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BONUS 1: „KEBY SOM BOL 
PREZIDENTOM KENE…“ 
•  aktivita pre star!ie deti – od 10 r., pre mlad!ie v prípade 

obmien.
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Raila má sen, !e ke" vyrastie, chcel by sa sta# farmárom alebo 
prezidentom Kene. De#om rozdáme karti$ky, na ktor%ch sú napí-
sané za$iatky viet: „Keby som bol prezidentom Kene…“. Úlohou 
detí je vybra# si jednu karti$ku a pokra$ova# vo vete. Ostatné deti 
sa mô!u prida# a diskutova#. 

Nápady na za$iatky viet:
Keby som bol prezidentom Kene... 
Keby som mohol zajtra cestova! do Afriky…
Keby som si mohol prinies! jednu vec z Kene, bolo by to…
Keby som b"val v Keni…
Keby som mohol deti z Kene nie#o nau#i!, bolo by to…
Keby som sa ja mohol nie#o od detí z Kene nau#i!, bolo by to…
Keby som v celej Keni mohol nie#o zmeni!, bolo by to…
Keby som mal kamaráta z Kene, ukázal by som mu…
Keby som mohol ma! jednu z Railov"ch vlastností, bola by to…
Keby som bol riadite$om Dobrej noviny… 
Keby som nechodil na kolednícke stretká…
Keby koledovanie neexistovalo…
Keby som mohol zmeni! jednu vec na koledovaní, bolo by to…
Keby som bol zodpovedn" za projekty v Keni…
Keby som organizoval koledovanie na celom Slovensku…

Mô!eme si samozrejme prida# vlastné vety. Odporú$ame, aby 
boli nejak%m spôsobom spojené s Dobrou novinou a Ke&ou, 
príp. Afrikou. 

TIP:
Ak by ste sa chceli so zaujímavými 
doplneniami viet/odpoveďami s nami aj 
pozdieľať, budeme iba radi:) – dn@erko.sk

BONUS 2: „V TIENI STROMOV“ 
•  aktivita pre mlad!ie aj star!ie deti, star!ie deti majú 

pridanú "as# s karti"kami.
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Ak je na to priestor a máte dobré podmienky, na za$iatku tejto 
aktivity by bolo dobré zahra# sa krátku hru s rukami a tieEmi, 
napr. znázorni# zvieratká a pod'a tie&a háda# o aké zviera sa 
jedná (mnoho návodov na tie&ohry nájdete priamo na interne-
te). Hra má by# krátkym a jednoduch%m uvedením do "al(ieho 
pokra$ovania aktivity. 

Nasledova# by mala otázka na deti, $i sa niekedy zamysleli nad 
dôle!itos#ou tie&a pri strome. Ko'ko "al(ích vecí vie tak%, mo!no 
pre nás oby$ajn%, tie& ovplyvni#.

Nasleduje divadlo, po$as ktorého si to vieme aj ukáza#. Animátor 
najskôr rozdelí de#om nasledujúce úlohy:
•  3 deti vytvoria strom (ak máme na stretku ve'a detí, mô!u 

vytvori# viac stromov – spolo$enstvo)
•  Raila a kamaráti
•  tráva
•  kvitnúce kvety
•  hmyz, chrobáky, dá!"ovky,…
•  vtáky 
•  ostatné zvieratá – !irafa, slon, zebra a pod. 

Po rozdelení úloh, animátor $íta príbeh, a pod'a toho ho deti 
pantomimicky znázor&ujú: 

Raila zasadil strom (ur#ené deti vytvoria zo seba strom, prípadne 
stromy), ktor$ postupne rástol, a% sa z neho stal ve&k$ a siln$ 
mangovník. V jeho tieni narástla tráva a rozkvitli kvety (pri-
chádzajú deti, ktoré znázor%ujú trávu a kvety – vyrastú a rozkvitnú 
v tieni stromu). Tieto rastliny prilákali hmyz a chrobáky (po-
stupne prichádzajú aj tieto deti). 

O tomto ve&kom strome sa dozvedeli aj vtá"iky, ktoré si pri!li 
odd$chnu# do koruny stromu (prilietajú deti – vtá#iky a znázor-
nia len obrazn" „úkryt“ v korunách stromov). 

Do príjemného chládku prichádzajú aj 'al!ie zvieratká – %ira-
fa, slon, zebra … (prichádzajú deti, ktoré predstavujú tieto zvieratá).  
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Po náro"nej práci prichádza aj Raila so svojimi kamarátmi 
a &ahnú si pod strom, aby na"erpali silu do 'al!ej hry. 

Text a jednotlivé postavy mô!eme samozrejme prispôsobi# pod-
'a vekového zlo!enia a ve'kosti skupiny. 

Pre star(ie deti mô!e nasledova# aktivita s karti$kami:

Vytvoríme si karti$ky z ni!(ie uveden%mi slovami. Premie(a-
né karti$ky porozkladáme na stôl a úlohou detí je zoradi# ich 
v správnom poradí: 

strom – tie( – ni%!ia teplota – vlaha – tráva – iné rastliny – 
hmyz – vtáky – vä"!ie zvieratá – les

Po aktivitách (divadle a karti$kách) nasleduje spolo$ná diskusia. 
Rozprávame sa o tom, $o pozitívne mô!eme spusti#, ak zasadíme 
strom/y:

Ke& zasadíme strom, vrhá tie% a v tomto tieni je chladnej'ie. To 
znamená, (e dá(&/vlaha sa a( tak r"chlo nevyparí. V&aka stromu 
a jeho tie%u za#ne pod stromom rás! tráva a iné rastliny, ktoré 
prilákajú chrobáky a hmyz. Vetvy stromu sú zase lákavé pre vtáky 
a v tieni stromu nájdu skr"'u aj iné vä#'ie zvieratá. V okolí stromu 
potom mô(u vyrás! &al'ie stromy a vytvori! spolo#enstvo stromov. 
Vidíme, (e strom so svojím tie%om mô(e by! miestom, kde prekvitá 
(ivot. Mo(no by sa nám na prv" poh$ad zdalo, (e zo stromov nemá-
me to$ko ú(itku. Rozm"'$ame, na#o by sme ich mali sadi!, ve& mo(-
no ani neuvidíme ako vyrastú. Mo(no sa im ani nepodarí vyrás!, 
mo(no uschnú… a mo(no… Existuje ve$a dôvodov pre#o to nerobi!. 
Raila sa na to nepozeral takto. Rozhodol sa sadi! stromy, rozhodol 
sa pre nezi'tnú slu(bu pre svoju komunitu, pre svoje okolie, pre svoju 
krajinu, pre túto Zem. Aj napriek tomu, (e jemu osobne to mo(no 
neprinieslo (iadny ú(itok. Aj napriek tomu, (e sa mohol stretnú! 
s !a(kos!ami. Aj napriek tomu, (e to vôbec nemuselo vyjs!. Dôle(it" 
je postoj, odhodlanie, snaha, rozhodnutie za#a!…

BONUS 3: „PASTIERI NA CESTE“ 
•  aktivita pre mlad!ie aj star!ie deti, mo%nos# sta%enie 

pre star!ie deti
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Ka!d% správny cestovate' vie, ako sa r%chlo a efektívne zbali#. Aj 
Samburijci sú takí cestovatelia – nomádi – pastieri. Najmä mladí 
chalani a mu!i, ktorí chodia so stádom kráv $i kôz "aleké kilo-
metre, aby na(li to najlep(ie miesto na pasenie. Doká!ete sa aj vy 
r%chlo a efektívne pripravi# na "alekú cestu?

Rozde'te deti do 2 skupiniek (prípadne viacer%ch, pod'a po$tu 
detí na stretku). Do stredu miestnosti postavte kufor/ruksak. Úlo-
hou kaFdej skupiny bude za 60 s nájsG a zbaliG do kufra/ruk-
saku 5 vecí, ktoré súvisia s cestovaním. Zoznam vecí si mô!ete 
prispôsobi# pod'a va(ich mo!ností. Deti mô!u h'ada# napríklad: 
mydlo, papu$e/!abky, f'a(a na vodu, kniha, $iapka, doklad (ob-
$iansky/karti$ka poistenca/pas – prinesie si konkrétny vedúci), 
deka, telefón, uterák. 

Ubezpe$te sa, !e v stretkárni sú k dispozícii v(etky veci, ktoré 
budú deti h'ada#. Doporu$ujeme ich prípadne rozmiesni# do 
viacer%ch miestností, ak chcete hru s#a!i# pre star(ie deti. 

Na záver sa mô!ete spolo$ne porozpráva#: 
Aké to bolo bali# sa takto r%chlo? Ako sa ty be!ne balí( – do (ko-
ly, na dovolenku, k star%m rodi$om, na v%let? )o je pod'a teba 
najpotrebnej(ie si zbali#/nikdy nezabudnú#? )o na cestovaní/
presúvaní sa má( rád a $o nie?


