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Láska je túžba po kráse 
T. Tasso

Ahojte, všetci naši tvoriví, tvorivejší aj najtvorivejší animátori!

Napriek tomu, že nie všetci ľudia majú k tvorivosti blízko, predsa je známe, 
že každý človek je tvorivý. Erich Fromm o tvorivých ľuďoch povedal, že sú 
to tí, ktorí prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú. Dávajú život svojim 
vlastným možnostiam a prinášajú život druhým ľuďom i veciam. Človek tvo-
rivosťou vyjadruje seba samého, usiluje sa na diamant rôznorodosti pozrieť 
vždy z novej perspektívy. A tvorivosť pramení z Božej krásy.

Každý má istý stupeň tvorivosti  
a tvorivosť sa dá do značnej miery 
rozvíjať. K tomu sa môžete inšpiro-
vať aj v tvorivých dielňach v tomto 
čísle Malej a šikovnej a tak ponúkať 
vlastné bohatstvo iným. 
Seneca v jednej zo svojich myš-
lienok vyjadril, že stať sa dobrým 
človek je umenie. Určite to platí aj 
pre animátora. O tomto dopingu 
nájdete viac ďalej, keď prelistujete 
stránky tvorivých dielní a natrafíte 
na animátorské know-how.
A nielen to. Môžete sa naučiť byť 
tvorivými v láske – v spôsobe, ako 
ponúkať hodnoty a hľadať cesty  
k mladým. Nech sa vám darí prebú-
dzať k Životu.  

sr. Ľubica Mervová 
autorka je lektorka Školy pre animátorov a členka predsedníctva združenia Laura

Úvodné slovko

Laura, združenie mladých, je dobrovoľná saleziánska  

mládežnícka organizácia, ktorej cieľom je rozvíjanie osob-

nosti mladých ľudí a poskytovanie ponúk pre plnohodnotné 

využitie voľného času. V rámci Slovenskej republiky  

má združenie 16 nižších organizačných zložiek – stredísk.

 Kľúčové voľby Laury sú dobrovoľníctvo, rozvoj, žena, výchova. 

Charakteristickou črtou je stretávanie sa detí a mladých v rovesníckych 

skupinách tzv. stretkách, ktoré zodpovedajú ich túžbe po vzájomnom 

obohacovaní sa a potrebe niekam patriť. 

 Silným špecifikom je angažovanie sa v prospech dievčat, zameriavaní  

sa na  ich rozvoj, zvyšovanie povedomia dôstojnosti ženy a matky. 



1

Tvorivé dielneTvorivé dielne

Tvorivé  
dielne

Obsah

Kvety z gaštanov   2
Kanadské ruže      3 
Hviezdy    4 
Panáci      5
Ozdoby z kôstok    6 

Náušnice    8 
Toaletný peračník  10
Prívesky z fólie  11 
Stočená krása  12 
Kraslica parádnica  13
Tričko á la savo  14
Hodvábna nádhera 16



foto: stredisko H
um

enné



2

Materiál  
a pomôcky

Postup

Materiál  
a pomôcky

Jesenné  
čaro

Neopakovateľné a nostalgické. 
 Také je čaro jesene. Kúsok z neho 

 si môžeš priniesť do strediska, 
 klubovne alebo svojej izby.

Kvety z gaštanov
Tentokrát som sa nechala inšpirovať gaštanmi. Majú nielen super plody, ale aj obal. 
 Čo tak urobiť z neho originálny jesenný kvet?

gaštany, lepiaca pištoľ a drevené paličky 
– špajle.

Lupene si vytvaruješ z jednotlivých častí 
gaštanového obalu  približne v rovnakej 
veľkosti (podľa veľkosti 4 alebo 5 kusov), 
jednotlivo ich zlepíš lepiacou pištoľou . 
(Skúšala som to aj inými lepidlami, ale 
nešlo to.) Potom do prostriedku umiestni 
gaštan – podľa veľkosti kvetu, prilep ho a 
zospodu pripevni paličku, na ktorej bude 
celý kvet stáť. Hotový môžeš prestriekať 
lakom na vlasy – bude nielen lesklý, ale 
aj voňavý.
Takéto kvety môžu byť súčasťou jesen-
ných aranžmánov doma i na stredisku, 
alebo ich môžeš použiť do vencov. 

sr. Janula 
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Materiál  
a pomôcky

Kanadské ruže
Kanaďania robia javorový sirup. Ty si zase 
môžeš spraviť javorovú ružu.

Postup

pestrofarebné listy javora – dosť veľa, niť

Každý list zložíš z lícnej strany na polovicu 
a stáčaš smerom do seba. Následné listy 
trochu skŕčaš, aby sa vytvoril efekt ružových 
lupienkov. Je to podobná technika, ako keď sa 
tobia kvety z krepového papiera. Treba dávať 
pozor, aby sa ti nevytvorila pyramída – aby 
sa stredná časť príliš nevysunula dohora. Ak 
je už ružička hotová, zviažeš ju v dolnej časti 
listov dokopy. Stonky listov ti poslúžia ako 
stonka kvetu, preto ich do kytice neodstrihuj, 
ak ich práve nechceš použiť na veniec, kde by 
ti zavadzali.
Je to veľmi jednoduchá a pekná zábava. Tak si 
ju bohato uži! 
    sr. Janula 

Foto: sr. Janula
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Postup

výkres, „kopirák“, pravítko, nožnice, ceruz-
ku, tvrdú podložku,orezávač alebo skalpel 
na vyrezávanie, hodvábny farebný papier a 
lepidlo.

 je veľmi jednoduchý. Maketku si prekreslíte 
na výkres, vystrihnete podľa plných čiar, 
pomocou pravítka si ohnete jednotlivé čiary 
– čiarkované smerom von a bodkované do-
vnútra. Tak sa vytvorí priestorová hviezda, 
ale len polovička. Tú potom povykrajujete 
pomocou nožíka alebo skalpelu (pozor na 
miesta ohybu, nechajte si okolo pár milimet-
rov), z hodvábneho papiera si vystrihnete o 
čosi menšiu hviezdu a vykrojenú podlepíte. 
Kompletnú ju budete mať, keď zlepíte obidve 
takto urobené hviezdy. Nakoniec stačí kúsok 

Vráť mi tie 
hviezdy, nebo si 
rozplakal

Nechcem, aby ste plakali vy alebo 
 niekto iný. To mi len napadlo, 

 keď píšem o hviezdach.

Je to klasický symbol vianočného obdobia. Chcem vám ponúknuť priestorové 
hviezdy ako dekoráciu stromčeka alebo okien počas najkrajších sviatkov roka. 

silonu alebo nite a môže veselo visieť celé 
vianočné obdobie. Ak nemáte hodvábny pa-
pier, dobre vyzerá aj vykrajovaná a nepodle-
pená. Stačí to vyskúšať. 

Veľa radosti z krásnej vlastnoručnej výzdoby 
vám želá
     sr. Janula 

Maketka v životnej  
veľkosti je na strane 43.

Materiál  
a pomôcky
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Materiál  
a pomôcky

Postup

Nepotrebujete nič iné, len zvyšky: dostatok 
plastových vrchnákov, aké sa zbierali aj 
na Festu, drôt alebo špagát, klinec a kladivo 
spolu s nejakou drevenou podložkou, kúsky 
látok a vlny, gombíky, ihlu a niť.

Vrchnáky si klincom predierkujeme na dre-
venej podložke a navlečieme na drôt alebo 
špagát tak, aby sme vytvorili telo bábky. 
Zo zvyškov látky si vystrihneme hlavu ruky 
a nohy, po obvode zošijeme a vypcháme 
ďalšími kúskami. Hotové pripevníme na kon-
ce rúk, nôh a krku. hlavu dotvoríme gom-
bíkmi a vlasmi z vlny. Potom už len vytvoriť 
scenár a môže sa hrať vlastná divadelná 
tvorba. 

Veľa radosti pre vás i pre deti vám praje  
sr. Janula 

Vrchnákoví 
panáci alias Festa  
bábky Ahojte všetci, ktorí sa chystáte niečo 

zaujímavé s deckami skúsiť.

Možno rozmýšľate, čo by mohlo zaujímať aj 
chlapcov, ak sa na akcii zúčastnia. A keby to 
bolo napríklad netradičné bábkové divadlo?
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Materiál  
a pomôcky

Postup

Postup

Znie to asi dosť uletene, ale to som 
celá ja. Ponúkam vám nácvik trpezli-

vosti pri výrobe vianočných ozdôb  
z kôstok a citrusových šupiek.

Ozdoby z kôstok

Stačí len trpezlivo zlepovať jednotlivé kôstky 
k sebe tak, aby sme vytvorili požadovaný 
tvar. Môžeme ich nechať v prírodnej farbe 
alebo ich prestriekať farebným sprejom. 
Nezabudneme prilepiť kúsok špagátu,  
aby sa ozdoba dala zavesiť.

Reťaze so šupiek

Na reťaze je potrené ošúpať pomaranče, 
mandarínky alebo grepy (citrónovú kôru ne-
odporúčam, lebo veľmi zhnedne). Z čerstvej 
kôry povykrajujeme malými vykrajovačkami 
na chuťovky  párny počet kusov a usušíme. 
Usušené dvojice potom zlepujeme k  špagá-
tu v pravidelných odstupoch. 

Vianočný stromček  
ozdobený  
smeťami

Na ozdoby potrebujete kôstky – bežne 
 dostupné (čerešne, slivky... môžu byť aj  
z kompótov), ktoré vyvaríte, na päť minút 
namočíte do Sava  a dobre vysušíte. 
 A ešte niť na zavesenie.

Na anjelikov potrebujete sušené jablká ale-
bo pomaranče, brezovú kôru alebo čokoľvek 
iné, z čoho by ste im urobili oblečenie,  
a na vlasy môžete použiť drobné sušené 
kvietky alebo aj kokos.
Dôležitou pomôckou je lepiaca pištoľ – iným 
lepidlom to asi držať nebude.

Jednoduché, nie? Prajem vám veľa radosti  
a trpezlivosti. sr. Janula, 
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Tvorivé dielne

Stačí len trpezlivo zlepovať jednotlivé kôstky  
k sebe tak, aby sme vytvorili požadovaný tvar.

text a foto: sr. Janula
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Postup

Materiál  
a pomôcky

Náušnice a 
náramky z drôtu  
a koráliek

Milé dámy, určite ste si všimli, že nám 
do módy opäť prišla bižutéria. K novým 

šatám patrí už nielen nová kabelka, ale aj 
náušnice, náramky či náhrdelník.

Strieborný drôtik hrubý 0,18 mm, hliníkový 
drôt hrubý 1 mm (dajú sa kúpiť v ÚĽUV-e), 
dobré (silné)  nožnice, základ na ná 
ušnice (predávajú ho napr. v BA-Auparku – 
Da Vinci), korálky od Natálky, trošku
fantázie a šikovné ruky :o) 

Najprv si z hliníkového drôtu vymodelujte 
základný tvar (kruh, štvorec, trojuholník, 
špirálu...) Nezabudnite si nechať kúsok drôtu 
na zahnutie, aby ste mohli hotové náušni-
ce pripevniť na základ. Pomocou tenkého 
drôtika potom pripevňujte korálky. Nájdite 
si na to vlastný spôsob – fantázii sa medze 
nekladú. 

Janka Thomková,
foto: sr. Janula  a Lenka Fedičová z Michaloviec
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Tvorivé dielne

No povedzte, prečo vyhadzovať hŕbu 
peňazí na bižutériu, keď si môžete 
takúto nádheru vyrobiť aj samé, 
nehovoriac o tom, že budete viac než 
originálne.
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Materiál  
a pomôcky

Postup

Materiál  
a pomôcky

Viem, že škola asi nie je tvojím 
obľúbeným slovom. Predstav si však, 
že ideš na výtvarnú alebo na stretko, 

či krúžok a nemáš si do čoho zobrať 
najpotrebnejšie veci.

Toaletný  
peračník

Stačia ti dve rolky z toaletného papiera, ktoré sa do seba 
dajú zasunúť, trochu kartónu alebo výkresu, z ktorého 
si vystrihneš dno, papierovú pásku na jeho upevnenie 
k rolke a už len fantáziu na vyzdobenie peračníka.

Možno pár inšpirácií: oblepenie tapetou  – obyčajnou 
alebo samolepiacou, oblepenie ozdobným papierom 
z kvetov alebo mašľou, režným plátnom, sisalovým špa-
gátom, vlnou a na dotvorenie mušle, kamienky, koreniny, 
flitre, korálky...
V škole ti ho nemusia závidieť. Keďže je to ľahké a ne-
náročné na financie aj čas, môžeš ich to naučiť alebo 
darovať im ho ako darček k sviatku. 

Veľa radosti želá Janula

Šup šup, tomu sa dá rýchlo pomôcť.  
Materiál je veľmi ľahko dostupný. 

foto: sr. Janula
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Materiál  
a pomôcky

Postup

Fólia sa dá kúpiť v obchode s kreatívnymi 
vecami, jedna A4 stojí okolo 1€  a k nej 
sú aj šablónky. Samozrejme, že námety 
môžete čerpať z čohokoľvek.

Nakreslíte si motív – pastelkami, fixkami, 
dokonca môžete použiť aj servítkovú tech-
niku, a vystrihnete okolo obrázka asi 1 cm 
od okraja, pretože samotný názov hovorí, 
že sa fólia zmrští. Preto odporúčam, najmä 
pre menšie deti väčšie obrázky. Vystrihnu-
té motívy predierkujeme dierovačom, aby 
sa dali zavesiť, a poukladáme na plech 
alebo na papier na pečenie do predhriatej 
rúry. Necháme piecť až dovtedy, kým sa 
prívesky nevyrovnajú. Totiž pri zmšťovaní 
budete mať pocit, že sa to všetko poka-
zilo, všetko bude krivé, ale len dočasne. 
Rovné výrobky môžete použiť ako prívesok 
na kľúče alebo ako bižutériu. Na záver 
môžete ozdoby potrieť alebo prestriekať 
bezfarebným lakom. 

Radostné tvorenie praje sr. Janula

Neviem, či ste sa už s niečím takým 
stretli. Ak nie, tak tento nápad je veľmi 

jednoduchý a efektný.

Prívesky 
zo zomršťujúcej 
sa fólie

foto: sr. Janula
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Využitie

Postup

Materiál  
a pomôcky

Stočená 
krása

Stáva sa vám, že keď 
máte v rukách papierik, napr. cestovný 

lístok, že ho celý stočíte do rúrky, často bez 
toho, aby ste si to uvedomili? Tak práve toto 

teraz využijeme.

Na výrobu tzv. kvilingu potrebujete tenké 
prúžky farebného papiera, čím tenší, tým 
krajší, ale aj ťažšie spracovateľný (0,5 cm 
a menej), tuhé lepidlo v tyčinke – môže byť  
aj iné, ale hrozí, že si krásu ľahko pokazíte.

Je jednoduchý. Prúžok vybranej farby stá-
čate okolo špáradla alebo zápalky s tým, že 
jednotlivé vrstvy sú vo väčšej vzdialenosti. 
Koniec prilepíte a rovnako aj jednotlivé vrstvy 
k sebe v mieste, ktorý chcete spojiť s iným 
zvitkom. Tvar môže byť okrúhly alebo splošte-
ný z jednej alebo obidvoch strán. Dosiahnete 
to jednoduchým stlačením vrstiev prstami. 

Ako ozdoba do kvetov, visiaca girlanda alebo 
menšie na pohľadnice či rámiky na fotky. 

Veľa krásnych kvilingov vám želá 
sr. Janula

foto: sr. Janula
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Postup

Materiál  
a pomôcky

Kraslica 
parádnica

Som tu opäť. Teraz s ponukou využitia 
zubnej pasty. Dobrá haluz, nie? Takže  

už nielen na vybielenie vlastného chrupu, 
ale aj na vajíčko! 

zubná pasta (radšej hustejšia), trochu disperzné-
ho lepidla (Wurstol, Herkules), vajíčko, zlatý alebo 
strieborný spray, Slovakryl alebo iná akrylová 
farba a mikroténové vrecko.

Zubná pasta sa zmieša s trochou disperzného 
lepidla (skôr zaschne), dá sa do vrecka, na rohu 
ktorého je malá dierka. Táto zmes sa potom 
aplikuje na vajíčko podobne ako pri zdobení 
medovníkov. Ak je zmes príliš riedka, že sa na 
vajíčku rozteká, je potrebné trochu počkať alebo 
si vziať hustejšiu pastu. Po nakreslení vzoru 
necháme vajíčko schnúť –  najlepšie celý   deň. 
Potom ho prestriekame farebným sprayom. Môže 
zostať také, alebo sa ešte môže naniesť akrylová 
farba a na vypuklých miestach ju odsajeme pa-

Určite ste sa už stretli s trapasom, keď vám ostal kúsok zubnej pasty na oblečení a vy ste si 
to nevšimli, len keď vás niekto na to nenápadne upozornil. Trápne – zaschlo to a nevhodne 
„kričalo“. 
Práve túto vlastnosť zubnej pasty využijeme. Namiesto horúceho vosku, ktorý sme už x-krát 
skúšali, možno sa popálili, vyliali, tento druh zdobenia je nenáročný a bezpečný.

pierovým obrúskom, alebo sa môže farba naniesť 
kúskom špongie. Bude to vyzerať ako patinované. 
Skúste a uvidíte! Výsledok za to stojí! 

Krásne kreatívne chvíle a biele zuby vám želá 
sr. Janula 

foto: sr. Barunka
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Materiál  
a pomôcky

Iná v rovnakom
alebo trochu 
zmeny v šatníku

Chcelo by to niečo nové do šatníka? Len keby ešte bolo aj niečo v peňaženke. 
Nasledujúce ponuky sú lacné. Ide o batiku – známu i menej známu. 

Čo tak  skúsiť to so Savom?

foto: anim
átorky z Prahy
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Tvorivé dielne

Postup

Materiál  
a pomôcky

Postup

Je to jednoduchá technika na farebné odevy, ktoré 
obsahujú aspoň 85% bavlny. Použijeme SAVO 
PEREX a rozprašovač z voňavky alebo Okeny (naji-
deálnejšie by bolo kúpiť si špeciálnu pumpičku  
na farby na hodváb – tá je jemná a nekvapne  
na látku viac ako treba), pričom treba dávať pozor 
na nechcené machuľky. 

Aby sa vzor, ktorý chceme dosiahnuť, neodtlačil 
na obe strany trička alebo iného oblečenia, dáme 
dovnútra igelit a novinový papier - SAVO je potvo-
ra. Vystrihnite si šablónku obrazu, ktorý chcete 
dosiahnuť, môžu sa použiť kúsky lepiacej tapety, 
papierová páska, látka sa dá krčiť, prekladať – pod-
ľa potrieb. A môže sa začať so striekaním. Na prvý 
krát treba skúsiť niečo jednoduchšie, aby ste zís-
kali prax v rozpíjaní SAVA na látke a intenzitu strie-
kania. Ak chcete, tvary sa dajú dokresliť pomocou 
štetca, špendlíka, paličky... Celé dielo nadobudne 
„šmrnc“, keď kontúry zvýraznite farbou na textil 
– Blow up. Predáva sa vo fľaštičkách podobným 
farbám na sklo a po nanášaní vytvorí trojrozmerný 
efekt – farba vystúpi. Ak máte, môžete použiť aj 
kontúry na hodváb. Tvorivosti sa medze nekladú.

Sypaná batika

Mám aj tip pre biele a svetlé odevy. Sypaná batika 
je trochu menej známa, ale dajú sa urobiť veľmi 
zaujímavé veci. Potrebujete práškové farby – Dúha 
je asi najlacnejšia – v rôznych farbách, igelit, mik-
roténové vrecko. 

Znovu si igelitom oddelíte dve vrstvy, ak nechce-
te, aby boli oba diely rovnaké, odev namočíte do 
horúcej vody, lebo na nej pekne uvidíte, ako sa 
jednotlivé zrnká rozpíjajú (platí zásada: čím viac 
mokré, tým sa viac rozpijú). Sypať farbu môžete 
rovno z vrecúška podľa vlastnej fantázie a rovnako 
aj kombinovať farby. Keď bude dielo dosypané, 
prekryte ho igelitom alebo potravinovou fóliou, 
odev zrolujte, dajte do mikroténového vrecka 
a dobre zagumičkujte. Potom ho naparujte v pará-
ku (ako knedľu – aj s pokrievkou) pol hodiny.  
Ak nemáte čas, tak v mikrovlnke na 3 - 5 minút. 
Parou sa farby trochu viac rozpijú, preto treba s 
tým rátať už pri sypaní. Potom farbu ešte klasicky 
zafixujte v octovej vode. 

Vyskúšajte a uvidíte tie zmeny. Kreatívny letný 
šatník vlastnej výroby a veľa radosti z tvorenia 
vám praje 
    sr. Janula

Materiál  
a pomôcky
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Materiál  
a pomôcky

Postup

Farby na hodváb a kontúrky na hodváb – 
dajú sa kúpiť v špecializovaných obchodoch 
pre umelcov. Cena  jednej farby sa pohybuje 
okolo 4 €.
Saténová alebo hodvábna šatka – nám sa 
podarilo v jednej textilnej galantérii zohnať  
biele šatky 60x60 cm za  2€. Existujú aj 
biele hodvábne kravaty. Keď sa namaľujú, 
vyzerajú úžasne.
Ďalej potrebujeme štetce, trochu parafínu 
na umytie štetcov, poprípade nejaký vzor 
alebo obrázok – motív, ktorý chceme  
na šatku namaľovať.

Najprv si kontúrkou namaľujeme obrysy 
nášho obrázku. Existujú rôzne farby kontú-
riek. Náš výber farby ovplyvní celkový dizajn 
a atmosféru šatky. Keď vyschne kontúrka, 
vypĺňame plochy farbami.
Farby sa riedia vodou. Po vyschnutí je dobré 
šatku prežehliť z rubovej strany – farby sa 
tým fixujú – teda zostanú tam aj po vypraní, 
čo sa dosť hodí, vzhľadom na to, koľko sme 
do toho investovali. Prežehľujeme asi 5 - 6 
minút. 

Hodvábna 
nádhera

Niečo pekné a užitočné. Milý doplnok pre vás 
alebo darček pre niekoho drahého. 

 Tieto všetky kritériá spĺňajú ručne maľované 
hodvábne šatky.

Námet: Janka Thomková
 Foto: Oto Naď a Janka Thomková
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Vzťahy sú 
No.1

Študenti strednej školy raz dostali  
anketovú otázku: „Na koho by si sa obrátil 

s prosbou o pomoc, keby si mal ťažkosti 
alebo by si stál pred rozhodnutím, ktoré 

ovplyvní tvoj život?“ Na prvom mieste „rebríčka“ sa umiestnili rodičia, ale hneď 
na druhom mieste boli pracovníci s mládežou. Je to teda parádna zodpovednosť 

a výzva venovať sa mladým naozaj kvalitne. A kompetentne. Až by človeka chytil 
strach, ale Ktosi nás chce  odstresovať a hovorí: Nebojte sa!

foto: kviki

Nasledujúce texty spracovali podľa knihy Jima Burnsa, Nebojte sa venovať mladým  
Zuzka Brestovanská a sr. Monika Skalová.
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Animátorské know-how

Ako však má vyzerať účinná práca s mladými ľuďmi? 
V minulosti bola dobrá mládežnícka práca oriento-
vaná programovo – stretnutie, evanjelizácia a ďalšie 
starostlivo prepracované a naplánované akcie. Dnes 
si však uvedomujeme, že dlhodobý vplyv, ktorý 
prináša trvalé výsledky, vychádza zo vzorov vzťahov 
a rolí. Plánovanie hrá v práci s mladými ľuďmi nepo-
chybne svoju úlohu, ale dlhodobý kladný vplyv  
na život našich mladých majú ľudia, nie programy.

Nedávno som na konferencii požiadal asi tisícku 
mládežníckych pracovníkov, aby vymenovali päť 
aktivít alebo programov, ktoré najviac ovplyvnili 
ich život. Dal som im na to jednu minútu. Prevažná 
väčšina pracovníkov si spomenula na jednu, maxi-
málne dve aktivity alebo programy. Potom som ich 
požiadal, aby vymenovali päť ľudí, ktorí ich najviac 
v živote ovplyvnili. Po uplynutí jednej minúty už 
väčšina účastníkov konferencie vymenovala štyroch 
či piatich ľudí, ktorí významným spôsobom zasiahli 
do ich života. Rozdiel bol evidentný.  

Samotná osoba vychovávateľa je neporovnateľne 
dôležitejšia ako program, ktorý pripravuje. Myslím 
si, že dnes sme tam, kde sme, práve vďaka tým 
niekoľkým dôležitým ľuďom, ktorí sa o nás  sobne 
starali.

Aby sme mohli významným spôsobom ovplyvniť 
život mladých ľudí, nemusíme byť talentovanými 
rečníkmi, nemusíme poznať všetky rockové hviezdy, 
ani sa nemusíme obliekať podľa poslednej módy.
Musíme však mladých ľudí milovať a byť ochotní 
tráviť s nimi čas. A na tom je vlastne založená celá 
služba mládeži. Dobrí pracovníci s mládežou nemu-
sia byť uhladenými rozprávačmi, ale zato musia mať 
uši ochotné skutočne počúvať a chuť poznávať deti 
alebo mládež vo svojej skupine. Osobná starostli-
vosť je prvotným predpokladom pre prácu s nimi. 

No.1



20

Ako udržať 
spoločenstvo

„Podľa akého programu mám ísť, aby som  
 skupine udržal nadšenie pre vieru?“, pýtajú sa 
často mládežnícki pracovníci skúseného Jima 
Burnsa a možno je to aj naša otázka. „Existuje 
mnoho osvedčených metód,“ odpovedá Jim, 
„mnoho organizácii pracujúcich s mládežou, kníh, 
jednotlivé zbory využívajú všetky programy, aké 
si vieme predstaviť a zdá sa, že všetky sú účinné. 
Ale napriek tomu môže každá metóda zlyhať.

Existuje však spôsob, ako duchovne i počtom 
 budovať skupinu. Bez ohľadu na názory niekto-
rých ľudí platí, že mládež ide tam, kde sú ich 
vrstovníci, takže i počet môže mať niekedy  
význam. Je však jedno slovo, ktoré vyčnieva me-
dzi všetkými ostatnými – slovo vzťah.
Naša kresťanská viera je spečatená osobným 
vzťahom k Ježišovi Kristovi. Teologicky vzaté  
Ježiš je vtelením Boha. Je Bohom v tele  
(Kol 1:15). Ako Ježišov život je zosobnený  
v Evanjeliu, rovnako náš život musí byť zosob-
nený v práci s mládežou. Keď máme vôbec 
mať akýkoľvek vplyv na mladých ľudí, musíme 
budovať naše vzájomné vzťahy a v nich realizo-
vať našu vieru. Mladých ľudí unavujú pokrytecké 
programy či manipulačné metódy. Dokážu totiž 
prekuknúť falošné pohnútky. 
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Animátorské know-how

Keď budeme budovať úprimné priateľstvo 
a dovolíme im vidieť zdravé vzťahy medzi 
členmi tímu vedúcich, potom budú mladí 
ľudia vidieť v dospelých priateľov a dôverní-
kov. Verím, že ak sa mladí aktívne zapoja  
do práce, zostanú v spoločenstve hlavne 
vďaka zdravým a úprimným vzťahom.

 I na poli práce s mladými nadväzovaním 
osobných kontaktov platí, že je ľahšie  
ľudí „prilákať“ než si ich potom „udržať“. 
Je tu šesť vecí, ktoré sú potrebné pre účin-
nú prácu s mládežou: práca v tíme, vzory, 
láska bez podmienok, duchovná výživa, 
stretnutie s mladými v ich vlastnom  
prostredí a čas, ktorý s nimi strávime. 

foto: stredisko Banská Bystrica
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Sme vzory
Váš vplyv na deti a mladých ľudí sa 

s najväčšou pravdepodobnosťou 
nebude prejavovať len tým, čo ho-

voríte. Ešte viac sa prejaví prostred-
níctvom vašich činov, reakcií  

a životného štýlu.Najkvalitnejšia výchova obyčajne neprebie-
ha behom formálneho vyučovania, 
ale skôr v chvíľach, keď sa mladí ľudia bliž-
šie spoznávajú s animátormi a napodobňujú 
ich správanie.  
Keď zbadáte, že vás napodobňujú, je to 
snáď najväčší dar, ktorý vám môžu dať. 
Apoštol Pavol ide dokonca tak ďaleko, 
 že hovorí: „Bratia, spoločne ma napodob-
ňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, 
aký máte v nás !“ ( Flp 3,17).

Raz som prišiel na stretnutie mládeže v pes-
trofarebných trakoch. V ten deň som si ich 
všimol v obchodnom dome. Ešte som nevi-
del nikoho, kto by nosil také bláznivé traky, 
tak som sa rozhodol kúpiť si ich a vziať si ich 
na stretnutie mládeže. Keď som večer do-
razil na stretnutie, všetci do mňa dobiedzali 
a pýtali sa ma na nové traky. Povedali mi 
tiež, čo si o mne myslia. Ďalší týždeň prišlo 
na stretnutie päť ľudí s podobnými trak-
mi. Nabudúce malo na sebe traky dvanásť 
ľudí. Napodobňovanie je nákazlivé a dobrý 
pracovník s mládežou si to musí uvedomo-
vať. Keď som začal pracovať s mládežou, 
zistil som, že moje biblické hodiny, akcie, 
ktoré som usporadúval a dokonca spôsob, 
akým som jednal s mladými ľuďmi, akosi 
napodobňoval štýl vedúceho mojej skupiny 

mládeže zo strednej školy. Natoľko som si 
ho vážil, že som nevedomky kopíroval jeho 
správanie.
Môžete porozmýšľať o tom, koho si vážite  
a napodobňujete vy. A nezbadali ste, že 
niekto napodobňuje vás? 

foto: Peťo
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Animátorské know-how

Evanjelium hovorí túto pravdu : „Boh ťa mi-
luje nie pre to, čo robíš, ale pre to, kým si.“ 
Boh nás miluje bez podmienok. Jeho láska 
je obetavá a hlboká. Plná milosrdenstva. 
Je to jeho milosť, nie naša zásluha. Aj my 
musíme milovať našich mladých a deti  
bezpodmienečnou láskou, ktorá sa na nič 
neviaže. Musíme prijímať skutočnosť, že 
mladí ľudia robia chyby. Keď dostanú zlú 
známku, potrebujú našu lásku a povzbude-
nie, aby to nevzdali a neprestali sa usilovať.

Aká má byť naša láska k mladým 
ľudom? „V prvom rade bez podmie-

nok,“ radí nám opäť Jim Burns.

Bez podmienok

Naše skutky, ktoré dávajú najavo lásku bez 
podmienok, môžu  často  upevniť vieru 
našich detí a mladých. Ako môžu spoznať 
Božiu milosť a lásku, keď ju nevidia v prvom 
rade u ľudí, ktorí majú veľký vplyv na ich 
život? Pre prácu s mládežou majú zvláštny 
význam múdre slová apoštola Jána: „Deti 
moje, nemilujte len slovom a jazykom, ale 
skutkom a pravdou,“ (1Jn 3, 18). Inými 
slovami – skutky hovoria hlasnejšie ako 
slová.

Pred niekoľkými rokmi som na jednom 
stredoškolskom večierku  pozoroval isté-
ho chlapca. Nakoniec ho museli doslova 
odniesť, pretože sa napil viac, než dokázal 
zniesť. Mne to spôsobilo bolesť. Jemu rozpa-
ky. V nedeľu samozrejme neprišiel  
na stretnutie našej skupiny. Rozhodol som 
sa, že za ním zájdem a poviem mu, že ho 
mám stále rád a chcem, aby ďalej chodil  
na naše stretnutia. 
Nemusíte súhlasiť s tým, čo robia vaši 
študenti, a napriek tomu ich môžete stále 
milovať. Ten chlapec musel  počuť, že  hoci 
urobil chybu, spoločenstvo aj animátori ho 
stále prijímajú. Vďaka tejto negatívnej skú-
senosti mohol pochopiť Božiu milosť. 
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Duchovná 
výživa

taká, čo naštartuje človeka žiť pre druhých. 
Raz za mesiac revízia a načerpanie na du-
chovnej obnove.

Môj priateľ hovorieval: „Nudiť mládež evan-
jeliom je hriech.“ Ježišovo evanjelium je tou 
najzaujímavejšou správou, ktorú svet môže 
počuť. A tak ho aj treba podávať, ako to naj 
- , čo sme v živote našli. Nielen tým,  
čo rozprávame, ale ako sa správame, ako 
sme ho nechali infiltrovať sa do nášho 
života, ako ho vieme prerozprávať vlastnými 
slovami a skutkami.

Mladí ľudia napriek tomu často odchádzajú 
z Cirkvi, pretože „ je to nuda“. Som presved-
čený, že jedným z hlavných dôvodov, prečo 
to robia, je to, že sa o nich nikto nezaujímal 
ani s nimi nebol ochotný tráviť čas. 

Som presvedčený, že dôvodom, prečo 
existuje toľko mladých ľudí, ktorí majú 
prekážky v duchovnom živote, je to,  
že sme im nedali tú správnu výživu, ktorú 
potrebovali pre svoj zdravý rozvoj. Jedným 
z hlavných cieľov služby mládeži je presu-
núť ich zo závislosti na vás, do závislosti 
na Bohu. Ale tento proces si vyžaduje čas. 
Mnoho mládežníckych pracovníkov urobilo 
chybu, že použili manipulačné metódy, aby 
dosiahli „okamžitú duchovnú dospelosť“.  
V dlhodobej perspektíve sa potom ukáza-
lo, že táto taktika nepriniesla očakávaný 
výsledok. Nátlakové  spôsoby odrádzajú 
a majú krátkodobé účinky. Mladí ľudia 
musia vedieť, že ich animátori stoja stále 
na ich strane. Musia vidieť, že animátori sú 
nadšení – dlhodobo nadšení – tým, čo sa 
snažia odovzdať. Animátori sú presvedčiví, 
ak  sami prijímajú duchovnú výživu, ku kto-
rej sa snažia svojich zverencov povzbudiť  
a ak o tom vedia rozprávať z vlastnej skú-
senosti. Ba čo viac, dajú tú skúsenosť zažiť.

Čo sa skrýva za slovami duchovná výživa? 
Božie slovo –  nie však zavreté v Biblii, 
ale vtiahnuté do života. Prerozmýšľané 
pri ranných meditkách. Vydiskutované. 
Eucharistia – živý Ježiš Kristus medzi nami. 
Modlitba – hlboká, radostná, plná inšpirácií, 

Niečo ako „okamžitá duchovná dospelosť“  
neexistuje. Cesta k svätosti je dlhodobý  

proces. Rovnako ako novorodenci vyžadujú 
stálu starostlivosť a výživu, tak i mladí ľudia 
potrebujú neustálu pozornosť, čas a výživu.

foto: Kviki
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Animátorské know-how

Radi s nimi 
„strácajme čas“

 

Nedávno som v sobotu ráno zavolal dvom 
stredoškolákom a opýtal sa ich, či so mnou 
nechcú ísť na nákup do obchodného domu. 
Vedel som, čo chcem kúpiť, ale myslel som 
si, že by bolo dobré stráviť nejaký čas  
s týmito dvoma chlapcami. 

Keď som našiel to, čo som potreboval,  
prechádzali sme sa asi hodinu po obcho-
doch a nakoniec sme spolu obedovali.  
Pri jedle sa medzi nami rozvinul nenásilný, 
otvorený rozhovor o viere.  
Keď sa teraz pozerám späť, vidím, že tých 
niekoľko hodín bolo omnoho účinnejších 
než všetky moje snahy na stretkách,  
ktorých sa títo dvaja chlapci zúčastnili.

Pedagógovia dnes hovoria o myšlienke tzv. 
skrytých osnov. Myslia tým, že sa musíme 
snažiť využiť každú príležitosť, aby sme na-
šich mladých niečo naučili. Keď trávite čas 
s mládežou zo svojej skupinky, ukazujte 
im, že sú pre vás dôležití a že vám na nich 
záleží. Môj priateľ chodí každý týždeň hrať 
s partiou chlapcov basketbal. Nedávno mi 
povedal, že pri tomto pravidelnom basket-
balovom stretnutí hovorí o Bohu viac než 
kdekoľvek inde.  

Jeden ostrieľaný pracovník s mládežou 
hovorieval: „Nudiť mládež evanjeliom je 
hriech.“ Ježišovo evanjelium je tou naj-
zaujímavejšou správou, ktorú svet môže 
počuť. 

Mladí potrebujú, aby im dospelí venovali svoj 
čas a pozornosť. Dobrá práca s mládežou si vy-

žaduje množstvo úprimne obetovaného času.

foto: M
aruška
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Nájazd  
do terénu

Žijeme v uponáhľanom, nervóznom svete. 
Pokiaľ bude Cirkev mlčky stáť a čakať,  

že do nej prídu mladí ľudia sami, tak bude 
prežívať dlhé, tiché, prázdne  

a deprimujúce čakanie. 

Je dôležité stretávať sa so študentmi  
v ich vlastnom prostredí. Keď sa chceme  
s mladými ľuďmi zblížiť, musíme ísť do škôl 
a na miesta, kde sa schádzajú, a stretávať 
sa s nimi na ich vlastnom „teritóriu“.  
 

foto: Peťo
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Animátorské know-how

Znamená to ísť na školské stretnutie vo fut-
bale alebo pomôcť s dekoráciou pre školské 
divadelné predstavenie a netráviť čas len  
za pracovným stolom.

Keď animátor vstúpi do sveta dospievajú-
cich, môže ich lepšie spoznávať a začne sa 
o nich zaujímať ako o ľudí, nielen ako  
o členov skupinky. Jedným z najdôležitejších 
aspektov tejto práce  je dať mladým najavo, 
že o nich máte záujem.

„Nájazd“ do ich sveta sa môže stať vhod-
ným prostriedkom evanjelizácie. Mladí ľudia 
vás zoznámia so svojimi priateľmi  
a nakoniec sa môže, že budú chcieť vedieť, 
čo sú vlastne tie „stretká“.

Nadväzovanie kontaktov (stretávanie sa  
s mladými na ich vlastnom „území“) je tou 
časťou služby, v ktorej dosiahnete najväčšie 
ocenenie. Keď prídeme na školské športo-
vé stretnutie alebo podobnú akciu, mladí 
budú nadšene reagovať, lebo vidia, že sme 
ochotní si pre nich aj v nabitom programe 
nájsť čas.

Pamätám sa, že v čase, keď som pracoval 
v organizácii Young Life, chodil  som na 
futbalové stretnutia a tréningy. Nakoniec 
ma tréner požiadal, aby som mu pomohol 
s prípravou tímu na niekoľko posledných 
stretnutí. Bol som vlastne viac ako „po-
mocníkom“. Vtedy do nášho stretka chodili 
dvaja chlapci z družstva. Ešte pred koncom 
sezóny bola väčšina tímu aspoň na jednom 
stretku. Celý ten rok nič nefungovalo lepšie, 
ako čas strávený na futbalovom ihrisku.

Keď vstúpite na „územie“ mladých ľudí, 
môžete sa mnoho dozvedieť o ich kultúre. 
Keď skutočne chcete pochopiť ich myslenie 
a názory na život, prežite deň na miestnej 
strednej škole alebo učilišti, aby ste poznali 
ten ich vzrušujúci svet. 

foto. stredisko Banská Bystrica
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Ponúkame  
skutočný  
vzťah
Keď si chceme udržať záujem mládeže,  
nemôžeme súťažiť s najnovšou technikou  
v oblasti masmédií.  Producenti a odborníci 
na reklamu vydávajú milióny dolárov, len 
aby upútali pozornosť mladých ľudí. 
Aj tak existuje jedna vec, ktorú nemôže 
 mladým ľuďom poskytnúť televízia  

Získať si mladých ľudí – o to sa dnes usiluje 
kdekto. Dá sa na nich dobre zarobiť, dá sa ich 

ľahko nadchnúť. Aké šance však máme my 
animátori?

ani nikto z tých, ktorí sa usilujú o ich záujem: 
skutočný vzťah „ z mäsa a z kostí“. Mladí ľu-
dia odpovedia tomu, kto sa o nich skutočne 
zaujíma a je ochotný s nimi tráviť čas. 

foto: Kviki
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Animátorské know-how

Vzťahy sú kľúčom k efektívnej práci s mládežou 
Najlepšie programy sklamú a najzaujíma-
vejšie osnovy nikdy neuspejú, pokiaľ na 
prvom mieste v práci s mládežou nebude 
budovanie pevných, povzbudivých a klad-
ných vzťahov s mladými ľuďmi. Povzbude-
ním pre väčšinu z nás je to, že nemusíme 

Podľa knihy Jima Burnsa  Nebojte sa venovať mladým 
spracovali Zuzka Brestovanská sr. Monika Skalová

byť bezpodmienečne vynikajúcimi rečníkmi  
a nemusíme vymýšľať tie najneobvyklejšie  
a najneuveriteľnejšie programy; skôr musíme  
byť ochotní tráviť čas s mladými ľuďmi a dá-
vať im najavo, že o nich máme záujem. 

foto: stredisko Michalovce
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Vychovávateľka  
či animátorka? 

Animátorka – tá, ktorá animuje (podrží, 
podnecuje k životu, vedie, organizuje...) 
nejakú skupinu či hrou, tancom, hudbou, 
ale aj vedie k modlitbe a uvažovaniu  
v dôležitých chvíľach.

Vychovávateľka – robí to isté čo ani-
mátorka, ale s väčšou zodpovednosťou  
a zanietenosťou pomáha deťom, mladým 
rásť, vedie ich k jasnému cieľu, pomáha 
objavovať zmysel života, ale aj sama  
napreduje v raste, vo svätosti. Vychováva-
júc vychováva aj seba.

Vychovávateľka je teda animátorka 
„in“, nielen animuje, ale aj vychováva – 
a to je v saleziánskej animátorke 
veľmi hlboko zakorenené, len sa k tomu 
niekedy ťažko dopracuje alebo nesprávne 
chápe. Tak niekedy zostane iba pri animá-
torstve – robení aktivít, hraní a pod. bez 
toho, aby sa išlo hlbšie. A pritom je 
v tom zahrnuté všetko to, čo robí pre deti 
a čím žije – robí všetko so srdcom, ktoré 
miluje, a preto sa dáva, ktoré vidí a počúva 
v správnej chvíli a na správnom mieste, 

Animátorky už majú všade: v cestovkách,  
detských kútikoch hypermarketov...  

Je saleziánska animátorka to isté? Urobme si  
poriadok v pojmoch: animátorka, vychováva-

teľka a saleziánska animátorka.
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uprednostňuje dobro iných, 
pomáha, vedie dialóg, 
rešpektuje iných, vie sa obe-
tovať, povznáša k ľudskosti  
a k duchovnosti, teda 
 k rastu.

Animátorka „in“ potrebuje 
rásť, a teda myslieť aj  
na seba. 

Čo k tom
u potrebuje?

1. 
Úprimné priateľstvo – všetky akcie  
a podujatia, ktoré prebehnú počas roka,  
sú veľmi dobrou príležitosťou pre spoznanie 
nových ľudí, ale aj pre rast priateľstiev už 
vytvorených. Nejde však o „sektárstvo“, 
ktoré uzatvára do sloganu „iba naša partia“, 
„my si vystačíme“.

2. 
Vzájomnú úctu, rešpekt – všetci,  
aj tí, čo majú viac či menej skúsenosti alebo 
menej sú na tej istej úrovni, na tej iste lodi,  
aj keď sa líšia schopnosťami, prípravou, 
výchovou, darmi.

3. 
Otvorenosť pre spoluprácu - „spolu 
je lepšie“ vždy! Ochota a schopnosť praco-
vať spolu: každá bude mať nejakú časť  
na starosti, bude za ňu zodpovedná, (nedá 
sa, aby všetci robili všetko) no potrebuje 
iných pre dopĺňanie, obohatenie i zdravú 
konfrontáciu, pre dobré fungovanie, pre 
účinné pôsobenie
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Moje motivácie

Spomínate si na príbeh o bambu-
se? Chcel sa dať k dipozícii svojmu 
pánovi. Keď však naň siahol sekerou, 
zľakol sa a bránil. Nečakal, že pán 
ho bude chcieť zoťať, obrať  
o listy, rozštiepiť a vytrhnúť mu 
srdce. Napokon sa mu podvolil. 
Pán urobil, čo zamýšľal, a priniesol 
rozštiepený bambus k prameňu vody 
pri poli. Jednu stranu bambusu vložil 
do vody a druhú nasmeroval k vy-
schnutým poliam. Voda začala tiecť 
a zavlažila polia. Zasadili tam ryžu, 
ktorá priniesla veľkú a bohatú úrodu. 
Bambus, hoci ho Pán zoťal, predsa 
sa stal osožným. Kým bol nádher-
ným stromom, žil len sám pre seba. 
Keď ho zoťali, stal sa kanálom života 
pre ostatných.

Animovať.  
Prečo? Postupne, ako si kladiete otázky podob-

ného typu a hľadáte na ne odpovede, 
vyjasňuje sa vaša animátorská identita. 

fo
to
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Koreňom všetkého sú motivácie

Prečo chcem byť animátorkou? Pre animá-
torstvo sa dá rozhodnúť z rôznych motívov: 
robí to aj moja kamarátka; páči sa mi neja-
ký animátor; baví ma pracovať  
s deťmi; začínam sa cítíť v stredisku,  
v oratóriu užitočná; chcem byť protago- 
nistkou, realizovať sa ...
Tie najkrajšie a veľké veci v živote často 
začínajú nenápadne, akoby náhodou,  
s rôznymi motiváciami.  

Dve dobré rady
1.  Nemôžem dať to, čo nemám
Nemôžem komunikovať o tom, čo nie som: 

preto ma to ťahá ku kresťanskému spolo-

čenstvu, kde  víťazí viera, rozhodnutia podľa 

evanjelia. Piliermi sú: evanjelium, Eucharis-

tia, spoveď, odpustenie. 2.  Nemôžem sa darovať, ak sa nevlastním

Ide o ľudskú zrelosť: dobrý vzťah so sebou 

samou, rovnováha môjho vnútra, citová 

stabilita a zanietenosť pre život, bez ktorej 

by som bola „mäkkýšom”. 

A chcela by som vám ešte toho veľa napísať, ale o 
tom už v ďalšom pokračovaní. sr. Monika Skalová

Až raz príde chvíľa, keď si človek uvedomí 
najhlbšie motivácie svojho konania. 
Napríklad objaví, že je v jeho živote niečo 
veľmi veľké, čo dáva zmysel jeho nadšeniu 
a láske. Objaví malý výhonok života a nech-
ce, aby zahynul. Chce, aby rástol a priniesol 
úrodu.
Nájde Boha s ľudskou tvárou – Ježiša Krista. 
Rozdiel medzi byť animátorom a animovať 
spočíva v tom, či ho stretol, alebo nestretol. 
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Modelové 
situácie:
1. Umenie
Si prvý deň na prímestskom tábore, ktorý 
potrvá 2 týždne. Práve prebieha prvá 
hodina skupinových aktivít, si so skupinkou 
sama/sám, pretože tvoj spoluanimátor/ka 
musel/a na 5 dní odcestovať. Pred tvoji-
mi očami sa odohráva táto scéna: dvaja 
chlapci rozoberajú drevený stôl, zdá sa, 
že si chcú urobiť drevársku dielňu a urobiť 
z neho parkety. V tej istej chvíli vidíš, ako 
ďalší dvaja sa hrajú hru na  Indiánov. Jeden 
má hračkársku pištoľ a druhý  lano. Vidíš 
tam však aj tretieho chlapca, ktorého už 
chytili do lana a jeho farba sa mení  
na modrú. Čo urobíš?

1. Začneš sa modliť ruženec.

2. Skočíš z okna (ste na prízemí).

3. Snažíš sa uchopiť situáciu do svojich 
rúk.

4. Ideš za vedúcim oratória a podávaš 
demisiu – že odchádzaš a viac sa tam 
neukážeš.

2. Divadlo
Je ráno 8,30 hod. V stredisku už beží veľká 
hra, ktorú ste usporiadali pri príležitosti 
Dňa detí. Vstupuješ na ihrisko, kde sú už 
stovky detí , ktoré nadšene kričia. V pozadí 
vidíš ukrytých 10 chalanov a dievčat  
vo veku okolo 14 rokov, ktorí  znudeným  
a pohrdlivým spôsobom sledujú masu  
ostatných a vidíš, že nemajú o nič záujem.

Čo urobíš?

1. Vzhľadom na včasnú hodinu (pre teba 
sa začalo ešte len brieždiť) je možné, že si 
ešte ponorený do snov. Preto nie je dôvod 
na znepokojenie.

2. S tvojím entuziazmom sa ich snažíš 
zapojiť do hry.

3. Si naštvaný z ich správania a dáš im 
poriadnu prednášku, ktorá trvá tak dlho 
ako hra detí.

4. Ako zodpovedný/á a bdelý/á animá- 
tor/ka hneď využívaš túto situáciu  
na priblíženie sa k nim a sadneš si medzi 
nich.
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3. Dialóg
Vedúci/vedúca animátorov po dohode s 
animátorskou radou sprísnila podmienky 
vstupu do večerného strediska. Začínajú 
sa šíriť reči nespokojencov, ktorí sa väčši-
nou len priživovali, ale keď bolo niečo tre-
ba urobiť, nikdy ich nebolo. Jedno dievča 
s chalanom sa pristavia 
pri tebe a začínajú odsudzovať vedúceho. 
Čo urobíš?

1. Vypočuješ si ich a povieš, že máš  
na vec iný názor, ktorý im môžeš  
vysvetliť, ak chcú.

2. Pridáš sa k šomraniu.

3. Opýtaš sa ich, čo im bráni, aby prijali 
podmienky a prispôsobili sa požiadavkám 
strediskovej rady  - veď asi vedia, prečo 
na to pristúpili.

4. Ignoruješ ich.

4. Plán
Je začiatok školského roka a pokračuješ aj s 
ďalšou animátorkou/animátorom v stretkách 
so svojou skupinkou. Vedúci oratória  
na prvom stretnutí animátorov povzbudzuje, 
aby ste si vypracovali polročný plán pre stret-
ko – obsah, náplň, výlety, mimoriadne akcie, 
aktivity stretka. Vieš, že to ponecháva na vás 
a určite vám to neskontroluje. Čo urobíš?

1. Spracuješ aj druhého animátora, že je to 
len formalita a vôbec sa to neoplatí robiť.

2. Poradíš sa aj s inými animátormi,  
aké majú ciele a čo budú pripravovať pre 
svoju skupinu a potom so svojím animátorom 
vypracujete svoje ciele.

3. Opíšeš to z minulého roka.

4. S tvojím spoluanimátorom sa stretnete  
a pokúsite sa niečo vypracovať, budete pri-
tom vychádzať  z momentálnej situácie  
a z cieľov z minulého roka. 

A čo teraz? Čakáš na vyhodnotenie testu?  
V očakávaní, čo ti vyšlo, či si dobrá animátor-
ka/ dobrý animátor alebo nie? 

Je určite veľa situácii, ktoré nás postavia pred 
otázku, čo teraz, ako sme si mohli prečítať  
v modelových situáciách.  
Ak sa chcete podeliť s takouto situáciou 
 a s tým, ako ste ju riešili, napíš do fóra  
na animawebe – www.ziwhat.sk – Animák – 
Lawína nápadov. 

Monika Skalová

foto: stredisko D
olný Kubín
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Volanie sídliska
„V kamenej púšti sídliska, tam obja-
vím ťa snáď, prehovorím ti do srdca: 

vráť mi nádej, vráť,“ spieva kapela 
Saleziáni. Dávajú nám návod, ako 

odpovedať na nemé volanie detí  
a mladých, ktorí sa bezprízorne túlajú 

po uliciach. Streetwork je nová línia, 
ktorou sa chce Laura pustiť. Aby sme 
vedeli, ako na to, ponúkame šlabikár 

pre streetworkera.

Prečo tam chodiť
• Ježiš je Dobrý pastier, ktorý hľadá stratené 
ovečky,
• don Bosco tiež chodil do ulíc,
• sú tam decká blízke jeho srdcu – stratené, 
nepovšimnuté, odpísané,
• ak sa im dakto nebude venovať, ľahko sa 
stanú obeťami bánd,
• máme skúsenosti, že preventívny systém  
tu môže fungovať.

Kam za nimi ísť
Život mladých sa „deje“ všade inde, 
len nie v rodine a škole.
Musíme ich objaviť:
• medzi panelákmi,
• na sídliskových ihriskách,
• skejtových dráhach,
• ...  

S kým
Ísť aspoň vo dvojici, najlepšie ako skupina: 
• ľahšie sa začína dialóg aj hra,
• nesieme si atmosféru, do ktorej ich môže-
me „vtiahnuť“,
• ak jeden z nás vypadne, neznamená  
to koniec akcie, 
• máme širší záber.

Raz sprejom tajne nakreslíš,

miesto, kde máš skrýš.

Slová, v ktorých rozlúštim,

slzy plné vín.
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Ako sa k nim dostať
• prichádzať bez predsudkov,
• s postojom: Sme vaši priatelia,
• nečakať po polroku hneď úspechy,
• byť samými sebou – nefalšovaní, 
dôveryhodní,
• nebáť sa ich, ísť za nimi,
• priblížiť sa, osloviť,
• zaujímať sa, počúvať ich,
• s veľkou zásobou hier: vybíjaná, fut-
bal, basket, kriedy, hekýsek, náramky 
priateľstva...

Čo pre decká z ulíc môžeme spraviť
• Pravidelná prítomnosť tam, kde sa pohybujú (napr. 
raz za týždeň),
• riešenie ich problémov na mieste činu,
• poradenstvo,
• organizovať pre nich akcie priamo na sídliskách (Deň 
detí, denný tábor, športový turnaj...),
• záujemcom ponúknuť aj možnosť prísť do strediska.

A čo teraz? No už len si pustiť pieseň Objavím ťa zo 
saleziánskeho albumu Da mihi animas a rozmýšľať,  
ako by vaše stredisko mohlo vyraziť. Do ulíc! 

Spracovali: sestry Zuzka Adamovská   
a Apa Miklovičová

Foto: nika

V pokreslených múroch
mi skrývaš svoju tvár.
Zamykáš sa v domoch,
kde je viac než tisíc brán.

(Robo Flamík – kapela Saleziáni)
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Ulica nás volá 
nielen otvoriť 
dvere
Na sídliská ste chodili už v minulom 
storočí. Kedy sa to viac rozbehlo?

Bolo to asi v roku 2003. V komunite sme 
pri rozhovoroch o apoštoláte stále častejšie 
prichádzali k tomu, že by bolo treba urobiť 
krok „von“, ísť za mladými a deťmi na síd-
lisko. Nebola to celkom novinka, kedysi  
sa chodilo vždy v sobotu na dve – tri hodi-
ny, ale to už teraz nefungovalo. Rozhodli 
sme sa, že v stredu miesto oratka pôjdeme 
aj s dievčatami, ktoré prídu, medzi bytovky  
a budeme tam robiť „magnet“ pre sídlisko-
vé deti. 

Akú taktiku ste zvolili?

Bola nás len hŕstka a sídliskových tiež tak. 
„Mníšky“ s loptou neostali nepovšimnuté. 
Pomaly si nás okukávali deti z okolia  
a hrávali sa stále bližšie „Naši“ oratkovskí 
volali kamarátov a postupne si zvykali na 
tzv. „oratko v jame“. Problém bol iba  
so staršími chalanmi, ktorí sa prišli predvá-
dzať: z diaľky po nás vykrikovali šťavnaté 

výrazy a občas sa im prilepila naša lopta 
na ruky. Po jednom takomto zážitku nám 
tajný dobrodinec hodil cez bránu sieť plnú 
nových lôpt. 

Čo všeličo sa dá na sídlisku zažiť?

Veľmi dobre si spomínam na zimu. Sánko-
vali sme sa s deťmi a robili súťaže. Domov 
sme prišli také premrznuté, že sme sa 
roztápali do ďalšieho rána. Postupne sa  
na sídlisku V jame utvárala malá skupinka, 
ktorú sme pozývali na naše akcie. Veľmi 
dobre fungovalo „slovko do uška“ pri hre 
alebo pravidlá, ktoré sa pri „našich“ hrách 
dodržiavali – čestnosť, kamarátstvo so 
všetkými, slušné vyjadrovanie...  Občas 
nás „Niekto“ milo prekvapil, napr. nám 
jedna sídlisková mamina poslala tortu,  
aby sme si ju s deťmi rozdelili, alebo prišli 
deti zo susedného sídliska a volali nás tam. 
Na MDD, keď sme vešali na strom cukríky, 
prichádzali akurát z práce mnohí rodičia  
a pristavovali sa:

„Ak sú mladí na ulici, musíme si tade urobiť 
svoje dráhy, aby sme boli prítomní na ich kri-
žovatkách,“ hovorí sestra Zuzka Adamovská, 
ktorá má bohaté skúsenosti so saleziánskou 

terénnou prácou na sídlisku.  
V Trnave to fungovalo takto:
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 – Môžem si aj ja odtrhnúť? spýtal sa jeden  
   otecko.
 – To je pre deti a pre tých, ktorí im fandia.  
   Môžete. 
 – Ja viem, že sem chodíte, vidíme vás 
   vždy z okna. Je to dobré, že s tými deťmi    
   niekto je. Vy ste saleziánky?

Čo ti z toho všetkého  
vychádza?

Saleziánska charizma vlastní intuície, ktoré 
hlboko oslovujú mladých, zodpovedajú ich 
svetu a ich spáse. Je to dedičstvo nesmier-
ne bohaté a účinné. Ulica je plná hlasov, 
ktoré vyzývajú nielen otvoriť dvere, ale aj 
vyjsť von... s odvahou Dobrého Pastiera.   

Zhovárala sa Apa

Nad cestami miest,vo výkladoch prázdnych giestponáraš sa ako tieň,do noci plnej zmien.
V kamenej púšti sídliskatam objavím ťa snáď.Prehovorím ti srdcavráť mi nádej, vráť...(Robo Flamík kapela Saleziáni)
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Nebojte sa

Saleziánska práca patrí 
do terénu
Nijaké zabehané koľaje. Také boli začiatky práce 
dona Bosca pre mladých. Tento spôsob očaril 
nás. A nielen očaril, ale aj inšpiroval. O zážitky 
z práce s deťmi na uliciach sa podelia misijní 
dobrovoľníci a animátori z košického KVP.

Streetwork  
po ukrajinsky
Teplo, deti, úsmev, hra a Ukrajina - to sú cha-
rakteristické slová pre prvý týždeň VIDESáckej 
dobrovoľníckej misie  2009 v Užhorode. 
Na pláne bol streetwork, tak sme vyrazili do ulíc. 
Možno by ste neverili, ale napriek horúčavám 
nás zamrazilo. Kam naše oči dovideli, nikde živej 
detskej duše. 

Z toho vyplýva: 
a) bolo veľmi teplo, 
b) ešte spali,
c) aj tak by nemali vonku čo robiť,
d) iná možnosť.

foto: stredisko M
am

ateyka
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 Pri návrate z neúspešného putovania užho-
rodskými ulicami sme stretli prvé deti a tu sa 
začalo naše dielo. Mladých časom pribúdalo  
a pribúdalo. Z pôvodného streetworku sa vykľul 
minitábor. 
Spolu sme sa hrali, vytvárali rozmanité vecičky, 
či len tak medzi sebou diskutovali. Do príprav 
na budúci týždeň (na tábor) sme do vyrábania 
kulís a iných pomôcok zapojili aj deti, teraz už 
našich celodenných spoločníkov. 
Tešili sa, že sa ich diela naplno využijú, že za 
svojou námahou niečo vidia. Boli takí zapálení, 
že sme im museli ďalšiu prácu priam vymýšľať. 
Veľký úspech mali tiež  divadielka a neopakova-
teľný celodenný cyklovýlet. 
Kto nemal vlastný alebo na ten deň požičaný 
bicykel, toho vzal na ten svoj kamarát. Aj takto 
sme sa učili obetavosti a budovaniu priateľstva.
O tom, že tento krátky týždeň bol neopakova-
teľný a plný emócií, svedčili aj slzy a ľútosť  
pri rozlúčke.

Dobrovoľníci VIDESu Maťka, Klára, Fany,  
Zuzka a sr. Reňa

...alebo po košicky
Silné zážitky máme spolu s animátormi z košic-
kého KVP. Jednoznačnou výzvou sú tam sídliská. 
Prvý väčší pokus dobyť ich bol jarný prímestský 
tábor. Ráno sa dostavili poslušné deti z rodín 
klasického „kostolného jadra“. Naše pozva-
nia na školách a plagáty boli ako bez odozvy. 
Všetko sa dialo vonku a bola nám riadna kosa. 
Statočne sme sa však hrali. V komornej zostave 
7 – 17 sme sa stretávali dvakrát denne. Cestou 
k epicentru diania – k fontáne – sme volali deti, 
čo sa len tak potulovali vonku. Neskôr sme pre 
túto úlohu vyčlenili špeciálneho „zberača“.

Viac a viac detí

V lete sme to skúsili znova a na jar zas. Po dvoch 
rokoch sme mali už na prvý deň sedemdesiat detí. 
Skvelé bolo, ako nám vychádzali v ústrety ľudia  
z MsÚ. Dokonca nám poskytli priestory na prípravné 
stretnutia, vybavili nám sponzorské pečivo a prišli 
na záverečný program, ktorý sme pripravovali  
s deťmi pre rodičov. Máme bohatstvo zážitkov  
z táborov Malý princ, Trpaslíci, Narnia, Stroj času, 
Piráti... 

Rozbehlo sa to

Deti samy sa už vypytovali, kedy bude tábor,  
a volali svojich príbuzných na ten týždeň do Košíc. 
Mnohé deti začali chodiť na stretká alebo sa z nich 
postupne stali pomocníci. Animátori boli nadšení. 
Keď prechádzali sídliskom, bežali k nim deti a zdra-
vili ich ako kamarátov. 

Ohlasy pozorovateľov

Pozitívne odozvy sme mali aj od rodičov a oby-
vateľov. Podarené bolo, keď sme sa raz ráno 
zhromažďovali pri fontáne, z neďalekej krčmy vyšiel 
mierne opitý chlapík a strčil mi do vrecka stovku so 
slovami: „To máte pre deti.“ 
Naši mladí animátori preukázali nesmiernu tvorivosť 
a odvahu, pretože sami také tábory, dokonca ani 
stretká nikdy sami nezažili. 

sr. Zuzka Adamovská

Skúsenosti z terénu
Ukazuje sa, že doma aj v zahraničí 

platí:
•  nedať sa odradiť malým počtom 

detí na začiatku,•  robiť činnosť pravidelne,
•  pracovať tímovo,•  mať zásobu hier, nápadov,

• funguje to na misiách aj u nás.



42

Please, do not drink when you drive - You 

are not ready to see me yet. God. 

Prosím ťa, nešoféruj, keď si pil. Ešte nie si 

úplne pripravený stretnúť sa  

so mnou. (Tvoj Boh) 

Evanielizačné
SMS 

Pre tých, ktorí svoj kredit neľutujú  
na poslanie priateľskej sms-ky, tu máme 

duchaplnú ponuku. Ide o reklamné slogany 
evanjelizačnej kampane v Singapúre.  

Dá sa ich poslať v našej materčine, alebo 
niekoho potrápiť angličtinou. 

Don´t forget your umbrella, 
I might water the plants. Your God 
Dnes si nezabudni dáždnik. Možno 
budem polievať kvety. (Tvoj Boh) I was thinking of making the world black 

and white. But then I said ... naaah!  
Your God Najprv som svet chcel spraviť čierno-biely. 

Potom som si pomyslel:  
„Aaaale...“ (Tvoj Boh) 

If you miss the sunrise I made for you today, never 

mind. I´ll make you another one tomorrow. God 

Ak zmeškáš východ slnka, ktorý som dnes pre teba 

spravil, nevadí. Zajtra ti urobím ďalší. (Tvoj Boh) 

What do I have to do to get your 
attention? Put an ad in the paper? God 
Čo musím urobiť, aby som upútal tvoju 
pozornosť? Dať si inzerát do novín?  
(Tvoj Boh) 

I think you´re the most beautiful 

person in the world. Okay, so 

I´m biased. God Myslím, že si tá najkrajšia osoba 

na svete. No dobre, tak som na 

teba zaťažený. (Tvoj Boh) 

Earth people, do not treat me like 

a martian. God 
Pozemšťania, nesprávajte sa ku mne 

ako k mimozemšťanovi! (Váš Boh) 
How can you be a self-made-man? I remember making you in my image. God 
Ako si môžeš myslieť, že si vznikol sám od seba? Presne si pamätám ako som ťa tvoril. (Tvoj Boh) 

If you think the Mona Lisa is stunning, you 

should see my masterpiece. Just look in the 

mirror. God 

Ak si myslíš, že Mona Líza je úžasná, mal by si 

sa pozrieť na moje majstrovské dielo.  

Do zrkadla. (Tvoj Boh) 
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Extra

Vráť mi tie hviezdy,  
nebo si rozplakal

Maketka v životnej veľkosti.
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Animátorský 
vodičák

„Pamätajte, že výchova je vecou srdca  
a iba Boh je jeho Pánom a nemôžeme urobiť 

nič, ak nám On nedá od neho kľúče.“
Don Bosco 

Animácia týmto spôsobom je veľmi ťažká a cesta je veľmi dlhá, plná prekážok. Nadšenie 
nám však nechýba. Štartujeme, nie? Takže všetci do auta, … ale máte vodičák?
Že nieeeee? Tak je na čase si ho získať. Preto poskytujeme malý rýchlokurz.

Zákaz prechodu samotárom
Animátor nenapreduje sám. Vie, že animácia  
je skupinová – každý má nejaké dary, talenty: 
 niekto vie organizovať, niekto spievať, niekto  
vie zanietiť…So spoluprácou a dôverou môžete  
urobiť veľké veci.

Prechod zakázaný
…svedomím detí a mladých; svedomie 
 je neprekročiteľnou hranicou, je miestom,  
kde je človek sám s Bohom. Animátor  
navrhuje s presvedčením a láskou, ale nikdy  
nenúti.Vystríhajte sa násilnému vtláčaniu pravdy.



Úvodné slovko Extra

Obmedzená rýchlosť
Animátor vie prispôsobiť rýchlosť komunikácie  
podľa ciest, ktorými prechádza, pretože nie všetky 
deti sú rovnaké a tie isté deti sa časom menia.
Udržiavajte si správnu rýchlosť – ani pomaly  
ani rýchlo.

Zákaz trúbenia
Veľa kriku nepomáha, iba ak k ochoreniam  
pečene a pľúc. Spomeňte si na slovko 
 do ucha od dona Bosca!
Šepkané slová sa vo všeobecnosti lepšie 
 počúvajú a zapamätajú.

Zákaz státia
Animátori majú vždy čo robiť a nerobia 
 stále tie isté veci rovnako, sú iniciatívni, 
tvoriví a podnikaví. Vedia ponúknuť rôzne 
typy aktivít.
Nehovorte: „Mňa sa to netýka.“

Zákaz predbiehania
Animátor nesúťaží s ostatnými, necíti sa lepší  
a nechce robiť všetko iba sám. Nech deti vidia, 
 že každý z nás si toho druhého váži.



       Malá a
šikovná

animátorská lawína

Víťazky 1. ročníka 

 tanečnej víkendovky

Teendance

2



