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  ANIMOVANÝ FILM
Aj tento rok sme na vás nezabudli s novým animovaným fil-
mom, v ktorom predstavíme hlavnú postavu tohto ročníka a jej 
príbeh. Zavítame do severnej Kene, konkrétne do regiónu Sam-
buru. Pozrieme sa na prácu Jarumalských misionárov. A zistíme, 
na čo sú dobré stromy a či sa dá niečo sadiť v polopúšti. Aktivitu 
k animovanému filmu nájdete v stretku 1 a samotný film na 
tomto QR kóde či youtube kanáli Dobrej noviny.

    TIRÁŽ
Metodické materiály Dobrej noviny vydáva eRko – HKSD pre svoju 
vnútornú potrebu.

Neprešlo jazykovou úpravou. Nepredajné. September 2022.

Občianske združenie eRko – HKSD podpísalo Kódex používania 
obrazového materiálu a podávania správ.

Svoje komentáre a výhrady môžete zasielať na adresu: kodex@erko.sk.

Pripravili: Zuzana Hallová, Lucia Jantošovičová, Miroslava Selecká, 
Miroslava Siteková, Monika Vojtašáková, Marianna Čaučíková,  
Anna Tkáčová, Katarína Tothová

Ilustrácie: Jana Homolová, www.duplacreative.com 

Sadzba: Dupla creative, www.duplacreative.com 

Tlač: KOLDO – Daniel Kolek

Kontakt: eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava,  
tel: 0908 183 410, email: dn@erko.sk, www.dobranovina.sk
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  KEŇA
Keňa alebo Kenská republika (svahili: Jamhuri ya Kenya) je 
demokratickou republikou. Hlavou štátu je prezident, ktorý má 
zároveň najväčšiu moc v štáte. Mottom krajiny je „Harambee“ 
– Poďme spolu ťahať za jeden povraz. Keňa sa skladá z 8 provincií 
a 71 dištriktov. Krajina je pomenovaná po najvyššej vyhasnutej 
sopke Kirinyaga = Mt. Kenya (5 199 m n.m.).

Keňa má prístup ako k Indickému oceánu, tak i k Viktóriinmu 
jazeru. Nachádza sa v rovníkovej a monzúnovej oblasti, preto je 
podnebie pri pobreží horúce a vlhké. Na severe a severovýchode 
sú púšte a polopúšte, na juhu a v centrálnej oblasti stepi a sava-
ny. Západ a pobrežie patrí zas tropickým lesom. Vďaka unikátnej 
kombinácii podnebia a terénu je Keňa bohatá aj na národné par-
ky a rezervácie, najznámejšie sú Masai Mara a NP Tsavo. Hranicu 
s Tanzániou tvorí aj najvyššia hora afrického kontinentu – Kili-
mandžáro. 

Vďaka tomu, že časť územia Kene patrí k Veľkej priekopovej pre-
padline, tak pri jazere Turkana boli nájdené jedny z najstarších 
skamenelín človeka na svete, staré až 2,6 milióna rokov. Pobre-
žie Indického oceánu zase lákalo obchodníkov z celého sveta 
a v priebehu storočí patrilo pod rôzne kráľovstvá a krajiny. Od 
1895 až do roku 1964 bolo územie súčasnej Kene pod správou 
Britov. Nezávislosť získali v decembri 1964.

Obyvatelia Kene sa radia do 50 rôznych etnických skupín, 
najpočetnejšie sú Kikujovia a Masajovia. Väčšina obyvateľov 
pracuje v poľnohospodárstve, v službách a priemysle pracuje 
približne iba 25% z nich. V Keni nájdeme aj mnoho utečencov, 
najmä zo Somálska, Etiópie, Južného Sudánu, Demokratickej re-
publiky Kongo. Zároveň, vďaka metropolitnej povahe hlavného 
mesta Nairobi či plážam v Mombase, v Keni pracuje veľmi veľa 
expatov – cudzincov z celého sveta. Nachádza sa tu sídlo OSN či 
WHO, ďalšie veľké nadnárodné inštitúcie a firmy. Keňa predsta-
vuje stabilný bod pre celý región Východnej Afriky, nielen z hľa-
diska bezpečnosti. Je najväčším producentom kávy na africkom 
kontinente. Ďalej hospodárstvo Kene tvorí vývoz čaju, kvetov 
(ruží), bavlny, sisalu, tabaku. Spracovávajú ropu a cement. Cel-
kovo je ekonomika Kene na 6. mieste v rámci afrických krajín.

Hlavným mestom Kene je Nairobi. Je to moderné mesto so 
skoro 5 miliónmi obyvateľov. Nájdete tu mrakodrapy, moderné 
i koloniálne budovy, no taktiež aj slumy: Kibera, Mukuru, Kay-
aba a iné. Je to ukážkový príklad, aká obrovská vie byť priepasť 
medzi chudobou a bohatstvom, ktoré žijú vedľa seba. Nairobi 
nazývajú aj africký Londýn alebo New York, lebo okrem živého 
centra mestu tu ľudia žijú a pracujú štýlom 24/7 = bez zastave-
nia. Meno mesta pochádza z maa jazyka Masajov a znamená 
„chladné mesto“. Rozprestiera sa na území tejto polokočovnej 
komunity, čo až do súčasnosti prinieslo viacero súdnych sporov. 
Nairobi je jediné hlavné mesto na svete, ktoré má v rámci svo-
jej plochy aj národný park. Ten na niektorých miestach susedí 
s mestským obchvatom, takže pri troche šťastia môžete počas 
jazdy autom alebo miestnym autobusom – matatu – uvidieť pri 
ceste pasúce sa žirafy, zebry, byvoly či gazely. 

SAMBURU

Samburu je kraj na severe Kene, od Wauso Ng´iro rieky až po 
juh jazera Turkana. Plocha regiónu je približne 21 000 km2 
s populáciou asi 310 000 obyvateľov (census, 2019). Na tomto 
území žijú prevažne Samburijci, no taktiež Turkánci a ostatné 
menšie etnické skupiny. Hlavným krajským mestom je Maralal. 

Samburijci hovoria dialektom nilotského jazyka maa, tak ako 
ďalších 22 etnických subskupín patriacich pod Masajov. Sú 
považovaní za polopastiersku komunitu, ktorá sa stará o kravy, 
kozy a ťavy a presúva sa z miesta na miesto za pašou. Krava 
a celkovo dobytok je pre nich ten najväčší majetok. Je to 
zároveň ich mena – platidlo. Krava je tiež prostriedok, ako sa 
dá oženiť – platidlo za nevestu. Keď zomrie krava, starejší plačú. 
Dobytok zabijú pre mäso iba počas veľkých slávností. Ak im do-
bytok zmizne, neváhajú a podniknú aj tzv. nájazdy na dobytok 
do susedných dedín či k Turkáncom. Táto praktika je nebez-
pečná, no má aj hlboký kultúrny kontext. V príbehu stvorenia 
Boh (Nkai) býval na hore Nyiro pri meste Tuum v Samburu kraji 
a mal dlhé lano, ktoré siahalo až na savanu. Cezeň dal Boh 
všetky kravy na svete Samburijcom. 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Hlavné mesto: Nairobi
Rozloha:  580,367 km2 

(47. najrozsiahlejšia krajina)
Počet obyvateľov:  približne 55 miliónov 

(29. najľudnatejšia 
krajina sveta)

Úradné jazyky:  svahilština a angličtina
Mena:  kenský šiling – 1€/121 Kshs 

(tzv. menový kurz sa mení 
každý deň)

Náboženská príslušnosť:  85,5% kresťanstvo 
(20,6% katolíci),  
10,9% islam,  
1,6% bez vyznania,  
0,7% tradičné náboženstvá, 
1,3% iné

Snímka: Centrum mesta Nairobi, Lucia Jantošovičová, 2018

ZOZNÁM SA
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Mini slovníček pojmov

Polopúšť: suchá oblasť na okraji púští, kde vegetácia pokrýva približne ¼ územia pre nedostatok vlahy, vizuálne sa rôznia. 
Zrážky sú nepravidelné. Typické sú efeméry – krátko žijúce rastliny. Kvitnú a rastú po daždi iba niekoľko dní. Po tom, ako 
rozptýlia semená a stanú sa čerstvou potravou pre zvieratá, hynú. Polopúšte sa nachádzajú na každom kontinente. 

Púšť: suchá oblasť s minimálnym podielom zrážok – menej než 250 mm ročne. Život sa nachádza zväčša pod povrchom, kde 
sa lepšie udržuje vlaha alebo v oázach pri zdroji podzemnej vody. Vegetácia je rozptýlená, nie súvislá. Poznáme rôzne typy 
púští: pieskovú (erg), kamenistú (hamada), štrkovitú (serir), a iné. 

Polopastierska komunita: pastierska komunita žije spôsobom života, kedy sa presúvajú z miesta na miesto za účelom pasenia 
dobytka. Domy či príbytky majú dočasný charakter. Polopastierska komunita sčasti žije aj usadlým spôsobom života, kedy 
časť z populácie už viac nemigruje, ale vytvára permanentné obydlia a sídla. To je spojené častokrát s poľnohospodárstvom 
a tvorbou miestnych trhov. 

Masajovia: druhá najľudnatejšia etnická skupiny v Keni, ktorá žije ako na území Kene, tak aj v Tanzánii. Zaraďuje sa pod ňu 
ďalších 22 drobných podskupín. Jednou z nich sú aj Samburijci, ktorí sú označovaní za bratrancov Masajov. Nilotický jazyk 
maa je hlavným jazykom, ostatné skupiny z neho odvodili svoje dialekty. V rámci masajskej komunity dané podskupiny zdie-
ľajú podobné až rovnaké kultúrne pozadie, zvyky a tradície, spôsob obliekania. Každá zo skupín si však drží aj svoj jedinečný 
charakter a tradíciu.

Pomenovanie Samburijci vzniklo z maa slova „samburubili“, čo 
znamená motýle. Keď sa mladí morani (bojovníci) oblečú do 
tradičného pestrofarebného kroja, na hlavu si dajú pštrosie perá 
a tancujú typický tanec, pri ktorom skáču do výšky, vyzerajú ako 
letiace motýle. Medzi sebou sa ale označujú ako  „Lokop/Loi-
kop“, čo v preklade znamená vlastníci zeme. Sami sa však úplne 
nezhodujú na presnom označení. Bývajú v malých domčekoch 
z hliny a exkrementov zvané maňaty. Stavajú ich ženy, sú prak-
tické v dobe, keď sa má rodina presúvať, pretože na stavbu stačí 
pár dní. 

Okrem pestrého oblečenia si Samburijcov môžeme zapamätať aj 
podľa farebných korálikov. Nosia ich okolo krku (hlavne diev-
čatá a ženy), ako náramky na rukách a nohách. Tieto koráliky 
majú aj hlbokú symboliku: u mladých dievčat znázorňujú, či sú 
zasnúbené. Nápadník musí nosiť nové náhrdelníky, aby ukázal 
dostatočné finančné zabezpečenie. Zároveň ich kupuje otec a aj 
manžel svojim ženám, lebo ich počet a krása reprezentujú bohat-
stvo, zdravie a krásu konkrétnej ženy i celej rodiny. Bohužiaľ, me-
dzi Samburijcami je stále prítomná aj tienistá stránka korálikov: 
skoré nútené sobáše dievčat a ženská obriezka.

V kultúre Samburijcov nie je na prvom mieste jednotlivec. Je to 
o „nás“ a dôležitá je konkrétna generácia (el moli). Iba cez ňu 
si jednotlivca budú ďalšie generácie pamätať a jeho posolstvo 
zostane živé. Ako pastieri sa orientujú podľa hviezd a vedia 
povedať, kedy by malo prísť obdobie dažďov a kedy obdobie 
sucha. Hoci v posledných rokoch tento rytmus narušuje klima-
tická zmena.

Kraj Samburu je známy aj svojimi národnými parkmi, najsláv-
nejší je Národná rezervácia Samburu. Sú plné výnimočných 
zvierat: slony, leopardy, gepardy, levy, pštrosy, hyeny, žirafy 
a ďalšie. Najvýznamnejšia je ale Grévyho zebra, ktorá je na po-
kraji vyhynutia a vo voľnej prírode jej žije iba zopár kusov práve 
v Samburu. Od štandardnej zebry sa líši tým, že je vyššia, má 
dlhšie uši, je monutnejšia, podobá sa viac na koňa a jej pruhy 
sú tenšie a viac pri sebe. Príroda tohto regiónu nie je poznačená 
výrazným turizmom. Scenériu najčastejšie tvoria stromy akácie 
a červeno-hnedá zem. Keď prší, všetko sa na chvíľu zazelená. 
Vplyvom klimatickej zmeny sa ale toto miesto počas rokov 
začalo zo savany meniť na polopúšť, čím sa postupne mení aj 
charakter fauny a flóry. 

Snímka: Členka komunitných záhrad z farnosti Tuum ozdobená tradičnými 
korálikmi. Dobrá novina, 2022

Snímka: V kraji Samburu rastú najmä akácie, obľúbená potrava pre žirafy. 
Dobrá novina, 2022

ZOZNÁM SA
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  TÉMA ROČNÍKA
Tento rok vám chceme predstaviť projekt ekologického far-
márčenia v kraji Samburu na severe Kene. Projekt zosobňuje 
filozofiu encykliky pápeža Františka – Laudato Si, ktorá hovorí 
o celostnom prístupe a ochrane nášho spoločného domova. Ruka 
v ruke idú ekologické princípy pestovania plodín s rozvojom ľud-
ského potenciálu v podobe praktických tréningov nielen pre ženy. 

Mottom ročníka je Zmeňme púšť na záhradu. Zmena ako taká 
vôbec nie je ľahká vec. Častokrát totiž znamená, že musíme vy-
meniť niečo známe, komfortné, „naše“, za niečo nové, nepoznané 
a zo začiatku cudzie. Zmena aj bolí, nesie so sebou strach. No 
tiež očakávanie, radosť, možnosti. Nie je to inak ani v prípade 
Samburijcov, ktorí sú považovaní za (polo)pastiersku komunitu. 
Ich životom je pasenie dobytka, pohyb z miesta na miesto za 
zeleňšou pašou. Avšak vplyvom klimatickej zmeny, presúvania 
komunitnej pôdy v regióne do osobného vlastníctva, globalizá-
cie či nových technológií sa títo pastieri musia učiť prispôsobo-
vať novej realite - usádzaniu. Práve tento projekt na to reaguje 
a prináša jednu z nových alternatív. 

Projekt funguje nasledovne: vyberie sa skupina 10 – 12 osôb 
z 3 farností, kde pôsobí projektový partner Dobrej noviny. Sú to 
farnosti Barsaloi, Lodungokwe a Tuum. Každá skupina absolvuje 
trikrát týždňový tréning na organickej farme 3000 priateľov pri 
hlavnom meste Nairobi, na inej farme v regióne, plus trénerka 
Ema príde aj na konkrétnu záhradu do Samburu. Na tréningoch 
sa učia čo, prečo, ako, kedy a kde sadiť. Zoznamujú sa s technika-
mi ekologického i organického rázu. No najmä je to o vystavení 
sa inej realite, ukážke alternatív, inšpirácii a vytváraní komunity. 
Do skupín sú vybrané najmä ženy, no taktiež zástupcovia mu-
žov. Po tréningoch dostanú kúsok políčka vo farskej záhrade. 
O takto vytvorené komunitné záhrady sa starajú približne rok 
a pol a môžu si tak skúšať všetko, čo sa naučili a či im takýto druh 
práce vyhovuje. Stať sa z pastiera farmárom nejde zo dňa na deň. 

Ďalším rozmerom je spestrenie stravy a jej obohatenie o vitamí-
ny alebo vlákninu. Samburijci tradične pijú najmä mlieko. Jedia 
ugali, niekedy so sukumou (niečo ako náš špenát). Mäso iba 
počas slávností. Je to z dôvodu tradície, celkového doterajšieho 
spôsobu obživy a možností, no i náročnej logistiky či neúrod-
nej pôdy, ktoré sa s regiónom spájajú. Predstavenie plodín ako 
čerstvý šalát, kukurica, paradajka, uhorka, guava, citrón, a iné je 
stále novinkou. Je to však obrovská pridaná hodnota aj pre deti, 
ktorým sa takto zlepšuje celkový vývoj.

Projekt realizujú jarumalskí misionári, pôvodom z Kolumbie. 
Rehoľa, ktorej meno je odvodené od mesta Jarumal (šp. Yarumal) 
na kolumbijskom severozápade na úpätí hôr, kde rastie najmä 
strom Jarumo (šp. Yarumo), obľúbený najmä pre leňochodov. 
V Keni sú od roku 1982, v regióne Samburu od 1992, a pôsobia 
aj v iných častiach sveta. Ich charizmou je ísť tam, kam iní nie 
a charakteristikou je, že žijú s lokálnymi ľuďmi ich spôsobom 
života. Tým, že sa až takto priblížia k miestnym a sami pochá-
dzajú z tzv. globálneh Juhu, vedia pochopiť kontext veľmi rýchlo 
a do veľkej hĺbky i šírky. Misionári tiež rozprávajú Samburu 
jazykom. Zakladateľom projektu bol páter Jairo Franco. Ten sa 
pred rokom musel vrátiť do Kolumbie a v jeho práci pokračuje 
Memo (Guillermo Álvarez), kňaz spolupracujúci s jarumalcami. 
Sami majú radi záhradníčenie, a dôležité je aj to, že pochádzajú 
z krajiny, ktorá má najrozmanitejšiu prírodu na svete. Ich nezišt-
ná služba je v Samburu ozaj neoceniteľná.

Mladý Raila, ktorý je príbehom tohto ročníka odzrkadľuje, ako 
veľmi ťahá vpred práve náš osobný príklad, nie presviedčanie. Po 
tom, ako videl úspechy vo farskej záhrade a absolvoval v škole 
environmentálne krúžky, rozhodol sa sadiť stromy. Čítali ste 
knihu od Jeana Giona Muž, ktorý sadí stromy? Hovorí o tom, čo 
dokáže človek, ktorý je vytrvalý a miluje: sadiť stromy nielen 
v prírode, no aj v našich srdciach, rodinách, priateľstvách, 
spoločenstvách, krajine. Kraj umiera vtedy, keď nemá stromy. 
Táto investícia do budúcna dáva nádej na pozitívnu zmenu. Spo-
mínaných sŕdc i pôdy. 

Samburijci v preklade znamenajú motýlí ľudia. My si častokrát 
žijeme v takých našich kuklách: zabalení do starostí i radostí 
nášho okolia. Nevnímajúc, aký dosah naše skutku vedia spôso-
biť. Žijeme v prepojenom svete, kde každý z nás má svoje miesto 
a úlohu. Čokoľvek urobíme má dosah na niekoho ďalšieho. Moja 
neustála chuť po čokoláde spôsobí o kúsok menej dažďového 
pralesa v Ghane, čo ovplyvní pôdu i zrážkový systém v regióne 
či na opačnej strane sveta vďaka prúdeniu vzduchu, a tak väčšie 
teploty počas leta aj u nás, čo nás núti používať klimatizáciu, čo 
spotrebuje viac energie, ktorú čerpáme… sme súčasťou ekosys-
témov. Buďme nielen v tomto ročníku motýlím ľudom, ktorý 
roznáša peľ a prináša úrodu, kade chodí. Pardón, kade lieta :).

Snímka: Raila Lesiamito v komunitnej záhrade v Barsaloi.  
Dobrá novina, 2022

Snímka: Komunitná záhrada v Tuum. Dobrá novina, 2022

ZOZNÁM SA
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  CHLAPEC, KTORÝ SADIL STROMY
Cieľ stretka: Pomocou príbehu o Railovi priblížiť deťom tému 
28. ročníka Dobrej noviny. Zároveň na príklade jednoduchého 
chlapca, ktorý sadil stromy, poukázať na nezištnú službu pre 
svoju komunitu. 

Pomôcky: 
•  Na úvodnú modlitbu: hnedé/oranžové látky, obrázok polo-

púšte (z prílohy alebo online fotka), kamene pre každé dieťa. 
Môžete použiť reálne kamene, príp. obrázok z prílohy. 

•  Na aktivitu č. 1: text o Railovi z prílohy a/alebo animovaný film.
•  Na aktivitu č. 2: rôzne predmety, ak nemáme možnosť ich 

priniesť, treba použiť obrázky z prílohy.
•  Na aktivitu č. 3: veľká hnedá papierová taška, príp. viac men-

ších tašiek. Alternatívou sú aj noviny, letáky a pod., nožnice, 
lepidlo, lepiaca páska. 

•  Na záverečnú modlitbu: kartóny, krabice, makety listov a kve-
tov z prílohy, pastelky, fixky, farby, príp. zelený farebný papier. 
Ďalej špagát, lepiaca páska, lepidlo. 

ÚVODNÁ MODLITBA

  Modlitba môže prebiehať aj v online podobe, obrázok 
polopúšte zazdieľame a deti môžu kresliť „online 
kamene“.

Rozprávanie o púšti, ktoré môže čítať animátor, najlepšie chla-
pec. Akoby to rozprával samotný Raila: 
„V niektorých krajinách a oblastiach je vody málo a ľudia nevedia, 
kedy opäť zaprší. Teda kedysi to aj vedeli, ale vďaka veľkým zme-
nám klímy je to stále náročnejšie predpovedať. Najmä kvôli nega-
tívnemu pôsobeniu človeka sa všetko pobláznilo. Keď dážď chýba 
celé mesiace, ba aj roky, nastane sucho. Viac vody sa stráca, než 
zem prijíma. Ak sucho trvá pridlho, zvieratá hynú od smädu, úroda 
vädne a ľudia trpia nedostatkom vody. Všetko je suché, pusté, kame-
nisté… Život v polopúšti je veľmi ťažký. Aj my môžeme prežívať ťažké 

situácie, keď sa nám môže zdať, že prechádzame akoby polopúšťou 
nášho života.“

Deti si môžu zobrať po jednom kameni z pripravenej nádoby. 
Vysvetlíme im, že kamene symbolizujú problémy a náročné 
situácie v našich životoch. Deti si na ne môžu spomenúť, ne-
hovoria o nich nahlas, kameň položia na našu improvizovanú 
polopúšť akoby ich chceli odovzdať Pánu Ježišovi. Počas symbo-
lického odovzdávania môže hrať jemná hudba. 

Na záver sa pomodlíme túto (alebo podobnú) modlitbu: 
Pane Ježišu, aj my občas zažívame púšť v našich životoch, chceme ti 
dnes odovzdať naše problémy a ťažké situácie. Daj nám silu zvládať 
to, s čím sa trápime. Amen.

*Príloha 2 (polopúšť) a príloha 3

1. AKTIVITA „PREDSTAVENIE TÉMY“

Príbeh Railu predstavíme pomocou príbehu, ktorý prerozprá-
vame kreatívnym spôsobom (rôzne príklady nájdeme v návode 
na tvorbu koledníckeho stretka). Na predstavenie témy môžeme 
použiť aj animovaný príbeh, no nasledujúca aktivita „Spoznaj 
Railu“ priamo nadväzuje na textový príbeh, tak predmety v prí-
lohe nemusia byť spomenuté vo videu – potreba prispôsobiť. 

*Príloha 1

Poznámka: Pri každej aktivite je uvedené, či je zrealizova-
teľná aj v online podobe a s akými obmenami. 

STRETKO 1

KOLEDNÍCKE STRETKÁ
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2. AKTIVITA „SPOZNAJ RAILU“

•  pre mladšie aj staršie deti – ponúknuté dve verzie

  Aktivita môže prebiehať aj v online priestore, 
animátor zazdieľa obrázky predmetov alebo  
niektoré predmety môžu deti nájsť doma  
a priniesť na online stretko.

Po prečítaní príbehu si v nasledujúcej aktivite zopakujeme in-
formácie zo života Railu. Na stôl poukladáme rôzne predmety: 
citrón, avokádo, mango, krhla na polievanie, nožnice, lepidlo, 
zošit, lopta, topánky, varecha. Môžeme použiť reálne predmety 
alebo predmety z prílohy, ktoré tiež vieme upraviť. Predmety sú 
také, ktoré súvisia s príbehom, ale aj také, ktoré so životom Railu 
nesúvisia. Úlohou detí je povedať o každom predmete, či bol 
spomenutý v príbehu alebo nie. Ide aj o nepriame spomenutie, 
napr. krhla pri polievaní. 

Obmena pre staršie deti: Predmety, ktoré sú na stole zakryjeme 
nejakou nepriehľadnou látkou. Odkryjeme a ukážeme ich na 30 
sekúnd a úlohou detí bude zapamätať si čo najviac predmetov, 
Následne ich znova zakryjeme a prečítame príbeh o Railovi. 
Deti majú za úlohu napísať na papier iba predmety, ktoré súvisia 
s príbehom a videli ich na stole. 

*Príloha 4

3. AKTIVITA „SPOLOČNÝ STROM“ 

•  pre mladšie aj staršie deti, pri starších deťoch môžeme 
vyrobiť viac stromov

  Aktivita môže prebiehať aj v online priestore, 
animátor postupne s deťmi vyrába strom. Odporúčame 
pred stretkom poslať deťom zoznam, čo si majú 
pripraviť na stretko.

Pri tejto aktivite spoločne “zasadíme” náš stretkový strom. Pri 
záverečnej modlitbe sa aj “zazelená.” Budeme potrebovať hnedú 
papierovú tašku alebo hnedý papier. Vyrábame podľa postupu 
na obrázkoch.

Do výroby sa snažíme zapojiť všetky deti, príp. môžeme vyrobiť 
viac stromov. Materiál môžeme obmeniť, použiť môžeme napr. 
noviny, letáky. Odporúčame animátorom, aby si výrobu stromu 
najskôr vyskúšali doma a priniesli strom na stretko ako vzor.

TIP:
Nechce sa niektorým deťom tvoriť?  
Alebo pracujú príliš rýchlo?  
V prílohe č. 6 nájdete zaujímavú aktivitu, 
ktorou ich raz-dva zabavíte.

Snímka: Monika Vojtašáková, 2022

KOLEDNÍCKE STRETKÁ
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4. AKTIVITA „FARMÁRSKY TRÉNING“ 

•  aktivita pre mladšie deti – škôlkari a prvý stupeň ZŠ

  Farmársky tréning môžeme spraviť aj online. Obmenou 
pri online verzii bude to, že najpomalšie dieťa sa 
nestáva pomocníkom farmára, ale normálne pokračuje 
v hre, nakoľko rýchlosť internetového pripojenia 
môže byť rôzna. Zároveň môžeme pokyny zrýchľovať,  
aby to pre deti bolo v online verzii viac zaujímavé.

Na správne farmárčenie je dôležité poznať ako sadiť semienka 
a tiež sa naučiť správny spôsob starostlivosti o to, čo pestujem. 
To sa teraz naučíme na farmárskom tréningu. 

Animátor je farmárom, ktorý zadáva nasledovné pokyny, ktoré 
plnia deti:
•  sadíme – deti si čupnú a pantomimicky znázorňujú sadenie 

semienok 
•  polievame – deti stoja a pantomimicky znázorňujú polievanie 
•  okopávame – deti stoja a pantomimicky znázorňujú okopá-

vanie motykou
•  oberáme ovocie – deti stoja a pantomimicky znázorňujú 

oberanie zo stromov
•  vpravo – deti utekajú k pravej stene v miestnosti skontrolo-

vať, či rastliny rastú 
•  vľavo – deti utekajú k ľavej stene v miestnosti skontrolovať, 

či rastliny rastú 
•  vietor – deti si ľahnú na zem 

Animátor pokyny zadáva v ľubovoľnom poradí, keď zvolá 
„farmár prichádza“ deti sa postavia do pozoru a dieťa, ktoré 
zareaguje ako posledné, stáva sa pomocníkom farmára. Farmár 
pokračuje ďalej zadávaním pokynov, ktoré znova ukončí zvola-
ním “farmár prichádza”. Pomocníci sa postavia vedľa farmára 
a sledujú ostatné deti ako sa im darí plniť povely. Posledné dieťa, 
ktoré zostane, sa stáva farmárom. 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA 

  Ak stretko prebieha online, deti si môžu vyrobiť listy 
a kvety jednoducho aj doma, stačí kúsok obyčajného 
papiera. Prípadne kreslíme online na obrázok stromu. 

Na záverečnú modlitbu využijeme opäť motív polopúšte a zá-
roveň aj strom (príp. stromy), ktorý sme si na stretku vyrobili. 
Ešte pred začiatkom samotnej modlitby si z kartóna vytvoríme 
jednoduché listy a kvety, predlohy rôznych veľkostí nájdete 
v prílohe. Listy a kvety nevyrábame z nových papierov, snažíme 
sa využiť už použité materiály, napr. staré krabice a kartóny. Lis-
ty a kvety si môžeme vymaľovať pastelkami, fixkami, farbami… 
Podľa toho, aký materiál použijeme na dekorovanie, zvolíme 
aj písacie potreby. Je dôležité, aby bolo napísaný text na liste 
či kvete vidno. Ak by sme maľovali, je vhodné použiť aj malé 
papieriky, ktoré potom môžeme na listy nalepiť. Toto všetko si 
pripravíme ešte pred začiatkom samotnej modlitby. 

Po prežehnaní sa môžeme opäť prečítať časť z úvodného textu 
o polopúšti. Tentoraz však pridáme aj nasledovný text, príp. 
niečo podobné: 

„Jediným zdrojom vody v polopúštiach sú okrem riek oázy, ktoré 
sa označujú za kvitnúce záhrady púšte. Aj my môžeme vytvárať 
takéto „záhrady“ v životoch našich blízkych, ale aj vzdialených 
bratov a sestier. Každým dobrom, ktoré spravíme, môžeme zmeniť 
suché stromy na zelené. Možno toho nespravíme veľa a naša pomoc 
sa nám bude zdať niekedy zbytočná. Ale už aj jeden strom môže 
poskytnúť miesto na oddych vo svojom tieni. Už aj jeden strom môže 
priniesť chutné ovocie. Už aj jeden strom znamená zeleň, ktorá dáva 
kyslík. Už aj jeden strom zachytáva a viaže vodu, tak potrebnú 
a vzácnu v polopúšti. 
Aj malým dobrom vieme zmeniť polopúšte na záhrady. Nechajme 
polopúšť rozkvitnúť… “ 

Deti si môžu zobrať listy a kvety a napísať na ne, čo dobré by 
chceli spraviť v najbližšom období. Môže to byť naozaj čokoľvek 
malé, milé a dobré. Deťom môžeme povedať zopár príkladov, 
naviesť ich na to, aby to bolo niečo osožné pre širšiu komunitu 
nielen pre vlastnú rodinu a podobne. Samozrejme tu môžeme 
zdôrazniť dôležitosť koledovania. Ak sa chce niekto o danú vec 
podeliť, môže tak spraviť. Deti si môžu zobrať aj viac listov a kve-
tov, zároveň im však pripomenieme, že všetko, čo napíšeme, by 
sme aj reálne mali splniť. A tiež, že to nie je súťaž v tom, kto 
vymyslí a spraví viac dobrých skutkov. 

Listy a kvety potom postupne pripevníme na náš strom, ktorý 
sme si vyrobili. Môžeme tak urobiť pomocou lepiacej pásky, 
lepidla alebo zavesiť na špagát. Na záver môžeme obrázok po-
lopúšte otočiť a zobrazí sa nám krásna záhrada. K nej môžeme 
symbolicky postaviť aj náš strom/stromy. Spoločne sa pomodlí-
me Otče Náš, Zdravas Mária a 3 x Sláva Otcu s prosbou, aby Pán 
požehnal každé naše úsilie o dobro. 

*Príloha 2 (záhrada) a príloha 5

Snímka: DKA, 2022

KOLEDNÍCKE STRETKÁ
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UPCYKLOVANÝ SAMBURIJSKÝ NÁRAMOK 
ZO STARÝCH JEANSOV

Ak sa u vás nachádzajú odložené staré rifle, ktoré čakajú na 
svoj nový život, teraz je ten správny čas vytiahnuť ich zo skrine. 
Spolu s koledníkmi si z nich môžete vyrobiť štýlové náramky, 
ktoré by určite ocenili aj Samburijci. Z džínsoviny si nastrihaj-
te dostatočné dlhé pásiky, široké približne 5 cm, podľa šírky 
zápästia. Pomocou pinzety alebo špendlíka opatrne vyberajte 
zvislé vlákna z látky, približne 
do polovice celkovej šírky. Vy-
bratím všetkých vlákien vznik-
ne pekný strapcový efekt. Na 
vrchnú nerozstrapkanú časť 
môžete prišiť pestré korálky 
alebo pomocou farieb či 
fixiek na textil vytvoriť zaují-
mavé ornamenty inšpirované 
tradičným kenským ume-
ním. Nezabudnite vytvoriť 
zapínanie náramku. Môžete 
ho urobiť pomoc obyčajného 
gombíka a dierky, pomocou 
cvočkov alebo jednoduchým 
prišitím kúska gumičky na oba 
konce náramka tak, aby sa dal 
natiahnuť na ruku. 

Snímka: Zuzana Hallová, 2022

PASTIERSKE TVORENIE

1.  Vidíte dvoch pastierov na obrázku? Takí rozdielni a predsa 
v niečom úplne rovnakí. Jeden zababušený až po uši v hru-
bej baranici, ktorá ho chráni pred chladom a jeho kamarát 
má naopak hlavu zahalenú šatkou, aby ho chránila pred 
ostrým slnkom. Ak aj vy máte pastierov so šatkou na hlave, 
môžete im ju ozvláštniť zaujímavým viazaním z koráliek. 
Budete potrebovať tri pásy tričkovej bavlny (môžete si ju 
nastrihať zo starého elastického trička) a väčšie korálky. 
Ponavliekajte ich na pásy v rozostupoch približne 10 cm. 
Nezabudnita na všetkých koncoch urobiť uzlíky. Následne 
tri pramene zapleťte do vrkoča, na oboch koncoch zauzlite. 
Takéto ozdobné opasky môžete použiť na uchytenie pastier-
skej šatky na hlave, ale aj na prepásanie odevu.

2.  Oboch pastierov spája zodpovednosť za ich čriedu. Či už sa 
vo svojej koledníckej skupinke rozhodnete mať pastierov 
typických pre naše prostredie alebo pastierov z južnejších 
krajov, oboch spája citlivosť na zvuk zvonca, ktorý ich vždy 
privedie k ovečkám. Taký zvonec pre pastierov si môžete 
vyrobiť! Budete potrebovať čistý kelímok od jogurtu, 
3 rolničky, farby na pomaľovanie, šnúrku alebo stužku, 
prípadne korálky, ktoré vám zostali z predchádzajúcich 
tvorení. Vonkajšiu časť zvonu-kelímok vkusne pomalujte, 
ozdobte farbami, prípadne nastriekajte farbou v spreji. Na 
vrchu urobte v strede dierku, dostatočne veľkú, aby ste ňou 
prestrčili 3 šnúrky/stužky, na ktorých koncoch uviažete 
rolničky. Rolničky by mali visieť v rovnakej výške a nemali 
by veľmi vytŕčať zvnútra zvonca. Tesne nad otvorom preto 
urobte uzlík, rovnako môžete previazať aj šnúrky vo vnútri 
zvonu, aby sa vám kelímok neposúval. Na šnúrky trčiace 
nad zvonom môžete ponavliekať korálky alebo len jedno-
ducho uviazať slučku, aby sa dal zvonec dobre uchopiť. 
Takto vyzbrojení pastieri môžu ísť zvestovať radostnú novi-
nu po celej dedine či meste. 

   TVORIVÉ NÁPADY PRE EŠTE  
TVORIVEJŠÍCH KOLEDNÍKOV

TVORIVÉ NÁPADY
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Cieľ stretka: Vysvetliť deťom, ako každý z nás jedinečne zasahuje 
do chodu sveta, spoločenstva, aké je dôležité spolupracovať, počú-
vať a pozorovať druhých a hľadať spoločné východiská prospešné 
pre všetkých, pretože vzájomne jeden na druhom závisíme. 

Pomôcky: papiere, perá alebo ceruzky, nožnice, vystrihnuté ruky 
– rôznorodé, hry jenga/mikádo/sedmové alebo žolíkové karty/do-
mino, origami motýle, rolky od toaletného papiera, citróny (alebo 
iné citrusy), biely obrus, farby na textil, nožnice.

ÚVODNÁ MODLITBA

  Modlitba môže prebiehať aj v online podobe, 
zazdieľame obrázok rôznorodých rúk a každé dieťa 
si obkreslí ruku na vlastný papier.

Okolo sviečky rozložíme vystrihnuté ruky (čo najrozličnejšie – 
rôzne odtiene pokožky, mozole, s náramkami, s prsteňmi, špe-
cificky si pripravíme ruky zodpovedajúce popisu v ďalšej časti). 
Pred modlitbou dáme deťom pokyn, aby si tiež obkreslili svoje 
ruky a vystrihli si ich. 

Po prežehnaní pozornosť detí upriamime na ruky. Pýtame sa 
rôzne otázky: V čom sú ruky rovnaké? Čo ich naopak robí jedi-
nečnými? Komu asi tak patria?… Môžeme si pomôcť aj týmito 
slovami: 
,,Ruky sú symbolom dávania. Každá jedna z týchto rúk je určená 
k dávaniu skutkov lásky. Ruka, ktorá je celá biela patrí pekárke, 
ktorá z múky miesi od skorého rána chlieb, ktorým sa sýti mnoho 
ľudí. Veľká ruka plná mozolov ťažko pracovala, možno vyrobila 
stoličku, na ktorej práve sedíme. Pekne upravená ruka s prsteňmi 
patrí mame, ktorá sa s láskou stará o svoju rodinu. Svetlohnedá 
ruka poškriabaná od tŕňov patrí farmárke z juhu Kene, ktorá 
ťažko pracuje a stará sa o ruže, ktoré si tak ľahko môžeme kúpiť 
v našom kvetinárstve. O niečo tmavšia ruka plná pestrých korá-
likových náramkov patrí farmárovi z kmeňa Samburu, ktorý sa 
svojou vytrvalou prácou snaží zmeniť nehostinnú a suchú pôdu na 
oázu zelene. Každá jedna z tých rúk žije svoj obyčajný život, a pred-
sa, vzdialený dotyk ich činov, môžeme cítiť aj my. Aj my máme ruky, 

ktoré dávajú. Aj naše malé skutky možno niekomu zlepšili deň, po-
mohli utrieť slzy či uľahčili namáhavú prácu.“

Vyzveme deti, aby sa zamysleli nad dobrými skutkami, ktoré 
v poslednej dobe urobili, ktorými niekomu pomohli. Ak chcú 
môžu si ich vpísať do svojej papierovej ruky. Následne všetky 
ruky priložia k sviečke a k ostatným rukám. Vyslovíme vďaku za 
všetky drobné skutky lásky, ktorých sa nám dostáva, za pomoc 
od druhých, za ich úsmevy, za radosti, ale aj ťažkosti, ktoré nám 
pomáhajú rásť. 

1. AKTIVITA „KREHKOSŤ BYTIA“

•  vhodnejšie pre staršie deti, pri mladších či malých deťoch 
môžeme zvoliť spoločné stavanie domina

  Pokiaľ sa bude aktivita realizovať online, vyzveme 
dieťa, aby si k sebe zavolalo súrodenca/rodiča/niekoho 
z rodiny či kamarátov a poprosilo ho zahrať sa túto 
hru s ním v danom čase. Iný variant je deťom vopred 
povedať, aby si nachystali domino a počas stretka ho 
môžete spoločne stavať každý u seba doma.

Opýtame sa detí či už niekedy počuli o efekte motýlích krídel, 
môžeme im ho vysvetliť nasledovne: ,,Tento jav vysvetľuje čínske 
príslovie. Hovorí o tom, že aj najmenšie detaily môžu viesť k ďalším 
úplne odlišným dôsledkom. Čokoľvek urobíme, môže mať časom 
veľký dlhodobý efekt. Môže to byť na úrovni prírody, aj na úrovni 
ľudských činov. Pohyb motýlích krídel v Honkongu môže spôsobiť 
búrku v New Yorku.“

  MALÝ SKUTOK PRE VEĽKÚ ZMENU
STRETKO 2

KOLEDNÍCKE STRETKÁ
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Deti pozveme k hre jenga. Pri vyťahovaní jednotlivých častí je 
veľmi dôležité to, ako hráč pred nami svoju časť vytiahol a kam 
ju položil. Rovnako na našom rozhodnutí záleží, aké možnosti 
bude mať hráč nasledujúci po nás. Ak nemáme jengu, môžeme 
si podobne zahrať hru mikádo, postaviť si domino dráhu, pri kto-
rej je cieľom zhodením prvej kocky naštartovať pád celej dráhy. 
Tiež je možné použiť sedmové/žolíkové karty, z časti ktorých 
postavíme striešku a ostatné spod nej ťaháme tak, aby strieška 
nepadla (princíp hry známej ako „Záchod“). 

2. AKTIVITA „NEBUĎ KYSLÁ/Ý AKO CITRÓN“

•  vhodné pre všetky vekové kategórie, u mladších detí sa 
vyžaduje drobná asistencia

  V online verzii si dieťa odtláča citrón/pomaranč buď 
na výkres alebo biele tričko. Pokiaľ si zvolíte variant 
trička, môžete sa dohodnúť, že si ich všetci oblečiete 
na prvé offline stretko. Ak budete odtláčať na výkres, 
môžete si potom urobiť jedinečnú výstavu v stretkárni.

Pripomeňme si Railu a jeho pestovateľské zručnosti, to ako sa 
snaží vysádzať stromy, aby nimi chránil ďalšie rastliny. „Región 
v ktorom Raila aj ostatní Samburijci žijú, je veľmi suchý, aj kvôli 
klimatickým zmenám. Práve Africké krajiny často najviac cítia 
dôsledky zmeny klímy, hoci ju sami nespôsobili. Rastliny aj stromy 
potrebujú pre dobrý rast a kvalitnú úrodu dostatok vody, ktorá 
v regióne chýba. Určite ani Railu neteší, že všetka námaha, ktorú 
vynakladá, sa mu nie vždy vráti späť. Ale napriek tomu neúnavne 
pracuje a verí, že raz sa mu podarí dosiahnuť trvalú zmenu a z po-
lopúšte okolo neho sa stane veľká záhrada. Aj to, ako sa my na 
Slovensku správame k prírode, má vplyv na to, či a kedy sa Railovi 
podarí dosiahnuť jeho cieľ. Každý z nás má v mozaike tohto príbehu 
jedinečné miesto.“

O jedinečnosti sa presvedčíme aj v nasledujúcej aktivite, spo-
ločne si vyrobíme obrus do stretkárne. Pripravíme si dostatočný 
počet citrónov (rôzne veľkosti, tvar) podľa počtu detí (pre každé 

dieťa polka). Z citrónov môžeme vyžmýkať dužinu a pripraviť 
si na stretku osviežujúcu limonádu. Na stole alebo na zemi si 
rozložíme biely obrus a pripravíme si žltú farbu na textil (môže 
byť aj viac farieb). Namáčaním poliek do farby a odtláčaním na 
látku nám vzniknú odtlačky s jedinečnou štruktúrou. Každé 
dieťa bude mať svoje jedinečné miesto a tvar, v akom sa jeho 
citrón odtlačil. 
Spoločné dielo si môžeme pozrieť a pomenovať niektoré špeci-
fické odtlačky. Aby sme citróny dokonale zúžitkovali, môžeme 
ich umyť od farby, kôru nasušiť a príjemne si ňou prevoňať 
stretkáreň. 

3. AKTIVITA „SPOLUPRÁCA BEZ SLOV“

•  vhodnejšie pre staršie deti, pri mladších či malých deťoch 
môžeme vynechať zaviazanie rúk

  Pokiaľ sa bude aktivita realizovať online, vyzveme 
dieťa, aby si k sebe zavolalo súrodenca/rodiča/niekoho 
z rodiny či kamarátov a poprosilo ho zahrať sa túto 
hru s ním v danom čase.

Pripravíme si veľké množstvo roliek od toaletného papiera. Na 
okrajoch roliek vystrihneme zárezy, aby vedeli rolky do seba 
rôznym spôsobom zapadať. Deti rozdelíme do dvojíc alebo 
menších skupín, podľa možností nášho stretka. Vždy dvom de-
ťom zviažeme k sebe ruky, aby malo každé dieťa iba jednu voľnú 
ruku. Počas aktivity sa deti nesmú dorozumievať verbálne. Ich 
úlohou bude postaviť čo najvyšší a najstabilneší objekt. 

Po aktivite sa s deťmi porozprávame o tom, ako sa im stavba 
podarila, čo bolo na spoločnom stavaní náročné, či sa dokázali 
zladiť a nájsť správne miesto, kam rolky pasovali, či nastal neja-
ký konflikt a ako sa im ho podarilo vyriešiť. Povieme si, že každý 
z nás uvažuje trochu inak a ak si naše uvažovanie necháme len 
pre seba, môže nastať konflikt a nedorozumenie s našim oko-
lím. Preto je dôležité rozprávať sa. Možno s nami nie vždy budú 
všetci súhlasiť, ale ľahšie dokážeme hľadať spoločné riešenia. 

Snímka: Zuzana Hallová, 2022Snímka: Zuzana Hallová, 2022

KOLEDNÍCKE STRETKÁ
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4. AKTIVITA „RASTIE – NERASTIE?“

•  variant pre mladšie aj staršie deti

  Aktivitu môžeme robiť aj online. Pri verzii pre 
staršie deti samozrejme nehádžeme loptu :-), ale deti 
napr. môžu znázorniť strom, ak u nás rastie a zostať 
jednoducho stáť v prípade, že nie. Ide o to, aby to 
starším deťom pri jednoduchom dvíhaní rúk príliš 
nepripomínalo hru „Letí-letí“.

Dobrým spôsobom ako sa starať o náš spoločný domov je to, 
že konzumujeme potraviny z nášho regiónu. Počas tejto aktivi-
ty si zopakujeme, čo u nás rastie alebo nerastie. Deti si spolu 
s animátorom posadajú do kruhu a animátor hovorí: „Rastie, 
nerastie – na Slovensku rastie… (jablko).“ Ak rastie deti sa postavia 
/ zdvihnú ruky, ak nie deti ostávajú sedieť / nedvíhajú ruky. 

Obmena pre staršie deti: Deti sa postavia do kruhu, jedno dieťa 
je v strede kruhu a hádže loptu, kedy súčasne ako hádže povie 
názov stromu. Ten, komu hádže loptu pozorne počúva, lebo ak 
strom rastie na Slovensku tak loptu môže chytiť, ak však strom 
nerastie na Slovensku loptu nesmie chytiť. Kto sa pomýli, vyme-
ní sa s hráčom, ktorý je v strede. 

TIP
Pomôcka stromov a kríkov rastúcich 
v Keni: mangovník, baobab, palma, akácia, 
chlebovník, fikus, ebenovník, čajovník, 
kávovník, guava, pomarančovník, cyprus, 
eukalyptus, borovica, mangrovník.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

  Ak stretko prebieha online, deti si môžu vyrobiť 
origami motýle jednoducho aj doma, stačí kúsok 
obyčajného papiera a vopred zazdieľaný link na 
youtube video. 

Dopredu si poskladajme origami 
motýle pre každé dieťa aj animátorov 
– návod napríklad v tomto videu: 

K modlitbe si pripravíme aj perá. Pouk-
ladáme motýle okolo sviečky. Vyzve-
me deti, aby si vybrali jedného motýľa. 

,,Každý z nás má svoje pozitívne aj negatívne vlastnosti, niektoré 
veci na sebe máme radi, iných by sme sa najradšej zbavili. Život 
nás vedie k tomu, aby sme tieto naše vlastnosti spoznávali, prijali 
a naučili sa ich zvládať. Nesnažili sa ich odstrániť ani zmeniť, ale 
nájsť medzi nimi rovnováhu. Pochopením a zosúladením oboch 
stránok v nás sa človek stáva jedným celkom, nie je viac v konflikte 
sám so sebou. Nie je vôbec ľahké prijať samého seba, ale aj ostatných 
so všetkými ich špecifikami, je však dôležité, aby sme sa o to neustále 
snažili. Každý si na jedno krídlo motýľa napíše svoju dobrú vlast-
nosť, talent alebo čo sa mu na sebe samom páči. Na druhé krídlo 
si napíše, s čím bojuje, svoju zlú vlastnostnosť alebo v čom sa chce 
zlepšiť. Ak motýľ príde o jedno krídlo, stále dokáže lietať, piť, zosad-
núť na kvet. Ale jeho život je ťažký a nie je už úplným motýľom. Tak 
by aj nám chýbali tie vlastnosti, ktoré je nám možno ťažko prijať, 
ale vďaka nim sa učíme byť lepšími a tolerantnejšími k nedostatkom 
iných, vďaka nim žijeme život v plnosti. Prosme za to, aby sme sa 
učili hľadať rovnováhu v sebe a prijať sa takí akí sme.“ 

Na záver sa pomodlíme 3x Sláva Otcu.

KOLEDNÍCKE STRETKÁ
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Milé zodpovedné osoby, 
ponúkame vám dva kolednícke programy. Spoločným znakom je, že 
sú to pastierske koledy. Pastierska tematika bola v koledovaní vždy 
veľmi obľúbená, lebo približovala to, že správa o narodení Božieho 
syna sa dostala ako k prvým ku obyčajným ľuďom – pastierom. Na 
Slovensku často koledovali skupiny sluhov podľa remesla a medzi 
nimi boli i skupiny pastierov. Aj takýto druh kolied, vinšov vám teda 
ponúkame. V programe z Liptovských Sliačov je aj malá scénka, ak 
je to pre vašich kolendíkov náročné, môžete ju vynechať. Koledy si 
určite upravte do svojho nárečia.

HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME
kolednícky program z Liptovských Sliačov vhodný pre menšie deti

Pieseň: PÁSLI OVCE VALASI

Pochválen buď Ježiš Kristus!
Zďelaka my ideme, novinu vám nesieme, 
čo sa stalo tejto noci v meste Betleme. 
Dobrí ľudia nás tu vítajú, 
tak nech si tú novinu vypočujú! 

Maličká som, ale za to veľké veci zvestujem:
Kristus Ježiš narodil sa, z toho sa ja radujem.
Radosť veľkú zvestujeme,
narodil sa sveta Pán, 
neďaleko Betlehema 
v chladných jasliach leží sám.  

Pieseň: POČÚVAJE NOVÉ CHÝRY

Fedor: – Daj Boh štestia! Kto to spieva? Či to vtáčkovia? 
Či to žiačkovia?
Ani neviem, kde som sa tu vzau. Chodiu som, blúdiu som po 
betlehemských horách, 
troje krpcov som zodrau. Valašku som stratiu, ovce som 
potratiu! Kto by mi ich prinavrátiu,
draho by mu zaplatiu. Bože môj, Bože môj, neviem, čo mám 
robiť. Či mám na svojho brata 
Stacha zavolať? Poď brat Stachu, ja som vo velikom strachu!
Stacho: vojde do izby: Daj Boh štestia!
Fedor: Pane Bože daj!
Stacho: Braček Fedor, čo tak na mňa voláš?
Hádam si ovce potratil v betlehemských horách?
Fedor: Veru som stratiu, či si ich videu?
Stacho: Videu som, videu! Kde jednu, kde dve, kde tri!
Fedor: A prečo si mi ich nezavrátiu?
Stacho: Prečo som ti ich nezavrátiu? Preto som ti ich nezavrátiu, 
lebo som od veľkej jasnosti ledva domov trafiu! Na nebi som 
veľkú žiaru videu a veľmi som sa preľakou! Za košiar som 
kľakou, no nebojte sa, valasi, veď to Boží posol!

Anjel: Glória, glória, pastuškovia vstávajte, pokrm ovečkám 
dávajte! Dnes sa v Dávidovom meste narodil Kristus Pán, 
spasenie prišlo k nám. 
Sem pastieri, sem sa, do Betlehema, darujte mu dary, aké mu treba! 

Fedor: Pravdu vraví, sem sa chasa veselá, začína sa pre Ježiška 
ofera! Na kolená pokľakajme, Spasiteľa privítajme! Poďte 
s nami pokloniť sa Ježiškovi malému, za to, že k nám prišiel 
z neba, svoje srdcia dáme mu.
 

V jasliach leží a na slame Ježiško náš maličký, poďte deti, 
darujme mu vinše a tiež pesničky.
Na kolená pokľakajme, Spasiteľa privítajme! 
– Ježiško, Ježiško, ja ti obetujem také jabĺčko, 
ako je tvoje milé srdiečko. 

Ježiško, Ježiško, ja ti obetujem takú klobásu
čo sa štyria chlapi do nej opášu. 

Ježiško, Ježiško, ja ti obetujem taký kus syra,
aby ťa vychovala tvoja mamička milá.

Ježiško, Ježiško, chudobná som, veď nič nie je moje,
ale ti ja obetujem to srdiečko moje. 

Pieseň: DAJ BOH ŠŤASTIA TOMU DOMU

Vinšujem vám, aby ste boli veselí ako vtáčky v máji,
keď tak prekrásne spievajú v tom zelenom háji!

Vinšujem vám, aby vám Pán Boh dal veľa zdravia,
lebo pri dobrom zdraví 
všetko ostatné sa aj samé spraví.

Ja som malý žiačik, prespevujem ako dáky vtáčik.
Sýkorka volá dzin, dzi, dzin, že to bude Boží syn!
A škovránok pitel, pitel, že to bude vykupiteľ.
A sova hu-hu-hu, sláva na výsosti Bohu!
A za také krátke verše, darujte mi zo dva groše.
A ku tomu koláče, nech vám dievča neplače!

Pieseň: POĎME ŽE MY DOMOV

Ďakujeme vám za dary,
že ste nás obdarovali,
aby vám Pán Boh dal zdravie,
hojné Božské požehnanie
a po smrti večné spasenie!

KOLEDNÍCKE PROGRAMY
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KOLEDNÍCKY PROGRAM PASTIEROV 
– SLUHOV
Vhodný pre staršie deti aj do exteriéru

Pieseň: DOBRÝ VEČER, POKOJ SVÄTÝ

Mnohovážení páni hospodári!
Pri príchode našom zvestujeme vám
radostnosť velikú,
ktorá bude celému svetu:
Narodil sa nám Spasiteľ,
všetkého sveta Vykupiteľ.
Keď to pastieri počuli
po domoch išli a vinšovali.
Tak aj my vám vinšujeme,
aby vás ten novorodený pán Ježiš Kristus
od všelijakej zlej príchody zachrániť ráčil,
ako vás, tak podobne aj dom váš,
aby ste stále hodne úžitku mali,
aby ste aj nám chudobným pastierom
k živnosti dopomôcť mohli,
a pritom vám vinšujeme
šťastlivé a veselé sviatky, amen.

Pieseň: RADUJME SA VALASI

Raduj sa, veseľ sa betlehemská chasa,
Pán Boh nám požehnal nového juhása,
čo nám bude ovce pásti aj kozičky jalové,
dáme mu krpčence aj bačkory nové.

Potešíme jeho matku, ktorá pri ňom sedí,
na svojho synáčka milosrdne hľadí.
Synáčik premilý trasie sa od zimy.
Nemali podušky nemali periny.
Zaspal bača náš,
ktorý držal stráž.
A my všetci, my valasi
pod kolibku ľahli sme si.

Ber tú fujaru,
veď ty vieš kerú,
čo tvoj otec na nej hrával,
keď žinčicu odvarával.

Preberaj prsty,
Ježiška ucti!
A ty Becký Tomáš,
čože mu ty dáš?

Tú jalovku, 
tú bez roha,
zažeň mu ju tam do dvora!
On je Kráľ náš.

Pieseň: DOBRÁ NOVINA, ŠŤASTNÁ HODINA

Vinšujem, vinšujem,
na šťastie na zdravie,
na toto Božie narodenie,
ten starý rok prežiť,

nového sa dožiť
hojnejšieho pokojnejšieho.
Od Boha lásku,
od ľudí priasku,
sto zlatých do mieška,
plný dvor statku
a po smrti kráľovstvo nebeské.

Doniesli sme Vám noviny,
prišli sme k vám na hostinu.
Zostúpil spasiteľ z výsosti,
my sme prišli k vám za hostí.
Krčah s vínom je na stole,
My sme pod oblokom v dvore,
a nám vína nedávate,
pálenky tiež nič nemáte,
čo by sme sa častúvali,
a vám krajšie zaspievali.
Opekance vám nechceme,
oriešky si potlčieme.
A my sme nie chlapci malí,
že by ste nám grajciar dali.
Ak nám dvadsiatnik nedáte,
na nový rok nás nemáte!

Odbavte ma, oziaba mňa,
príde vietor, uchytí mňa,
ak mne máte čo dati,
nech vás Pán Boh odplatí!

Pieseň: DOBRE SA TU MÁVAJTE

Snímka: Dobrá novina, 2020

AKO MÁ VYZERAŤ KOLEDNÍK – PASTIER?

Nie každý má doma kroj alebo pastiersky kožuch. Ne-
bojte sa však tvorivosti a vyrobte si aspoň pár rekvizít. 
Huňatá čiapka, klobúk, pastierska taška, plyšová ovečka 
určite potešia a pobavia domácich, ktorým prídete zaklo-
pať na dvere.

Kožuch môžete nahradiť naruby obráteným kabátom 
s chlpatou podšívkou. Pastiersku palicu si môžete vy-
robiť a ozdobiť vrchnáčikmi od nápojov. Veľmi dôležité 
pre koledníkov – pastierov sú zvončeky, roľničky, hrkálky, 
tam sa fantázii medze nekladú.

KOLEDNÍCKE PROGRAMY
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Originál

Jednoduchšia verzia

1.  Poďme spolu za hviezdou,  
ty so mnou a ja s tebou  
pobežíme spolu tam,  
kde sa nám narodil Pán. 

2.  Prinesiem mu koníka, 
z medového perníka 
keď Ti bude máličko, 
dám Ti svoje srdiečko.

 

3.  Aj my králi z Východu, 
spievame Ti koledu. 
Hajaj búvaj dieťatko, 
Zavri očká spi sladko.

4.  V Betleheme za noci,  
hlásali to proroci,  
že sa nám narodí Kráľ,  
by nám večný život dal. 

Hudba: detská ľudová pieseň
Text zložila Silvia Demská,   
pre spevokol Vinimini

1.  Kde si, náš Mesiáš, kde si 
náš Pán? V Betlemskom 
meste ťa vyhľadávam. 
V kráľovskom dome ťa, 
zrodené ty Dieťa,  
vyhľadávam. 

2.  Alebo či niekde  
u mešťana, zrodila 
Dieťatko svätá Panna?  
Ohlás sa najmilší, ty Kráľu 
najvyšší, keď ťa hľadám. 

3.  Nenachádzam ťa ja  
nikde tuto, ako mi  
nemá byť veľmi ľúto.  
No ešte len pôjdem,  
azda ťa len nájdem,  
keď ťa hľadám. 

        KDE SI, NÁŠ MESIÁŠ

        POĎME SPOLU ZA HVIEZDOU

© Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o., Trnava
Nahrávky aj ďalšie koledy nájdete na www.dobranovina.sk/materialy

Text piesne z jednotného katolíckeho spevníka

KOLEDY
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RAILA – CHLAPEC, KTORÝ SADÍ STROMY

„V africkej krajine zvanej Keňa je jeden región. Volá sa Sam-
buru a nachádza sa na jej severe. Je to miesto plné stromov 
akácie, červenej pôdy, divokých zvierat. Počas obdobia daž-
ďov sa kraj krásne zazelená a ožije. Keď však neprší, mení 
sa na suché až polopúštne miesto. Presne tu žijú Samburijci, 
ktorí sú tradične pastieri: kráv, kôz, tiav. A tiež tu žijú pátri 
misionári – jarumalci, ktorí začali malý projekt farmár-
skych tréningov a záhrad pre farské komunity.
Raila Samuel Lesiamito je mladý chlapec z farnosti 
Barsaloi. Má 13 rokov. Súrodencov má 5: staršiu sestru, 
3 mladších bratov a ešte jednu mladšiu sestru. Raila chodí 
do siedmej triedy. Najobľúbenejším predmetom, v ktorom je 
veľmi dobrý, je angličtina. Sníva, že keď vyrastie, chcel by 
sa stať farmárom alebo prezidentom Kene. Jeho rodičia boli 
súčasťou farskej skupiny, ktorá dostala tréning od pátrov 
jarumalcov. Na tomto tréningu sa naučili ako farmárčiť, 
čiže sadiť zeleninu, starať sa o pôdu. Vďaka príkladu svojich 
rodičov sa Raila rozhodol, že sám začne farmárčiť. Najviac 
sa mu páčilo sadiť stromy. Stále sa na ne pýtal kňaza 
Mema, a ten mu ukázal, ako na to. 
Raila je výnimočný chlapec, pretože jeho kamaráti nesadia 
stromy. No Raila to má veľmi rád a často pomáha doma a 
na fare, kde sadí citrónovník, avokádo, a samozrejme jeho 
najobľúbenejší strom – mango. Railovou obľúbenou aktivi-
tou v záhrade je polievanie zeleniny a stromov, čo je veľmi 
potrebné počas obdobia sucha. Tiež ich musí chrániť pred 
kozami, ktoré zožerú všetko zelené naokolí. Tieto ťažkosti ho 
ale od usilovnej práce okolo stromov neodrádzajú. Koruny 
stromov jedného dňa totiž vytvoria tieň, kde budú môcť 
schovať pred slnkom vypestované potraviny, a tiež budú 
mať dostatok vlahy na pestovanie.“ 

PRÍLOHA 1
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PRÍLOHA 3
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PRÍLOHA 4
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PRÍLOHA 5
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Náš kamarát Raila sadí okrem zeleniny aj rôzne druhy stromov. 
Veľmi dúfa, že jeho stromy raz budú také vysoké, že vytvoria 
dostatočný tieň pre záhradu, aby v čase veľkého sucha ostali 
plody a zelenina chránené. Viete aké stromy sadí Raila? Sú to 
napríklad aj citrónovníky. Pri práci mu pomáha celá rodina. 

Vidíš medzi obrázkami rozdiely? Ak nie, zapozeraj sa lepšie 
a nájdi ich až desať. 

*Info k Railovej rodiny: viac v prílohe č. 1 – text o Railovi, 
prípadne na zadieľaných fotkách

NÁJDI 10 ROZDIELOV

  Prílohu je možné použiť pri ktoromkoľvek stretku a jeho aktivitách. Nezabudnite si pred samotným stretkom   
pripraviť dostatok kópií prílohy. Ak máte stretko online, môžete obrázok zazdieľať.

PRÍLOHA 6
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Do Kene, či aj do samotného Samburu, chodí veľa cestovateľov 
najmä na safari. Fauna i flóra sú tu ozaj znamenité. Či už si ale 
cestovateľ, dobrovoľník, výskumník, projektový manažér, misio-
nár, terénny pracovník či ideš iba tak prstom po mape, je dobré 
poznať o krajine nejaké tie zaujímavosti, ale aj tipy pre náročnej-
šie situácie. Skús sa teda otestovať v našom kvíze:

1.  Ako sa volá národný park v Keni, ktorý inšpiroval 
ilustrátorov Disney rozprávky Leví kráľ?

a. Hell's Gate (pekelná brána)
b. Heaven's Gate (nebeská brána)
c. Lion's Gate (levia brána)

2.  Je pravda, že známa dvojka z Levieho kráľa: 
Timon a Pumba, sa v skutočnosti nemôžu stretnúť?

a. Nie, Pumba a Timon sú predsa najlepší kamaráti. 
b.  Áno, pretože Pumba, prasa bradavičnaté, síce žije aj 

v Keni, no Timon, surikata vlnkavá, žije na území púští 
v Juhoafrickej republike, Botswane a Namíbii. 

c.  Nikto nevie, pretože Timon a Pumba sú iba kreslené 
vymyslené postavičky, ktoré v reálnej prírode 
neexistujú.

3.  Film Volanie divočiny zo 60-tych rokov rozpráva o levici, 
ktorú si osvojili manželia Adamsonovci. Vychovali ju 
a potom pustili do voľnej prírody. Stali sa z nich veľkí 
ochrancovia kenskej divokej prírody, na ktorej potrebu 
takto aj upozorňovali. Ako sa levica volala?

a. Anna
b. Elsa
c. Olaf

4.  K národnému parku Samburu sa viaže zase príbeh o levici 
Kamunyak (preklad: požehnaná). Tá si niekedy v rokoch 
2002 – 2003 adoptovala aspoň 6 bylinožravých mládať, 
ktoré sú inak jej potravou. Dokonca sa za ne bila s inými 
levami. Koho si to adoptovala?

a. Pakone
b. Žirafy
c. Antilopy

5.  Slony sú na pohľad milé zvieratá. V skutočnej prírode sú 
však nebezpečné a je veľmi ťažké ubrániť sa, ak ich cesta 
vedie cez vašu dedinu či pozemok, alebo v prípade fary 
v Lodungokwe, cez záhradku (:)). Čo pomáha odplašiť 
slony, keď už k vám prídu do záhrady na návštevu? 

a.  Hlasný buchot o niečo plechové. Slony sú citlivé na 
tento zvuk a boja sa ho.

b. Polievať ich hadicami, neznášajú totiž vodu. 
c.  Obliecť si špeciálne masky na tvár a tancovať okolo nich 

tzv. sloní tanec. 

6.  V kraji Samburu môžete, ak máte šťastie, stretnúť 
veľa zaujímavých zvierat. Hyeny, hady, leopardy, no 
najnebezpečnejšie sú divé psy. Sú totiž najvytrvalejší lovci 
zo všetkých. Ak by vás našli v buši a zahnali na vysoký 
strom, dokážu na vás pod ním čakať až:

a. Celý deň a noc.
b. 3 dni
c. Toľko, koľko vydržíte vy. Nikdy neodídu. 

7.  Ďalšie zaujímavé zvieratko, ktoré sa vám môže pošťastiť 
stretnúť v Samburu je mamba čierna. Tento had je 
krásny, no tiež považovaný za jedného z najrýchlejších 
a najdlhších jedovatých hadov na svete. Čo robiť, keď sa 
rozhodne spať vo vašej posteli?

a. Hneď, ako ho uvidíte, začnite utekať, čo najrýchlejšie!
b.  Zachovajte pokoj, zhlboka dýchajte. Veľmi pomalými 

pohybmi sa vzďalujte od hada. 
c. Kričte čo najhlasnejšie, aby ste si privolali pomoc. 

8.  Pavúky nájdeme všade na svete. Tak i v Keni  
či práve v Samburu. Skoro všetky sú jedovaté,  
no väčšinou nie sú pre človeka nebezpečné. Akokoľvek, 
ich uhryznutie môže bolieť a niekedy je potreba zájsť 
do nemocnice a podať pohryznutému ten správny 
protijed. Ako vieme, ktorý?

a. Podľa toho, aký tvar má uhryznutie.
b. Podľa typu bolesti.
c.  Podľa pavúka, ktorého sa sme chytili po tom,  

ako nás uhryzol.

9.  Jeden z charakteristických stomov aj v Samburu je 
akácia. Ľahko sa rozpozná podľa toho, že jej koruna 
má tvar dáždnika a konáre sú plné dlhých tŕňov. Takto 
si totiž chráni svoje zelené listy pred nenásytnými 
bylinožravcami. Ktorými?

a.  Žirafy – tie majú drsný jazyk dlhý až 45 cm  
a preto sa dokážu vyhnúť aj tŕňom akácie. 

b.  Slony – svojím citlivým, obratným a dostatočne  
dlhým chobotom vedia šikovne odrhnúť listy  
a vyhnúť sa tŕňom. 

c.  Kozy – malé, no vrtké a vytrvalé. Zožerú všetko  
zelené, čo vidia a nič ich v tom nezastaví.

10.  Označenie „veľká päťka“ sa používa pre tie 
najnebezpečnejšie a najviac obdivované zvieratá  
na safari. Ktoré sú to?

a.  Slon africký, lev púšťový, nosorožec dvojrohý,  
leopard škvrnitý a byvol africký

b.  Slon africký, lev púšťový, žirafa masajská, leopard 
škvrnitý a byvol africký

c.  Pavián pláštikový, lev púšťový, žirafa masajský, 
nosorožec dvojrohý a leopard škvrnitý
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ZOZNÁM SA



Ponúkame ti ďalšie tipy, inšpirácie a materiály  
na kolednícke stretká aj samotné koledovanie:
  
 Manuál ako robiť kolednícke stretká

  rozšírené aktivity ku koledníckym stretkám 

 viac tvorivých nápadov

 ďalšie informácie o Samburu

 piesne o stvorenstve

 videá zo Samburu

  spoločenská hra Záhrady v Samburu  
v Dobrých novinách Dobrej noviny

  Koledník – k dispozícii v tlačenej forme pre každého 
koledníka

  adventný kalendár Pastierik zo Samburu – nájdeš ho aj 
v Rebríku alebo si objednaj v prihláške do koledovania

 fotky z projektov

 metodické materiály z minulých ročníkov

 adventné a vianočné tipy z eRko kuchyne  
 na www.erko.sk/bezpecne

 VŠETKO NÁJDEŠ NA NAŠEJ STRÁNKE  
www.dobranovina.sk/materialy

NESTAČILO TI? :)

KRAJŠÍ SVET PRE VŠETKÝCH
Pridajte sa k eRkárom a budujte spolu s deťmi krajší svet pre 
všetkých cez tri kroky k nezištnej službe: priblížiť sa k blížnym, 
podeliť sa s blížnymi a potešiť sa s blížnymi. Zapojte sa aj do 
ostatných kampaní eRka a pravidelných stretiek počas škol-
ského roka. Zažite spolu s deťmi, že silné komunity sa dokážu 
zomknúť a priniesť svetu viac dobra. 

V školskom roku 2022/2023 prináša eRko ročnú tému Krajší 
svet pre všetkých. Zničujúci konflikt u našich východných bra-
tov vyhnal z domovov milióny ľudí. Ako môžeme odpovedať na 
hrôzu vojny, chamtivosť a tmu, ktorú šíri? Našou odpoveďou je 
nezištná služba. Chceme, aby deti vďaka spoločenstvu radi po-
máhali druhým. Aby brali nezištnú službu ako normálnu súčasť 
života, bez ktorej sa nedá vybudovať krajší svet. 

Ak by ste chceli pracovať s deťmi aj po koledovaní s Dobrou 
novinou, neváhajte a ozvite sa nám na erko@erko.sk alebo na 
0907 713 169. 

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA  
www.erko.sk a www.erko.sk/krajsisvet

S REBRÍKOM DO SAMBURU
Časopis Rebrík úzko spolupracuje s Dobrou novinou. V každom čísle ponúka témy 
rozvojového vzdelávania. V 33. ročníku v rubrike Listy zo Samburu sa čitatelia 
prostredníctvom listov od Preci dozvedia viac o živote v riegióne Samburu. Okrem 
listov psy Mela, Schiraz a Sky pripravia pre deti veselé pracovné listy so zaujímavý-
mi úlohami, ktoré doplnia poznatky o živote v Samburu.

Objednávky: www.rebrik.sk a 0910777587.

Financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré 
administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Produced with the financial support of the European 
Union. The contents are the sole responsibility  
of eRko and do not necessarily reflect the views  
of the European Union.


