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DOTERAZ BOLI SKÚŠANÍ

LEN VOJNOU.
DAJME IM ŠANCU CHODIŤ AJ DO ŠKOLY.

MILÍ UČITELIA, ANIMÁTORI, RODIČIA,
príručka, ktorú držíte v rukách, je určená Vám, ktorí chcete spolu s Vašimi
deťmi prežiť pôstne dobrodružstvo v Južnom Sudáne a zároveň sa zapojiť do celoslovenskej verejnej zbierky Tehlička, ktorú organizuje občianske
združenie SAVIO.
Cieľom Tehličky je každoročne vyzbierať finančné prostriedky na podporu vybraných rozvojových a humanitárnych projektov, informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť
k spolupatričnosti a k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijeme.
Do aktivít počas zbierky sa môžu zapojiť deti materských škôl, žiaci základných a študenti stredných škôl, centrá voľného času, univerzitné pastoračné centrá, detské a mládežnícke „stretká“, spoločenstvá, farnosti a v neposlednom rade široká verejnosť.
Tento rok verejnú zbierku Tehlička organizujeme na pomoc deťom
v Južnom Sudáne postihnutým vojensko-politickým konfliktom. Chceme
upozorniť na situáciu v krajine a vyzbierať financie na podporu saleziánskeho diela.
Občianska vojna v Južnom Sudáne núti tisíce ľudí stať sa utečencami vo
vlastnej krajine. Deti a mladí dennodenne čelia realite vojny. Trvá už 4 roky.
Doteraz zahynulo takmer 70 000 ľudí vrátane detí. V dôsledku bojov bolo
vysídlených 2,3 milióna ľudí. Znásilnenia, vraždy a systematické ničenie sú
bežnou súčasťou života obyvateľstva. Situácia v oblasti ľudských práv patrí
k najhorším na svete.
Veríme, že aj deti skúšané vojnou môžu mať budúcnosť. V súčasnosti funguje v Južnom Sudáne 5 saleziánskych centier, do ktorých sa uchýlilo
viac ako 20 000 ľudí. Chceme podporiť 10 škôl, ktoré navštevuje približne 4 600 detí z utečeneckých táborov. Vzdelávanie týchto detí im pomôže spracovať traumy z vojny, pripraví ich na realitu po skončení konfliktu
v budúcnosti. Pretože budúcnosť je to jediné, čo im môžeme spoločne dať.
Financie získané zbierkou použijeme na kúpu učebníc a školských pomôcok potrebných na vzdelávacie programy a voľnočasové aktivity, uniformy, jedlo a hygienické balíčky pre najchudobnejšie deti z utečeneckých
táborov.
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Doteraz boli tieto deti skúšané len vojnou.
Dajme im šancu chodiť aj do školy.
Počas tohtoročného pôstu nahliadneme do saleziánskeho strediska
v Južnom Sudáne prostredníctvom zápiskov saleziána Sahiba, ktorý sem
prichádza ako misionár z Indie.
Všetky osoby aj príbeh sú fiktívne, ale inšpirované skutočnými udalosťami
a prostredím.
Udalosti, ktoré sa odohrávajú okolo a svoje postrehy zaznamenáva do svojho
Sudánskeho zápisníka. Tak môžeme spoznať, ako sa saleziánske stredisko
v priebehu vojnového konfliktu premenilo na utečenecký tábor a ako sa
tam vyrovnávajú s potrebami ľudí a najmä detí a mladých. Ako dokážu cez
prácu s deťmi a mladými, predovšetkým cez základné a odborné vzdelávanie
prinášať novú nádej do ich vojnou skúšaných životov. V závere každej týždňovej
témy môžete nájsť aj námety na aktivity, či už s kolektívom detí, alebo v rodine.
Dávame do pozornosti aj našu stránku www.tehlicka.sk sekciu Téma týždňa, kde môžete každý týždeň nájsť detailnejšie rozpracované aktivity a materiály na stiahnutie – mapy, fotky, obrázky, hudbu, recepty a iné.
Novinkou tohto roka je Kvarteto. Každý týždeň nájdete v časti na stiahnutie
4 karty súvisiace s aktuálnou témou. V závere projektu budete mať kompletné tehličkové kvarteto o saleziánskej misii v Južnom Sudáne. Počas jednotlivých týždňov môžete umiestňovať karty na nástenku alebo prichytiť štipcom
na špagát, alebo s nimi naložiť, ako sa vám to hodí :).
Ďalšou možnosťou, ako si spestriť program s deťmi, je nápad písať si vlastný
sudánsky zápisník, do ktorého si budú deti vlepovať, kresliť, zaznamenávať
zaujímavosti, ktoré budú na stiahnutie, alebo ďalšie veci podľa ľubovôle.
Ďakujeme Vám za Váš osobný vklad do tohto spoločného diela a za šírenie
myšlienky dobročinnosti vo Vašich triedach, rodinách a okolí.
Tím Tehlička 2017
Saleziáni dona Bosca je mužská rehoľa, ktorá sa na plný úväzok venuje službe mladým, osobitne najchudobnejším a opusteným. Založil ju taliansky kňaz don Bosco
v 19. storočí. Saleziáni zakladajú po celom svete mládežnícke strediská, školy základné aj odborné, venujú sa deťom ulice. Uskutočňujú poslanie, ktoré sa zameriava
na celistvú výchovu mladého človeka. Na Slovensku pôsobia od roku 1924.
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1. TÝŽDEŇ: MOJA MISIA – JUŽNÝ SUDÁN
Piatok 24. februára 2012 – v lietadle smer Juba

Začnem tak, ako začínam vždy. Volám sa Sahib, mám 29 rokov a som salezián. Práve som na
ceste z Indie do Južného Sudánu, kde strávim najbližšie roky svojho života. Dlho som sníval
o tom, že budem misionárom, a zrazu je to tu. Veľmi sa teším! Samozrejme, že mám aj obavy,
veď nielenže bude pre mňa všetko nové, ale navyše idem do krajiny, v ktorej len pred pár rokmi
skončila vojna. Napriek tomu sa teším a som veľmi zvedavý, čo ma čaká.
A prečo to všetko vlastne píšem? Doma som si roky písal denník a chcem v tom pokračovať.
Je to super vec, najmä keď si ho po čase spätne čítam. Tento zošit však nebudem volať denník, lebo na každodenné zápisky iste nebude čas. Nazvem ho jednoducho zápisník – alebo
Sudánsky zápisník, lebo práve tam idem…
Sobota 3. marca 2012 – Južný Sudán, saleziánsky dom v Jube

Prvý týždeň utiekol ako voda! K môjmu Sudánskemu zápisníku som sa vôbec nedostal, nebolo kedy.
Od príchodu som sa takmer nezastavil, zoznámil som sa s mojimi novými spolubratmi, ukázali mi
dom, kostol, mládežnícke stredisko, školy a vlastne celý pozemok. Je to tu obrovské! A všetko je tu iné.
Krajina, jazyk, zvyky, správanie, jedlo, ba aj humor. Ale decká sú veľmi milé a privítali ma naozaj srdečne.
Vôbec mi nedali pocítiť, že sem nepatrím, že som cudzinec. Naopak, brali ma ako svojho. Každý sa mi
hneď chcel predstaviť, takže kamkoľvek som prišiel, spustila sa na mňa vlna mien. Pamätám si z nich
asi 10 a aj tie mám problém priradiť k tváram. V tých školských uniformách vyzerajú všetci rovnako!
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Streda 14. marca 2012 – Juba, večer na školskom dvore

Som v Jube už tretí týždeň a stále si zvykám. Musím sa veľa pýtať, lebo mnohé veci neviem. Čo ako
funguje, čo kde je… Ani s menami to nie je o nič lepšie. Pamätám si ich už viac, ale osloviť správnym menom správnu osobu, to je stále problém. Našťastie sú deti trpezlivé a ochotne mi svoje
meno zopakujú aj po štvrtý či piaty raz :). Och, a ako mi chýba naše jedlo! Nevaria tu zle, na ryžu
som zvyknutý, ale chýba mi mäso a zelenina. To mávame len občas. Aspoň s ovocím je to lepšie.

Utorok 10. apríla 2012 – Juba, vo svojej izbe

Veľká noc je za nami a pre mňa bola poriadnym zážitkom. Miestni sa vyobliekali do najlepších šiat, ženy a deti sa ozdobili náhrdelníkmi, celý kostol bol krásne vyzdobený. Všetko len
tak hralo životom a pestrosťou. Vedel som, že Afričania majú radi farby, ale vidieť to naživo
je niečo neopísateľné! Aj omše vyzerali inak ako u nás. Tunajší ľudia milujú hudbu a tanec
a nemajú problém zatancovať si ani v kostole :).

Nedeľa 29. apríla 2012 – Juba, vo svojej izbe

Konečne sa začínam udomácňovať. Stále som skôr pozorovateľ, ale pomaly sa zapájam do
chodu strediska a bežných povinností. Dostal som už aj prvú skutočnú úlohu – čoskoro sa
na našom pozemku začne stavať lekáreň a ja budem dohliadať na prácu a pomáhať. Smial
som sa, že budem „duchovný dozor“. Inak sa snažím byť čo najviac s mladými, medzi nimi
sa cítim ako doma v Indii.

NÁMETY NA AKTIVITY
Objavujem a spoznávam Južný Sudán
Vygooglime zaujímavé informácie a materiál o Južnom Sudáne alebo je možné použiť materiál, ktorí sme pripravili na stiahnutie na konci 1. témy na našej stránke v sekcii Téma týždňa:
mapa, vlajka, fotky, hudba, typické oblečenie…

Môj sudánsky zápisník
Počas trvania tehličky si môžeme vytvoriť vlastný zápisník ako náš projekt o Južnom Sudáne.
Deti si ho môžu robiť individuálne alebo v skupinách, či v rodine. Poslúži nám prázdny zošit
alebo stránky papiera, ktoré na záver zošijeme. Jeho obsah sa môže vyvíjať spolu s naším príbehom a deti si doň môžu vlepovať, kresliť, zaznamenávať zaujímavosti, ktoré budú na stiahnutie, alebo ďalšie veci podľa ľubovôle.

10 rozdielov
Na našej webovej stránke v 1. téme v časti na stiahnutie je pripravená aktivita – 2 fotky detí z Južného
Sudánu v uniformách. Môžeme ju vytlačiť a dať deťom úlohu, aby našli na fotkách 10 rozdielov.
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2. TÝŽDEŇ: VOJNA VŠETKO MENÍ
Pondelok 8. augusta 2016 – Juba, večer vo svojej izbe

Ako pozerám, od môjho posledného zápisu prešli vyše štyri roky. Ako ten čas letí! Odkedy začala stavba lekárne, na Sudánsky zápisník som nemal čas, potom prišli nové povinnosti, až
som ho napokon úplne vypustil z hlavy. Našiel som ho až dnes, keď som vyberal zo skrine nejaké nepotrebné košele. Myslím, že je čas vrátiť sa k písaniu. Ale ako začať? Stalo sa toho tak
veľa. Skúsim to teda postupne… Koncom roka 2013 začali v krajine nepokoje. Najprv sme tomu
neverili, v Jube vyzeralo všetko normálne, no čoskoro sa ukázalo, že je to pravda. Koncom januára 2014 k nám začali prichádzať prví ľudia, ktorých boje donútili opustiť ich domovy. Boli to
najmä ženy a deti. Nemali kam ísť, a tak sme ich prichýlili na našom pozemku. Zabezpečovali
sme jedlo, vodu, oblečenie a vlastne všetko potrebné, lebo mnohí z nich si nestihli vziať takmer
nič. Všetci sme verili, že konflikt nepotrvá dlho, že je to otázka niekoľkých týždňov, maximálne
mesiacov. Veď na boj nebol dôvod. Ako sme sa len mýlili! Týždne plynuli a ľudia stále prichádzali. Najskôr to boli desiatky, potom, ako
sa konflikt rozširoval a stupňoval, prichádzali po stovkách až ich napokon bolo
niekoľko tisíc! (Našťastie, máme naozaj
veľký pozemok.)
Saleziánske strediská boli jednými z mála
bezpečných miest v krajine. Trvalo takmer
rok a pol, kým bojujúce strany konečne
uzavreli prímerie. Koncom leta 2015 sa situácia upokojila a ľudia postupne odchádzali,
no i tak ich u nás ostalo asi 3 000. Niektorí sa
báli vrátiť, iní sa nemali kam, ďalší neverili, že
prímerie bude trvať veľmi dlho. A niektorým
to svojím spôsobom asi aj vyhovovalo.
Snažili sme sa fungovať ďalej a vrátiť chod škôl a strediska do starých koľají, čo sa nám darilo, až kým sa v júli nezačalo znova bojovať. Od začiatku tohto mesiaca k nám prúdia ľudia. Tí
spred roka sú stále u nás a každý deň pribúdajú noví. Miesta je zatiaľ dosť, väčšiu starosť nám
robí jedlo a lieky.
„Don Sahib, prečo neodídete?“ opýtal sa
ma dnes David, druhák z našej technickej
školy. Prišiel nám pomôcť. Aj tak nemal čo
robiť, školy sú zatvorené. Nebol prvý, kto sa
ma to pýtal. Prečo neodídem? Prečo nejdem domov, do bezpečia? Veď kto by ostával dobrovoľne vo vojnou zmietanej krajine?! Mali sme možnosť odísť. Počas prvého
konfliktu i teraz. A nie jednu. Musím priznať,
že som nad tým pred dvoma rokmi chvíľu
uvažoval. V komunite sme sa vtedy rozho-
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dovali, čo ďalej, keď jeden spolubrat povedal: „Ako saleziáni musíme dúfať v lepšiu budúcnosť.
Musíme ostať s mladými a pracovať s nimi. Ak by sme prestali, znamenalo by to, že sme stratili
nádej. Raz táto vojna skončí a naším poslaním bude obnoviť to, čo bolo zničené. A to nielen po
fyzickej stránke.“ Jeho slová sa ma hlboko dotkli. Rozhodol som sa ostať a ostatní bratia tiež.
Odvtedy som svoje rozhodnutie nezmenil. Som misionár. Prišiel som, aby som tu bol pre mladých v núdzi. A ktorí mladí sú vo väčšej núdzi ako títo?

NÁMETY NA AKTIVITY
„Neodídem“
Sahib sa rozhodol zostať v Južnom Sudáne napriek nebezpečenstvu, pretože verí tomu, že
jeho prítomnosť medzi mladými v núdzi má zmysel. Diskutujme s deťmi o tom, kvôli komu alebo kvôli čomu by sme boli ochotní vzdať sa niečoho, vydržať aj ťažké chvíle.

Útek do bezpečia
Vytvoríme simulačnú hru citlivo s ohľadom na vek a individualitu detí.
Predstavíme si, že prišla nejaká pohroma vo forme vojny, útoku alebo prírodnej katastrofy.
Vyzveme deti, nech si rýchlo zoberú to najnutnejšie, lebo musíme utekať do bezpečia. Dáme
im pár minút a spoločne bežíme na nejaké naplánované miesto v okolí. Tam diskutujeme na
aktuálne otázky: Komu by chceli zavolať, aby zistili, či je v poriadku? Čo je potrebné teraz urobiť, aby sme prežili ďalšie dni? Kto je pre nich oporou v takejto kritickej situácii? … Po návrate
do triedy, klubovne, domov je dobré porozprávať sa o pocitoch, ktoré deti v priebehu hry mali,
nehodnotiť a nepoučovať čo ako malo byť, ale vypočuť ich prežívanie a vnímanie situácie.

Strážcovia zasľúbenej krajiny
Vedúci rozdelí roly v skupine. Traja členovia budú strážcovia strážiaci imaginárny vchod do zasľúbenej krajiny. Úlohou ostatných hráčov je postupne prichádzať pred strážcov a pokúsiť sa
neverbálne (gestami, mimikou, pohybom) presvedčiť strážcov, aby ich do krajiny pustili. Na to,
aby mohol byť človek pustený do krajiny, stačí povolenie jedného zo strážcov.
Hru môžete modifikovať: povolíte rozprávanie, strážcovia určia podmienky, deti sa môžu v rolách prestriedať…
Na záver je potrebná diskusia: Aký bol pocit byť strážcom a rozhodovať? Čo zavážilo pri rozhodovaní? Aký bol pocit žiadať o vstup? Ako ste sa cítili, keď žiadosť zamietli? Ako, keď vám
dovolili vstup?
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3. TÝŽDEŇ: ŽIVOT V „MESTEČKU“
Štvrtok 6. októbra 2016 – na obed v „mestečku“

Mestečko. Tak sme pracovne nazvali utečenecký tábor, ktorý sa vytvoril doslova pred našimi
dverami. Naozaj to vyzerá ako také malé mestečko, ale namiesto domov sú tu stany a prís
trešky z celtoviny, oddelené úzkymi uličkami. Odvšadiaľ sa ozýva vrava, počuť rôzne nárečia,
starých i mladých, detský plač, občas aj smiech. Príbytky sú jednoduché a rovnako jednoducho sú aj zariadené. Na zemi zopár prikrývok alebo len rohože zo zviazanej trávy, niekoľko
hrncov, nádoby na vodu a jedlo. A to, čo si kto stihol vziať z domu. Pri každom stane leží kôpka dreva na oheň a každé 3-4 stany majú jedno spoločné ohnisko. Na okraji tábora je studňa
a provizórne sprchy. Viem, nie je to žiadny luxus, ale lepšie niečo ako nič.
Sobota 15. októbra 2016 – večer v posteli

Som strašne unavený, ale dnešok stojí za zápis. Všetko sa to začalo ráno. Išiel som k našej studni, pozrieť sa, aký je stav vody (pomaly nám vysychá), keď som čosi začul. Pri studni sedelo malé dievčatko a plakalo. Prihovoril som sa mu, chcel som vedieť, prečo plače.
Zistil som, že sa volá Assunta, má osem rokov a že sa stratila. Len nedávno prišla do nášho mestečka spolu s mamou a dvoma sestrami, ale zrazu sa jej kamsi stratili a nevedela
ich nájsť. Nemohol som ju nechať samú,
bola nová a tábor vôbec nepoznala, tak
sme sa pustili do hľadania spoločne.
Prechádzali sme mestečkom a hľadali
mamu so sestrami. Pýtal som sa kdekoho, nikto nám nevedel pomôcť. Najskôr
sme skúsili ošetrovňu. Už od rána tam
bolo plno, včera nám konečne dorazila
nová zásoba liekov a ľudia čakali na vyšetrenie. Pod prístreškom na dvore sedelo aj niekoľko tehotných žien a matiek
s deťmi, ale Assuntina rodina tam nebola. Skúsili sme teda ihrisko, zastavili sa pri
studniach, no nikto vraj takú ženu nevidel. Neostávalo nám nič iné, ako prezrieť
tábor. „To zaberie celé hodiny,“ pomyslel
som si a modlil sa, aby sa stal zázrak. Išli
sme teda stan za stanom, rozhliadali sa,
pýtali, vysvetľovali. „Nevidela som nikoho takého. Hľadáte už dlho? Nože si na
chvíľu oddýchnite a najedzte sa,“ ponúkla nás Salvatoria, staršia žena, ktorá žije
v mestečku už 2 roky. Práve varila na malom ohníku ovsenú kašu s trochou mäsa.
Až pri pohľade na jedlo som si uvedomil,
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aký som hladný. Bolo už pred druhou popoludní. A ktovie, kedy naposledy jedla malá Assunta.
Musela zomierať od hladu, a predsa nič nepovedala. Ostali sme teda na obed u Salvatorie.
Cítil som sa vinne, že jem z jej skromných zásob, no urazil by som ju, keby som sa neponúkol.
V tomto už Sudáncov poznám. Hocako málo majú, hosťom dajú vždy to najlepšie.
Po jedle sme sa poďakovali, rozlúčili so Salvatoriou a pokračovali v hľadaní. Prechádzali sme
okolo výdajne potravín a ja som sa pomaly vzdával nádeje, keď zrazu Assunta skríkla: „Mama!“
Žena stojaca v rade na prídel hlások okamžite spoznala a vybehla dcérke naproti. To bolo radosti! Chvíľu som ešte pobudol s malou Assuntou a jej rodinou a potom, takmer po celom dni,
som sa vybral domov. Odchádzal som unavený, ale spokojný.
					

NÁMETY NA AKTIVITY
Hľadanie mamičky – bludisko (na stiahnutie v 3. téme na našej stránke)
Pomôž malej Assunte nájsť svoju mamičku. V saleziánskom „mestečku“ hľadá na viacerých
miestach, kým ju nájde. Prechádza okolo studne, ošetrovne, ihriska, stanového tábora až mamičku nakoniec nájde.

Recepty
Na našej stránke máme na stiahnutie Minikuchársku knihu, ktorá obsahuje zopár receptov na
vyskúšanie juhosudánskej kuchyne.

Postavme si stan
Vytvorme si doma, v škole, na stretku alebo vonku stanové mestečko. Použime deky, látky,
stoličky, stoly, palice, špagáty. Stavanie stanov je zábavné, môžeme si postaviť každý svoj alebo po skupinkách. Ak máme možnosť, nechajme ho stáť zopár dní a skúsme si ho zariadiť aj
zvnútra, čítajme si v ňom knihu alebo pozvime druhých na návštevu a pohostime ich štedro
ako Salvatoria.

Pôst za deti v Južnom Sudáne
Máme tu obdobie pôstu, naberme odvahu a skúsme v rodine prežiť jeden deň podobne, ako
žijú deti v Afrike – menej jesť, zrieknuť sa sladkostí, šetriť vodou, nehrať sa na mobiloch… A keď
to bude náročné, vydržme a obetujme to za deti v Južnom Sudáne.
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4. TÝŽDEŇ: ŠKOLA AJ NAPRIEK VOJNE
Utorok 25. októbra 2016 – popoludnie na ihrisku

Dnes som si uvedomil jednu vec. Bol som pred obedom v mestečku, šiel som odniesť jedlo
niekoľkým novým rodinám. Práve som kráčal bludiskom uličiek, keď ma čosi vytrhlo zo zamyslenia. Môj zrak upútali deti, posedávajúce pred stanmi. Niektoré sa hrali v malých skupinkách, iné len samy sedeli a pozorovali okolie. Tie, ktoré prišli len nedávno, boli z nového
prostredia vystrašené. Na tvárach tých, ktoré tu boli už dlhšie, sa zasa zrkadlila nuda. Bolo ich
tu tak veľa! A nemali čo robiť. Nikto sa im nevenoval, dospelí mali dosť iných starostí – a my
s nimi. Prečo som si to doteraz vôbec neuvedomil? Samozrejme, videl som ich každý deň, ale
popri tom všetkom, čo sme riešili, som vôbec nemyslel na to, čo celé tie dni robia. Veď sú tu
už skoro tri mesiace! Najvyšší čas niečo s tým spraviť…
Streda 30. novembra 2016 – večer v kaplnke

Od začiatku konfliktu prešlo takmer pol roka, ale boje neustávajú. Po prvých náročných mesiacoch, keď bolo treba v prvom rade zabezpečiť základný chod mestečka, sme koncom októbra
znova otvorili školy a škôlky. Každé ráno prichádza 3 100 detí a mladých z celého mesta a blíz-
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keho okolia – sú to študenti, ktorí navštevovali základnú a strednú odbornú školu už pred vojnou.
K nim teraz pribudlo vyše 1 500 detí z mestečka.
Keďže do tried sa zmestí len časť z nich, učí sa aj
vonku, pod stromami neďaleko tábora. Nie je ľahké zabezpečiť pravidelné vyučovanie pre toľkých.
Mnoho učiteľov odišlo z krajiny alebo si museli
nájsť lepšie platenú prácu, aby uživili svoje rodiny
(všetky ceny pre vojnu dvoj až trojnásobne stúpli,
jedlo dokonca až päťnásobne!).
Kiežby sme im dokázali ponúknuť vyšší plat.
Naozaj ich potrebujeme. Zatiaľ nám pomáhajú
dobrovoľníci a zopár našich starších študentov.
Každý deň po škole sa ešte niekoľko hodín venujú mladším deťom.
Áno, prekážok je veľa. Ale vidím, ako veľmi sa decká chcú učiť. Malým prváčikom horia oči zvedavosťou, potešia sa aj obyčajnej ceruzke a s radosťou sa učia všetko nové. Stredoškoláci si zase
dobre uvedomujú, ako veľmi im škola pomôže v živote a poctivo na sebe pracujú.
Vzdelanie je totiž skutočne ich jediná nádej na lepší život. Práve preto nemôžeme prestať.
Viem, že to, čo robíme, má zmysel, nech to stojí, čo to stojí.

NÁMETY NA AKTIVITY
Ja – dobrovoľník učiteľ – čo by som vedel naučiť druhých?
Každý z nás má nejaké dary a talenty alebo sa niečo naučil svojou vytrvalosťou, objavil niečo zaujímavé pri skúmaní sveta okolo nás. Každý z nás môže niečo nové a zaujímavé naučiť
druhých.
Nech si každé z detí (aj z dospelých) premyslí nejakú vec – aktivitu, zaujímavosť, tvorivú či pohybovú činnosť – a skúsi ju naučiť druhých v rodine, v škole alebo na stretku.
Učenie vonku
Urobme si zážitkové učenie vonku v prírode, na dvore alebo na sídlisku.
Môžeme ho pripraviť my dospelí alebo zadať ako úlohu pre deti.
Tipy na aktivity: písanie do piesku, do hliny, kameňmi; počítanie s kamienkami, drievkami; výtvarné tvorenie z prírodnín alebo vecí, ktoré nájdeme okolo; vytvorenie mapy pomocou prírodnín: svet, Slovensko…

Hry proti nude
Rozdeľme deti do skupín a vyzvime ich, aby na veľký papier napísali čo najviac hier a aktivít,
ktoré by sa dali hrať v prostredí utečeneckého tábora. Bez mobilu a tabletu :).
Môžeme z toho urobiť Knihu hier a aktivít proti nude.
Na našej stránke v 4. téme je na stiahnutie šablóna/predloha na vyplnenie a vytvorenie knihy.
Niektoré z hier sa môžeme zahrať či už doma, v škole, alebo vonku.
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5. TÝŽDEŇ: MLADÍ SÚ NÁDEJ PRE KRAJINU
Pondelok 12. decembra 2016 – popoludnie vo svojej izbe

Pred chvíľou som prišiel z poľa a som… naštvaný? Znechutený? Sklamaný. To je asi to správne slovo. Dnes som mal na starosti výučbu dospelých, pre ktorých robíme poľnohospodárske
kurzy. Počas vojny sa v krajine nesadilo, ale kradlo, zdrojom obživy bola vojnová korisť. A kto
by niečo pestoval, keď už zajtra môže byť na úteku? Tak sa stalo, že väčšina dospelých vôbec
nevie poľnohospodáriť. Preto sme pred pár rokmi vymysleli tieto kurzy, ktoré naučia ľudí čo,
ako a kedy pestovať. Mnohým to veľmi pomohlo a dnes už majú vlastné políčka, no pomerne
často sa stáva to, čo sa stalo dnes. Prišla nová skupinka, dokopy asi šesť mužov, ktorí sa chceli
prihlásiť na kurz. Súhlasil som, aby sa k nám pridali, hoci kurz začína vždy v septembri. Chvíľu
pri nás postávali a keď im došlo, že budú musieť pracovať a že nedostanú žiadne jedlo ani peniaze, nahnevaní odišli. Ako vravím, niečo také sa nestalo prvýkrát. Ako môžu byť tí ľudia takí
leniví?! Všetko by chceli zadarmo, a pracovať sa im vôbec nechce!
Ja viem, nemôžem hádzať všetkých do jedného vreca, mnohí sa naozaj chcú niečo naučiť a sú
vďační za tieto kurzy. Viem, že terajší dospelí boli vychovávaní vojnou a že sa v podstate len
prispôsobili realite. Ja viem… A o to väčšiu nádej vkladám do mladých a detí, lebo tých ešte
máme šancu naučiť prevziať zodpovednosť a zobrať život do vlastných rúk.
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Utorok 13. decembra 2016 – večer na schodoch nášho domu

Dnes som sa na ihrisku rozprával s Mosesom.
Je tretiakom na našej odbornej škole, veľmi šikovný chlapec. Pýtal som sa ho na školu aj na
to, či už má vyhliadnutú nejakú prácu. Študuje
za automechanika a je v poslednom ročníku.
Keďže žije len s matkou a dvoma súrodencami, dobre platené miesto by sa mu naozaj zišlo. Mohol by pomôcť študovať aj mladším súrodencom. Teraz dokáže rodina ledva pokryť jeho
náklady na štúdium.
„Už som sa bol pýtať v dvoch dielňach v meste,
v obidvoch ma chcú. Veď viete, že z našej školy nie je problém zamestnať sa,“ usmial sa Moses.
Má pravdu, našich študentov zamestnávatelia chcú. Sú dobre vyučení a majú aj diplom uznaný štátom. Žiadna iná technická škola v krajine zatiaľ takýto diplom neudeľuje. Vzdelanie tu
v Južnom Sudáne vôbec nie je samozrejmosťou. Gramotných ľudí je v krajine málo a o odbornom vzdelaní ani nehovorím. Školstvo tu pre konflikt funguje na veľmi slabej úrovni a navyše
je platené, takže si ho mnohí ani nemôžu dovoliť.
Ale deti sa učiť chcú. Mladí, s ktorými sa rozprávam, dobre vidia, akí sú ich rodičia, ako žijú dos
pelí a chcú žiť inak. Chcú zmenu. Mám z toho veľkú radosť. Títo mladí sú nádej pre krajinu, aj
pre mňa. Pokiaľ oni chcú rásť, má všetka tá práca zmysel!

NÁMETY NA AKTIVITY
Ja – poľnohospodár – dokážem vypestovať vlastnými rukami niečo na jedenie?
Dnes dostať semienka v mnohých veľkých aj malých obchodoch. Deti si môžu vytvoriť svoju
minizáhradku napríklad v plastovom tanieri s vatou. Pestovať môžete čokoľvek. Napríklad žerucha vyrastie za pár dní. Skúsiť môžete aj pažítku, bazalku alebo sa pustiť do väčšieho projektu spojeného aj s presádzaním do záhradky alebo kvetináča, napríklad paradajky, cukiny…

Strom
Každý si nakreslí na papier A4 strom so 7 koreňmi a 7 konármi. Do koreňov napíšeme dobré
veci, ktoré nás v živote postretli, mohli sme ich prežiť a naučiť sa, môžu tu byť tiež ľudia, ktorí nás pozitívne ovplyvnili, taktiež naše dobré vlastnosti a schopnosti. Do konárov zapíšeme
naše úspechy, veci, ktoré sme v živote dosiahli, to, na čo sme hrdí, že dokážeme. Keď všetci
svoje kresby ukončia, diskutujeme spoločne o tom, ako to, čo bolo do nás vložené (korene),
má vplyv na naše úspechy (konáre).
Na našej stránke v 5. téme je na stiahnutie predloha stromu, ktorú môžeme použiť namiesto
kreslenia stromu.
(Inšpirované článkom: M. Mesárošová, časopis Školský psychológ č.1/2, 1995, FF UPJŠ)
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6. TÝŽDEŇ: PROSBA O POMOC
Nedeľa 8. januára 2017 – v lietadle na ceste do Európy

Letím do Európy. Mám zmiešané pocity, pretože idem prosiť o pomoc pre našu misiu. Dlho
sme nad tým s bratmi premýšľali, verili sme, že to nejako zvládneme, ale pravdou je, že potrebujeme pomoc. Ceny stúpajú, ľudí pribúda a peniaze sa míňajú. Ak chceme aj naďalej pokračovať v našej
činnosti, potrebujeme podporu zvonku. Na túto cestu vybrali mňa, no neviem, či to bol dobrý výber.
Lebo hoci mi je jasné, že robím dobrú vec, že to robím pre naše decká, veľmi sa hanbím. Neviem si
predstaviť, čo budem hovoriť ani ako na to budú ľudia v Európe reagovať. Teraz už chápem, ako sa
cítil don Bosco, keď prosil o almužny pre svojich chlapcov…
Piatok 20. januára 2017 – cestou na Slovensko

Čím dlhšie som v Európe, tým väčšiu nádej mám. Moje prvotné obavy sa vytratili, hoci sa stále trochu hanbím. Bol som už v piatich krajinách a v každej som zažil láskavé prijatie. Navštívil som viacero
saleziánskych domov, farností a stredísk a všade som hovoril o našej situácii. Bol som prekvapený,
ako málo sa o Južnom Sudáne v Európe vie. Niektorí ani nevedia, že je tam vojna! No nehovorím len
o tom. Snažím sa vyzdvihnúť dobré veci, to, čo funguje, malé radosti bežných dní. Lebo vojna nie je
to jediné, čím žijeme, hoc ako silno sa nás dotýka. Asi som predsa len rád, že som sa na túto cestu
vybral. Mám pocit, že z každého stretnutia odchádzam obohatený nielen ja, ale aj tí, ktorí počúvajú.
Kiežby to tak bolo!
Teraz cestujem na Slovensko. Ešte som tam nikdy nebol, ale poznám zopár Slovákov. Pred konfliktom k nám niekoľko rokov chodili na misie mladí dobrovoľníci zo Slovenska, väčšinou boli v iných
mestách, ale niekoľkých som mal možnosť spoznať lepšie a veľmi som si ich obľúbil. Dlho sme sa
nevideli, tak rád by som stretol aspoň niektorých z nich!
Nedeľa 22. januára 2017 – cestou zo
Slovenska

Som taký šťastný! Hoci som
bol na Slovensku len necelé
dva dni, podarilo sa mi stretnúť
takmer všetkých priateľov. Rád
som sa dozvedel, ako sa im
darí, a oni sa zase zaujímali, ako
to vyzerá u nás. So smútkom aj
obavami vraj pravidelne sledujú správy a myslia na svojich sudánskych priateľov. Bratia saleziáni ma vypočuli s úprimným
záujmom. Vysvetlil som im, že
pomôcť potrebujeme najmä
so školami a že naším hlavným
cieľom je aj naďalej zabezpečiť pre deti vyučovanie a všetko
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s tým spojené, teda pomôcky, učebnice, uniformy pre tých najchudobnejších, ale aj jedlo pre žiakov
z tábora, rôzne voľnočasové aktivity a platy učiteľov, lebo tých naozaj potrebujeme. Na moju veľkú
radosť a úžas bratia hneď prisľúbili konkrétnu pomoc. Na Slovensku vraj už niekoľko rokov beží pôstna zbierka pre núdznych v rôznych krajinách a tentoraz ju venujú nám. Nevedel som, čo na to povedať. „Ďakujem“ sa mi zdalo príliš chabým vyjadrením mojej vďaky…
Čoskoro sa vrátim späť do Juby. Som taký rád, že som sem prišiel! Uvedomil som si, akým obrovským darom je mať takúto rodinu vo svete, a tiež, že na to všetko nie sme sami. Že to nie je len o nás.
Viem, že ani ja, ani naše decká sa nikdy nebudeme môcť osobne poďakovať všetkým tým dobrodincom, ale niekedy to jednoducho tak je. Pevne však verím, že je Niekto, kto sa dokáže odplatiť stonásobne lepšie. A to im želám.

NÁMETY NA AKTIVITY
Mapa mestečka
Skúste nakresliť svoju vlastnú predstavu, ako vyzerá mestečko. Mapu môže nakresliť každý jednotlivo na papier alebo v skupinách, v rodine urobiť jeden spoločný nákres na veľký baliaci papier.
Zakreslite všetky miesta, o ktorých ste sa v Sudánskom zápisníku dozvedeli (stanový tábor, studňa,
ošetrovňa, kostol, oratko, ihrisko, materská škola, základná škola, odborné školy, polia na pestovanie
zeleniny).

Moje dary
Naše dary a talenty niekedy ľahšie vidia iní ľudia než my sami. Aj Sahib sa obával cesty do Európy
a nakoniec bol úspešný a spokojný.
Každému nalepíme na chrbát pomocou lepiacej pásky papier A4. Potom si navzájom napíšeme na
papiere, aké dary, talenty a výnimočné schopnosti vidíme na druhých. Keď už budú mať všetci napísané, tak si sadneme do kruhu, pozrieme papiere a diskutujeme na otázky: Ktorá z vecí na tvojom
papieri ťa najviac prekvapila? Ako ti tieto veci pomôžu v službe iným? Čo by si dnes mohol urobiť pre
iných pomocou svojich darov a schopností? Zapíš si to na svoj papier.
(Inšpirované: www.animator.sk/hry-a-aktivity/-/blogs/som-dar-pre-ostatnych)

Misijný dobrovoľník
Misijný dobrovoľník je každý, kto sa rozhodne darovať svoj čas, schopnosti a talenty tým, ktorí to najviac potrebujú. Opúšťajú svoje domovy, rodinu a priateľov, vzdávajú sa svojho pohodlia, aby jeden
rok svojho života darovali v službe núdznym vo svete.
Spoločne s deťmi sa zasnívajme a predstavme si, že sa staneme misijnými dobrovoľníkmi a diskutujme o tom. Tipy na otázky do diskusie:
Viem si predstaviť, že by som bol misijný dobrovoľník? Bol by som schopný vzdať sa svojho pohodlia
a žiť celý rok v skromných podmienkach? Do akej krajiny sveta by ma lákalo ísť a pomáhať? Čo by na
to povedali moji priatelia a rodina? Akú činnosť by som rád vykonával v rámci mojej misie – varenie a vydávanie stravy, práca s deťmi, doučovanie, učenie angličtiny, vedenie speváckeho zboru,
športové aktivity, krúžok ručných prác, učenie v škole, práca s chudobnými ľuďmi, práca v ošetrovni,
pomoc pri stavbách nových budov, účtovníctvo, hodiny náboženstva, evanjelizácia rodín, príprava
kultúrnych a športových podujatí…
Na našej stránke v 6. téme je možné stiahnuť Zážitky saleziánskych misijných dobrovoľníkov.

14

ĎAKUJEME
Zostavili:
Zuzana Vnenčáková, Lenka Kytýrová
a tím SAVIO o. z.
Textová spolupráca:
Zuzana Svobodová
Fotky:
Martin Črep, Archív SDB Južný Sudán

www.tehlicka.sk
Vydalo: SAVIO o. z.,
Miletičova 7, 821 08 Bratislava,
prvé vydanie, Bratislava 2017

