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Misia – konať dobro 

 

Cieľ: Konať dobro, misiu tam, kde sme a kde budeme 

Pomôcky: kartón alebo tvrdší papier/výkresy, sviečka, obrázky príp. misijný kalendár 

o Jakutsku, papiere, perá, veľký obrázok namaľovanej Zeme, kde je vyznačené Jakutsko, príp. 

noviny, lepiaca páska, nožnice 

Úvod: 

Modlitba pri sviečke: za čo by sme chceli Bohu poďakovať 

Hra na úvod a zahriatie - Ľadové kryhy: 

Potrebujeme: nožnice a tvrdý papier alebo kartón 

Miesto: vonku, ale i vo vnútri, podľa možnosti 

Pravidlá, popis hry: 

Hráčov rozdelíme na rovnako početné skupiny. Každá skupina dostane ľadové kryhy – 

papiere/kartón, po ktorých môžu kráčať. Vždy však o jednu menej ako je členov v skupine. 

Ich úlohou je prejsť vyznačenú trasu, teda z miesta A do miesta B bez toho, aby sa dotkli 

,,hladiny vody“. So všetkými kryhami musí byť po celú dobu aktivity udržiavaný kontakt, to 

znamená, že sa nesmú pustiť alebo prestať dotýkať nejakou časťou tela. 

Alternatívne vysvetlenie: 

Na zem položíme obdĺžnikové tvrdé papiere ,,ľadové kryhy“, najlepšie kartón v rovnakej 

vzdialenosti aj ½ metra. Závisí od veku a výšky. Úlohou je stúpať celou jednou nohou 

na kryhu a posúvať sa z jednej na druhú. Môže sa súťažiť aj na čas v družstvách. 

Hlavná časť: 

Príbeh o Jakutsku: 

Ukážeme aj misijný kalendár. Obrázky z krajiny Jakutsko. 

,,Zahrali sme si hru ľadové kryhy. Tie bývajú často v krajinách plných snehu a zimy. Ďaleko, 

pod Sibírou, je krajina, kde majú deti inú zimu ako my. Je veľmi tuhá, trvá dlhšie 

a nevychádza tam niekoľko mesiacov poriadne ani slnko. V zime je len zopár hodín svetla 

a pár hodín tmy v lete, kedy je väčšinou svetlo. V zime nemajú ľudia dostatok vitamínov. 
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Môže tam byť až –70 ºC. A  predstavte si, že letá sú tam horúce až +40 ºC. Teda veľké 

teplotné rozdiely. Mestá, obce sú od seba veľmi vzdialené. Je medzi nimi aj vzdialenosť 

väčšia, ako by sme mali prejsť celé Slovensko zo západu na východ. Tieto deti majú veľmi dlhú 

a často náročnú cestu do školy. Mnohé nežijú v úplnej rodine s ockom a mamou, často sa 

o niektoré stará starý rodič. Je to krajina, ktorá je toľkokrát väčšia ako Slovensko, že si to 

nedokážeme predstaviť. Až 63-krát väčšia. Žijú tam soby, kone, ktoré vydržia v ťažkých 

podmienkach, zime. Napriek tomu je to prekrásna krajina. Žije tam veľa kmeňov, etník. 

Niekoľko desaťročí tam chodia pomáhať misionári a dobrovoľníci. Dlhé roky tam, v Aldane, 

s veľkým srdcom, pokojom, pokorou pôsobil saleziánsky kňaz, misionár, don Jozef Tóth 

zo Slovenska. Je pre nich veľkým príkladom a inšpiráciou. Nemajú také oratká, ako my a nie je 

ich toľko. Viete, ako sa tá krajina volá?... Jakutsko, Jakutya. Viete, v ktorom najväčšom štáte 

na zemi sa nachádza? V Rusku.“ 

,,Ako by sme mohli pomôcť deťom v Jakutsku aj my?“ Deti hovoria svoje nápady. 

- Modlitba 

- Zbierka – Tehlička 

- Poslaním darov 

- Misia 

- Roznášaním letákov, kalendárov 

- Nejaký ďalší nápad? 

Oboznámime deti so zbierkou Tehlička. 

Zamyslenie, rozhovor: 

,,Čo by sme mohli spraviť, kde je naša misia, kde môžeme a čím môžeme prispieť k dielu? Ako 

môžeme šíriť lásku medzi sebou aj inými? Porozmýšľajte...“ 

- Ako je možné takým krajinám pomôcť? 

- Môžeme robiť misiu aj my? 

- Kde všade môžeme robiť misiu? 

- Chceme prispieť k dobru? 

- Čo podľa vás znamená misia? 
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,,Prežívame teraz pôstne obdobie, kedy sa pripravujeme na Veľkú noc. Pracujeme na sebe, 

konáme dobré skutky, očisťujeme svoje srdce. Ako môžeme pomôcť?“ 

Aktivita - „Krok po kroku“: Dobrými skutkami pomáhame svetu, budujeme Božie kráľovstvo 

Každý si na papierik napíše jednu svoju dobrú vlastnosť a to, čím by chcel obohatiť svet, 

konať dobro (dobrý skutok). A na druhý papierik napíše, ako by pomohol krajine Jakutsko. 

Každý položí svoje papieriky, ktoré si spolu prečítame a následne z nich vytvoríme jeden 

celok na veľký namaľovaný obrázok Zeme. A tak každým skutkom môžeme spoločne krok 

po kroku pomáhať svetu a budovať Božie kráľovstvo. 

Aktivita – kvíz: Napíš, čo vieš, čo si myslíš 

Deti napíšu aspoň približnú odpoveď. Kto bude mať najpresnejšiu odpoveď, získa bod. 

Koľko najmenej stupňov býva v zime v Jakutsku? (–70 ºC) 

Koľko najviac stupňov býva v lete v Jakutsku? (+40 ºC) 

Koľkokrát väčšie je Jakutsko od Slovenska? (63-krát) 

V akom najväčšom štáte sa Jakutsko nachádza? (Rusko) 

Ako sa volá jeden zo saleziánskych kňazov - misionárov zo Slovenska, ktorý tam dlhé roky 

pôsobil s veľkým srdcom? (don Jozef Tóth) 

Alternatívne aktivity podľa možností: 

- Vojna so snehovými guľami vo vnútri, vo väčšej miestnosti: „Snehové gule“ vyrobíme 

z novín a lepiacej pásky. Hrá sa tak, že dve skupiny stoja oproti sebe na vyznačených 

poliach. Každá skupina dostane rovnaký počet gúľ. Tie musí prehodiť na druhú stranu. 

Vyhráva tá skupina, ktorá prehodí viac gúľ na súperove pole, teda tá, ktorej ich na konci 

ostane menej. 

- Vonku: obrázky - stopy v snehu (srdce, anjelik v snehu, slovo v snehu) 

Na záver: 

Desiatok ruženca za Jakutsko a misie. ☺ 

  



Stretko pre deti 
 

4 
 

Využité zdroje, inšpirácia: 

• Obrázky – google ☺ 

• Maximová V., 2019. Príprava na Veľkú hru na podporu vernosti, súdržnosti, dôveru, 

kooperáciu, solidaritu v skupine počas letného tábora v Rumunsku – hra kryhy. 

• Saleziánsky misijný kalendár Savio 2021 – Jakutsko 

• Pravidlá týchto hier je možné nájsť aj v rôznych zdrojoch, zbierkach hier. 

PRÍLOHY: 

Obrázky - misijný kalendár: 
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Námety - obrázky Zeme: 
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