všetkými domácimi prá-
cami. Aj nedávno, keď zozbierali kukuricu, pomáhala ju sestrám sušiť na 
horúcom slnku, aby zrno nenapadli plesne. Z farieb má najradšej červenú 
a modrú. 

Do projektu ju priviedol terapeut Ronald. Keď ju stretol, mala príznaky 
fyzického postihnutia kvôli diagnóze zvanej oneskorený vývoj. Do školy 
nechodila kvôli školnému. Otec od rodiny odišiel, mama to tažko zvládala, 
a tak sa o Florence starala stará mama. Stará mama sa stará aj o ďalšiu 
vnučku, ktorá má vážnejšie postihnutie ako Florence a do centra ju nemôžu 
vziať. Florence sa vie obliecť, umyť, najesť a môže chodiť do školy. V projek-
te je už asi 3 roky, ale na prázdniny chodieva domov ku starej mame. 

Edward Musisi (13)  

Je silný a pracovitý chlapec. O kozy, ktoré v projekte chovajú, sa stará 
výlučne on. Je výrečný a chce byť právnik. Popri starostlivosti o zvieratá, 
rád upratuje. Obľubuje červenú farbu. Aj on má v škole najradšej matema- 
tiku. V projekte je od štyroch rokov.
  
Narodil sa z abnormálnymi končatinami – deformovanými nohami aj ruka-
mi a do centra ho priniesli na rehabilitáciu. Mama mu zomrela a ostatná 
rodina sa o neho nedokázala postarať. Edward podstúpil niekoľko operácii 
a amputáciu nôh po kolená. Má protézy na chodenie, ale nerád ich použí-
va. Hovorí, že je rýchlejší bez nich. 

Sestry ho párkrát poslali aj domov na prázdniny. Edward sa z nich však 
vracal s početnými zraneniami, keďže dostával ťažkú prácu (zbierať v lese 
drevo, prácu na poli). Chlapec je silný, takže prácu dokázal robiť, no zrane-
nia, ktoré sú pri ťažkej práce bežné, boli preňho nebezpečné. Domov sa 
vracia už iba na krátke návštevy. 

                                   (Snímka Musisiho s kozičkami, Terka Lukšicová, 2018)
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Príloha H
Stretko 2
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Príloha E
Stretko 1/Aktivita2

 Pracovný list s maľovankou pre deti

Musisi má veľmi rád zvieratá, ale zatiaľ 
nemal možnosť stretnúť jedno z najvzác-
nejších zvierat, ktoré žije v Ugande. Viete, 
ako sa volá? Vyfarbite si ho, keď zistíte, 
akú farbu má tento najsilnejší a najväčší 
ľudoop na svete. 

Naši traja kamaráti sú Ugandy. Viete  správne vyfarbiť ugandskú zástavu? 

Vyfarbite si obrázok 
koledníkov.  

Do chvosta kométy dopíšte 
krajiny, v ktorých  

Dobrá novina podporuje 
projkety. 

Vo
lá

 sa
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 .

Nakresli scénu z videa Solomon, hovorca 
detí, ktorú si si najlepšie zapamätal/a. 

Uhádnu tvoji kamaráti, 
čo si nakreslil? 



Kadiaľ ma Musisi 
previesť kozu na pašu? 

Viete aký je toto kontinent? 

Vyfarbite si ho a skúste ukázať, 

kde približne býva Solomon a jeho 

kamaráti. 

Uganda je krásna krajina vo východnej 
......................Žijú tu aj naši 3 kamaráti 
....................., ...................... a Musisi. Bývajú 
v projekte, ktorý podporujú ............................. 
Dobrej noviny. Projekt vedú sestry. Deti v pro-
jekte majú rôzne postihnutia a pochádzajú z ...
.................................. rodín. Majú však aj rôzne 
talenty a sestrám veľa .........................Vďaka 
projektu sa môžu učiť ové veci, chodia na ter-
apie, aby sa zlepšil ich stav, a keď treba veru aj 
do nemocnice. Spolužiaci ich majú ..................... 
Nik sa im nevysmieva. Obdivujú ich, čo všetko 
dokážu. .......................... sa rád učí a aj v projek-
te vždy každému poradí, dokonca aj dospelým. 
Florence rada pomáha sestrám. My sme ju videli 
sušiť kukuricu. Musisi síce nemá .................., ale 
má veľmi silné ruky, lebo sa nezľakne žiadnej 
...................... Najradšej sa stará o ..................... 
Všetci radi pomáhajú. Keď vyrastú, chcú praco-
vať a pomôcť svojej rodine a iným deťom, ktoré 
majú neľahké detstvo. Prezradili sme im, ako 
na Slovensku počas vianočného obdobia deti ..
...................................... Nevedia ako presne 
vyzerá zima, ale myslia si, že koledníci sú veľmi 
............................... Posielajú vám všetkým 
pozdravy z Ugandy. 

Podarí sa vám doplniť všetky chýbajúce slová? 

Vyplnený pracovný list nájdete na 
www.dobranovina.sk

Aký mimoriadny talent má Solomon? 
Čo dokáže lepšie ako väčšina ľudí? 

Pamätáš si to z filmovej scény 
v triede? Dokáže................................ 
............................................................
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Zadanie a riešenie -  aktivta 3. 
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Príbeh na zapamätanie k aktivite 5:
Solomon, Florence a Musisi sa dopočuli, že na Slovensku deti počas Vianoc koledujú. Malí koledníci robia radosť 
navštíveným ľuďom. Spievajú koledy a rozprávajú vinše. Potešia aj kamarátov v afrických krajinách, kam posielajú 
to, čo vykoledujú. „Bol by som rád, keby prišli zaspievať aj k nám do Ugandy,“ povedal Solomon. 
 

Príloha F
Stretko 1/Aktivity 3, 4 a 5 
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Prílohy J&K
Stretko 2/Kvíz

1. V Ugande žije takmer toľko ľudí, čo na Ukrajine.  
    Viete, koľko má približne obyvateľov?
a) 19 miliónov
b) 29 miliónov
c) 39 miliónov
 
2. Aká veľká je Uganda v porovnaní so Slovenskom?
a) Má rozlohu ako Slovensko.
b) Je takmer 5-krát väčšia ako Slovensko.
c) Je takmer 15-krát väčšia ako Slovensko.
 
3. Hlavným mestom Ugandy je Kampala. 
    Viete, čo znamená toto pomenovanie?
a) Druh antilopy
b) Chvost krokodíla
c) Nový kvet
 
4. V ktorom roku získala Uganda nezávislosť?
a) 1960
b) 1962
c) 1964

Kvíz: Fakty o Ugande
(správna je vždy len jedna odpoveď)

Správne odpovede: 

1c, 2b, 3a, 4b, 5b , 6b (Keňa, Južný Sudán, Rwanda, Tanzánia, 
Konžská demokratická republika), 8b, 9a (b – Rwanda  
a c – Lesotho), 10b, 11a (John Akii-Bua v behu na 400 m cez 
prekážky v Mníchove 1972 a Stephen Kiprotich v maratóne  
v Londýne 2012), 12c , 13a (až pätina vývozu)
 

5. Aké zviera je zobrazené na vlajke Ugandy?
a) Gorila
b) Žeriav kráľovský
c) Pelikán
 
6. S koľkými krajinami hraničí Uganda?
a) Tri
b) Päť 
c) Sedem
 

7. Až 25 % rozlohy Ugandy tvoria:
a) Lesy
b) Púšte
c) Rieky a jazerá
 
8. Z akého jazera, ktoré sa nachádza na území  
    Ugandy, vyteká Biely Níl?
a) Jazero Turkana
b) Viktóriino jazero
c) Jazero Tanganika
 
9. Ako sa zvykne označovať Uganda?
a) Perla Afriky 
b) Krajina tisícov kopcov 
c) Kráľovstvo na nebi 

10. Ak si v Ugande vypýtate rolex, čo vám prinesú?
a) Náramkové hodinky
b) Vajíčkovú omeletu
c) Osviežujúci nápoj z avokáda

11.Uganda nepatrí medzi známe atletické veľmoci ako Keňa  
či Etiópia. Skúste si tipnúť, koľko zlatých medailí získala  
Uganda na letných olympijských hrách (príp. ak kde a v akej 
disciplíne)? Pre porovnanie, Keňa má na konte 31 a Etiópia 22 
zlatých medailí.
a) 2 
b) 4
c) 6

12. Aký dopravný prostriedok sa označuje ako boda boda?
a) Terénny automobil
b) 12-miestny taxík
c) Motorka
  

13. Najdôležitejšou vývoznou plodinou Ugandy je
a) Káva
b) Čaj
c) Cukrová trstina

Príloha K



6. Peter, 10-ročný chlapec. Bývaš v Kyabakadde, máš 3 
súrodencov. Chodíš do školy, páči sa ti tam, máš tam veľa 
kamarátov. V dedine poznáš viacero detí, s ktorými sa 
hrávaš na ulici. Je ti ľúto, že aj ony nechodia do školy ako ty.  

Príloha G
Stretko 2/Rolová hra 

Chceme ísť do školy - rolová hra z Kyabakadde

Ciele hry: 
• Priblížiť koledníkom tému Padlo do úrodnej pôdy tak, aby po-

rozumeli, že partneri Dobrej noviny sú sami veľmi aktívni a 
neustále hľadajú možnosti, ako si sami môžu pomôcť v ťažko- 
stiach, ktorým čelia. 

• Dať koledníkom pri rolovej hre príležitosť vcítiť sa do konk-
rétneho príbehu komunity v dedine Kyabakadde, ktorá sa 
usiluje podporiť deti v tom, aby mohli chodiť do školy.

• Pomôcky: rozstrihaná príloha G k ponúkaným situáciám na 
rolovú hru a film Príbehy z Kyabakadde. Nie je to nevyhnut-
né, ale k rolovej hre sa hodia pomôcky dotvárajúce kostýmy 
jednotlivých rolí: šatka na hlavu pre mamu, zápisník a uka-
zovátko pre učiteľku, diár a telefón pre podnikateľa a pod.

Návrh na priebeh hry:
• Na úvod stretka vám odporúčame pozrieť si s koledníkmi 

krátky flm o  Kyabakadde z produkcie eRka, nájdete ho na 
www.dobranovina.sk.

• Rozdeľte deťom (nechajte im vybrať si) ponúkané roly. Časť 
detí si môže vybrať aj rolu diváka a hru pozorovať. So zada-
nou rolou im dajte aj označenie (napr. pásik tvrdého papiera 
na šnúrku okolo krku s názvom MAMA, PODNIKATEĽ a pod.) 
a kartičku s podrobnejším popisom ich úlohy. Podľa počtu 
detí na stretku rozhodnite, či budú hrať jednotlivci alebo 
skupinky. Zvážte, či použiť všetky ponúkané roly k zvolenej 
situácii, alebo vám postačí menej.

• Deťom dajte čas na oboznámenie sa z ich rolami. Ak hrajú 
rolu ako skupinka, budú potrebovať pár minút aj na premys-
lenie si toho, ako naplniť svoju rolu. Každý pozná podrobnos- 
ti iba svojej role. O ostatných sa deti dozvedia až v priebehu 
hry.

• Vedúci má úlohu moderátora. Dobre vysvetlí pravidlá a ešte 
raz zopakuje, kto má akú rolu. Deťom poradí, aby sa do svojej 
role čo najviac vžili a použili aj počas hry informácie zo svojho 
papierika. Dohliada na to, aby sa pri hre deti neprekrikova-
li, ale každý mal šancu povedať to, čo chce. Do hry nezasa-
huje, neponúka riešenia. Deti vždy nakoniec úlohu zvládnu. 
Je dôležité, aby si vedúci pred hrou prečítal podrobnosti ku  
všetkým rolám a porozumel, kam sa hra uberá.

• Dôležitou úlohou vedúceho je aj viesť reflexiu po ukončení 
hry. Reflexia by mala dať priestor na zdieľanie pocitov počas 
hry, spokojnosť alebo nespokojnosť s tým, ako hra nakoniec 
dopadla. Vedúci tu má príležitosť usmerniť deti, ak sa počas 
hry vyskytlo nejaké nevhodné slovo či správanie.

Dnes si pozrieme krátke video z dedinky Kyabakadde  
z Ugandy – africkej krajiny, pre ktorú tento rok špeciálne 
koledujeme. Dávajte dobrý pozor, lebo v hre, ktorú sa dnes 
zahráme, sa vám zídu aj informácie z filmu. Film je z projek-
tu, kde sme prostredníctvom koledovania pomáhali deťom 
z chudobných rodín zaplatiť školské poplatky, ktoré si ich 
rodičia nemohli dovoliť. Vďaka našej podpore tak desiatky 
detí úspešne ukončili základnú a strednú školu. 

• Film môžete uviesť napríklad takto: 

• S deťmi sa o filme krátko porozprávajte: Čo sa im najviac 
páčilo? Čomu nerozumeli? Vedia si predstaviť, že by vôbec 
nechodili do školy? Prečo vôbec chodia do školy?

1. Mama Judith, máš 40 rokov a 4 deti. Pred dvoma 
rokmi ti zomrel manžel na tuberkulózu. Máš farmu, na 
ktorej pestuješ banány matoke, kukuricu a taktiež 5 pra-
siat a jednu kravu. Dve deti máš ešte na základnej škole, 
dve už sú na strednej. Školské poplatky pre stredné školy 
sa minulý rok zvýšili a tak rátaš. Robíš, čo môžeš, avšak 
môžeš si dovoliť zaplatiť školské poplatky len pre 3 deti. 
Stojíš teda pred náročnou situáciou, ktoré dieťa vezmeš 
zo školy. Dopočula si sa, že existuje organizácia KRUDEP, 
ktorá by ti s týmto mohla pomôcť.

2. Voláš sa Justin, si riaditeľom organizácie KRUDEP, 
cez ktorú sponzori 10 rokov prispievali na školské poplat-
ky pre 200 detí v tvojom okrese. Sponzori zo Slovenska ti 
oznámili, že od budúceho roka nebudú môcť pokračovať v 
podpore. Za 10 rokov ste spoločne dokázali podporiť mno-
ho detí a mladých, z ktorých mnohí pokračovali v štúdiách 
na vysokej škole. Vidíš zmysel v tomto programe, nechceš 
sklamať dôveru, ktorú do teba rodičia a deti vkladajú.

3. Voláš sa Anna a si riaditeľkou miestnej základnej 
školy v Kyabakadde. V škole máš aj 50 sponzorovaných 
detí z programu organizácie KRUDEP. Síce na tvojej škole 
študuje spolu až 600 detí, no nemôžeš si dovoliť odpus-
tiť celé školné 50 deťom, nech by boli akokoľvek nadané 
a šikovné. Areál školy je veľký, okrem tried máte multi-
funkčnú halu, ktorú prenajímate na rôzne oslavy či aktivi-
ty počas roka. Sama pochádzaš z chudobnej rodiny, a tak 
ti nie je osud týchto 50 detí ľahostajný. Na druhej strane 
potrebuješ platiť učiteľov, pomôcky, jedlo, opravy....

4. Tvoje meno je Edwin. Si podnikateľom a vlastníš 
stavebnú firmu. Pochádzaš z neďalekého mestečka Kala-
gi. Chodievaš do kostola, odkiaľ poznáš Justina, riaditeľa 
organizácie KRUDEP, ktorá podporuje farmárov v oblasti 
a je známa tým, že podporuje chudobné deti v ich štúdiu. 
Zaujala ťa práca, ktorú robia, avšak momentálne sa tvojej 
firme nedarí. Nemáš preto peniaze na to, aby si finančne 
pomohol. Máš však 10 zamestnancov, nejaké tie stroje  
a kontakty medzi miestnymi podnikateľmi. Možno by sa 
to dalo využiť.

5. Mladá učiteľka Ester, 30 rokov. 5 rokov ju KRUDEP 
podporoval v jej štúdiách na strednej škole. Úspešne si 
ukončila bakalárske štúdium a momentálne učíš v neďa- 
lekom okresnom meste Mukono. Baví ťa hudba, rada 
tancuješ. Si členkou hudobno-tanečnej skupiny Bama-
sanyusa, ktorá v okrese Mukono chodieva po svadbách 
a rôznych oslavách. Za svoje vystúpenia si dokážete ako 
skupina finančne prilepšiť. V skupine je vás spolu 20. 

Pozrite si krátky film  Príbehy z Kyabakadde

Čo robiť, keď naši sponzori už nebudú platiť školské poplatky? 





Príloha I
Stretko 2/úlohy

1. Našou prvou zastávkou je dedina Kyabakadde (čítaj Čabakade). Koledníci tu niekoľko rokov podporo- 
vali deti, aby mohli chodiť do školy. Po čase sa však ľudia z projektu KRUDEP v Kyabakadde rozhodli, že si 
nemôžu každý rok pýtať príspevky na školské poplatky a pomôcky. Rozhodli sa, že si vypýtajú príspevok 
na stavbu ....(Čoho? Uhádnete, keď poskladáte rozstrihaný obrázok.) Zo zárobkov z mlyna, dokážu štú- 
dium chudobným deťom sponzorovať teraz sami. 

2. Väčšinu ľudí v Ugande živí práca v poľnohospodárstve. Mnohí farmári sú však chudobní, napriek 
tomu, že ťažko pracujú. Farmári v projekte KRUDEP v Kyabakadde sa to usilujú zmeniť. Vzdelávajú sa, 
aby sa dokázali o plodiny aj zvieratá lepšie postarať. Spoločne sa učia ako podnikať, aby od nich výkup-
covia lacno neskúpili celú úrodu.
 
Ak uhádnete nasledujúce hádanky, dozviete sa, čo pestujú farmári z KRUDEPu:
1. Žlté líca, šúpoľová suknica, nezoberie ju jak banán opica. 
2. Trochu ako žltá pištoľ, trochu ako bumerang, ale ak ho odhodíš, nevráti sa.
3. Sladké ako sen, môžeš ho jesť každý deň. Vo vnútri má plochú kôstku a oranžovo-žltú dreň. 
4. Krava bez “r” a s dlhým “á”, chuť aj vôňa omamná. 
5. Vraví sa, že pečené holuby z neba nepadajú. A čo pečivo? Aké pečivo by podľa vás mohlo rásť na strome? 
6. Na jeseň vychádzame na pole pozbierať druhý chlieb. A čo vám vznikne, keď ho posypeme cukrom? 
7. Vyzerá trochu ako šiška s ružou na vrchu. Ak zakrojíš, farbu citróna uvidíš. No chuť vôbec nie je kyslá.    
    Dal by si hneď každý z nás. Čo? No predsa.... 
8. Mnohí si myslia, že sú to oriešky. Veru nie, ale prvé tri písmenká sú krásny papagáj.  
9. Angličania volajú ho TEA, ako ho voláš ty? 

3. V Ugande sa pestuje viac než 50 odrôd banánov. Pán Salongo (na fotke) pestuje druh matoke, ktorý sa 
používa na varenie a v Ugande patrí medzi najbežnejšie potraviny. Veľký trs banánov predá pán Salongo 
asi za 7 eur (30 000 ugandských šilingov). Dopestovať dosť banánov, aby uživil rodinu, nie je veru ľahké. 
Pán Salongo ale našťastie nie je sám. Radí sa s inými farmármi a spoločne zlepšujú svoje príjmy. 

4. V projekte v Arcidiecéze Tororo sa rozhodli pomôcť miestnym ľuďom podporou drobného podnikania 
skupín z farností. Aj malý príjem dokáže rodine pomôcť zabezpečiť základné potreby. Ak začnú podnikať, 
veľa sa naučia. Je taktiež pravdepodobné, že ich príjem sa zvýši a dokážu svojim deťom uhradiť poplatky 
potrebné na vzdelanie, stravu či zdravotnú starostlivosť. 
Jednou takouto skupinou sú aj vdovy z dedinky Kwapa, ktorým diecéza podporila podnikateľský nápad 
a zakúpila im stroje na výrobu arašidového masla. Arašidová hmota sa môže priamo konzumovať, ale  
v Ugande sa veľa využíva aj pri varení. Recept na arašidovú omáčku nájdete v Dobrých novinách Dobrej 
noviny. Na stretku si môžete rýchlo pripraviť arašidové maslo. 

Na výrobu arašidového masla budete potrebovať: 300 gramov nesolených 
arašidov (nepražených, ak kúpite pražené, vynechajte krok 1 z receptu), štipku 
soli, kuchynský robot alebo silný mixér, misku a varešku. Pre chuť a vláčnosť 
môžete pridať trošku medu a kokosový olej (alebo iný). 

Postup:
1. Arašidy zľahka dohneda opražíme na panvici.  
    (animátor to môže spraviť už pred stretkom)
2. Vysypeme ich do mixéra, kde ich mixujeme dovtedy,  
     kým nám nevznikne hustá krémová pasta. 
3. Vareškou si občas hmotu premiešame, aby sme uvoľnili  
     arašidy prilepené na steny mixéra. 
4. Ak je hmota príliš suchá, môžeme pridať trošku kokosového oleja. 
5. Ak chceme, aby bolo arašidové maslo sladké, pridáme lyžicu medu.                 

Niekoľko faktov o arašidoch: 
• Často ich voláme „oriešky“ či búrske 

oriešky. Je to omyl. Arašidy totiž pa-
tria medzi strukoviny, podobne ako 
hrášok či fazuľa. 

• Struky arašidov rastú podobne ako 
zemiaky pod zemou.

• Rastlina, na ktorej rastú, sa volá 
podzemnica olejná.

• Arašidy sú výživné, ale žiaľ patria 
medzi najčastejšie potravinové 
alergény.

• Arašidy pochádzajú z Južnej Ameriky.

RECEPT: Domáce arašidove  maslo

TEXTY ÚLOH NA ZASTÁVKY NA CESTE PO UGANDE

Pre vašu úlohu bude spolupráca tiež nevyhnutná. Úloha totiž vôbec nie je ľahká. Traja z vašej sk-
upinky majú nakresliť banán so zaviazanými očami. Ostatní zo skupinky tomu, čo kreslí, pomáhajú. 
Radia mu, ako postupovať. Samozrejme, nevedú mu ruku. Na papier so svojimi banánmi 
napíšte názov svojej skupinky a nechajte ho na stanovišti pre povzbudenie ďalších. 

Dobrú chuť!





5. Naši kamaráti z ugandskej hudobno-tanečnej skupiny Nkwenge robia čosi podobné ako dobronovinoví 
koledníci. Spievajú a tancujú na rôznych oslavách, svadbách či pohreboch a zo zarobených peňazí pomáha-
jú chudobným a núdznym. Môžete si pozrieť krátke video z ich vystúpenia. 
A úloha? Tentoraz je na vás pripraviť hádanku pre animátora. Využijete pri tom rytmus ako naši ugandskí 
muzikanti. Vyberte si nejakú koledu a animátorovi ju vytlieskajte/vybubnujte/vyťukajte... Uhádne, ktorú 
koledu ste si vybrali?

6. Ženy z farnosti Mulanda dostali od Critas Tororo s podporou Dobrej noviny malý grant na podnikanie. 
Dokážu takto zlepšiť svoj príjem a finančne pomôcť i svojim rodinám v zabezpečení základných životných pot-
rieb. Robia rôzne veci. Na fotke vidíte batiku, ktorú samy vyrobili. Z pestrých látok, ktoré batikujú, šijú pánske, 
dámske aj detské odevy na predaj. 
Vyrobiť batiku si môžete na inom stretku, keďže je to časovo náročnejšie, ale vytvoriť si vzor peknej látky… to 
si veru môžete vyskúšať!
V skupine sa dohodnite, akú látku chcete vytvoriť. Aké farby? Koľko farieb? Pravidelné tvary? Aký motív?  
A potom sa už pustite do tvorby. Vytlačte si farbu/y, ktoré chcete používať a opatrne do nich namáčajte pe- 
čiatky. Keď ja návrh na látku hotový, odložte ho, aby uschol. Ako sa vám to podarilo? Nosili by ste suk- 
ňu či košeľu z látky podľa vášho návrhu? Podarilo by sa vám ju predať, ako to robia ženy z farnosti Mulanda?

7. Už sme vám prezradili, že ugandská organizácia 
KRUDEP v minulosti používala príspevky z Dobrej 
noviny na podporu vzdelávania detí a mladých ľudí. 
Dnes už takúto podporu vedia poskytovať z vla- 
stných zdrojov - zo zisku z mlyna na kukuricu. Samsona 
podporovali od šiestej triedy. Vďaka podpore vyštu-
doval. Dnes pracuje ako vodoinštalatér a pomáha 
ľuďom so svojimi vedomosťami o správnej hygiene.  

A teraz úloha pre vašu skupinu: isto viete, že vodo-
inštalatéri potrebujú pri práci potrubie, a tak aj vaša 
úloha bude o potrubí. Na prácu máte 5 minút, A4 
papiera, lepiacu pásku a nožnice. 
Vašou úlohou je z papiera vytvoriť čo najdlhšiu 
rúrku. Podarí sa vám aspoň metrová? Samson Ojuba hrdo ukazuje svoje školské diplomy. Viac sa  

o ňom môžete dozvedieť vo filme Príbehy z Kyabakadde. 

Príloha I
pokračovanie

8. Uganda je jazykovo veľmi pestrá. Hovorí sa tu viac ako 40 rôznymi jazykmi. Jedným z hlavných jazykov 
je luganda. Hovorí ním viac ako päť miliónov ľudí národa Baganda. Používa sa najmä v centrálnej Ugan-
de okolo hlavného mesta Kampala. A keďže sme práve v škole, naučíme sa z neho pár fráz. Vyskúšajte 
si ich v dvojiciach. 

Ahoj (neformálny pozdrav).......................Ki kati ................................................(či kati)
Ako sa máš?..............................................Oli otya? ...........................................(oli otja?)
Mám sa dobre..........................................Gyendi ...............................................(g)jendi) 
Ako sa voláš?........................................... Erinnya lyo ggwe ani? ........................(erinja ljo gve ani?) 
Volám sa Adam .......................................Erinnya lyange nze Adam ...................(erinja ljange nze Adam)
Ďakujem veľmi pekne ..............................Weebale nnyo ...................................(vebale ňo)
Maj pekný deň..........................................Siiba bulungi .....................................(síba bulun(g)i
Odkiaľ pochádzaš?...................................Ova ludda wa? ...................................(ova luda va?) 
Som zo Slovenska  ...................................Nva Sirovakya ....................................(nva sirovačja)
Uvidíme sa neskôr ...................................Tunaalabagana ...................................(tunalabagana)
Želám ti šťastnú cestu ............................ Tuuka bulungi .....................................(tuka bulun(g)i

Výslovnosť: 


