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„Stretkoblok mi pomohol 

viac uvažovať o vlastnostiach 

a jedinečnosti mojich detí na 

stretku, vďaka nemu nezabud-

nem na žiaden ich sviatok. Zistila 

som, že najdôležitejšie sú deti 

a to, ako sa na stretku cítia.“

„Vďaka stretkobloku som si 
uvedomila, že problémy 
na mojom stretku môžem 

zdieľať s inými animá-
tormi. Stretkoblok je pre 

mňa efektívnejšie zrkadlo 

v tom, čo mám zlepšiť na 

svojej animátorskej práci.“
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stretkoblok – pomocník na stretko pre vedúceho, ktorý obsahuje užitočné 
informácie a podnety. Chce: 

n  
informovať  
o základnej  
ponuke erka  

-kalendár podujatí, 
ročná téma

n 
dať pries-

tor na poznámky 
o stretku - kontakty  

a poznámky o deťoch na 
stretku, kalendár stretiek 
a väčších akcií, poznámky 
o jednotlivých stretkách 

– pozitíva i negatíva

n 
ponúknuť 
námety na  

výchovné myslenie 
- plánovanie a stano-
venie cieľov stretiek, 

spätné zrkadlá stretiek 
– mesačné a polročné, 
PG+ - konkrétne peda-

gogické tipy

n  
formovať 

postoje vedúceho 
- štýl eRka rozmenený 
na drobné - rady, povz-
budenia, usmernenia (v 
hviezdičkách), modlitby 

a zamyslenia

ako vedúci stretka, používaj STRETKOBLOK každý týždeň – čerpaj z neho inšpi-
rácie, zapisuj si doňho ciele, dátumy a kontakty, rob si poznámky o tvojich úspechoch 
na stretku i návrhy na vylepšenia svojej práce. Nech ti bude dobrým pomocníkom –  
v dobrom i zlom... 

večné slovo, 
 

Jednorodený Syn Boží, 
nauč nás pravej veľkodušnosti. 

Nauč nás Tebe slúžiť, 
ako si to právom zasluhuješ. 
Aby sme dávali a nepočítali, 

aby sme bojovali  
a nedbali na rany, 
aby sme pracovali  

a netúžili po odpočinku, 
aby sme sa obetovali  

a nečakali inú odmenu 
ako vedomie, že sme splnili  

tvoju svätú vôľu.
Amen.

dobrý bože, 
 

posilňuj vo mne živú vieru,
veď ma jej radostnou cestou.

Nauč ma jednoduchosti 
a pravdivosti, 

nauč ma zodpovednosti a dôvere. 
Uč ma dobrovoľne slúžiť 

 a obetovať sa, rásť v úcte  
a solidarite so všetkými,
a tak vytvárať otvorené 

spoločenstvo 
z viery žijúcich a v láske 
konajúcich ľudí. Amen. 

Svätí košickí mučeníci, 
Štefan, Melichar a Marek, 

orodujte za nás.

Modlitby  
eRka
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Stretko v eRku chceme pripravovať tak, aby sme vy-

tvárali kresťanské spoločenstvo. Byť spolu s kama-

rátmi, pomáhať si, spolu rásť, spolu sa tešiť a pozývať  

medzi seba nášho najlepšieho priateľa – Boha.  

To je ten správny smer na ceste ako vytvoriť ra-

dostné, priateľské a živé eRko spoločenstvo.

radosť,  
priateľstvo, 

život
 

erko  
spoločenstvo

je naše stretko spoločenstvom?

moje erkárske stretko   
      

Vyfarbi, kde na osi (min. ... max.) sa 
nachádzaš so svojím stretkom teraz. Vráť 

sa k tejto strane po pol roku i na konci 
roka a inou farbou vymaľuj posuny, ktoré si 

spozoroval u detí na stretku.

Pomáha formovať osobné postoje aj cez môj osobný príklad života, ktorý dávam deťom.

Umožňuje nám nájsť si svoje miesto v skupine, v spoločenstve.                                                                                                                            

Odstraňuje nudu, jednotvárnosť.

Pomáha rozvíjať tvorivosť, zodpovednosť, komunikáciu.

                                                                                                                                                       
Spoločne s deťmi môžeme prežívať radosť, vytvárať priateľstvá, ....                                                                                                                             

Umožňuje spoznávanie – seba (reakcie v rôznych situáciách – bežných či záťažových), 
spoznávanie iných – detí, ich túžby, požiadavky, povahy...

Napomáha rozvoju osobnosti dieťaťa.

Pomáha deťom a vedúcim rásť vo viere.

  min.                                                                                     max.

  min.                                                                                     max.

  min.                                                                                     max.

  min.                                                                                     max.

  min.                                                                                     max.

  min.                                                                                     max.

  min.                                                                                     max.

  min.                                                                                     max.
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poznáš deti, ktoré prichádzajú na tvoje stretká po mene?  
snažíš sa, aby sa aj oni navzájom poznali po mene  

(zoznamovacie aktivity, opakovanie mien na začiatku stretka a pod.)?

deti na stretku kontakty
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L
alergie alebo iné 

závažnejšie zdravotné problémy dátum narodenia

vieš, kedy majú tvoje stretkárske deti narodeniny a meniny?
 máš to len niekde poznačené alebo si aj spomenieš a vymyslíš nejaký darček 

alebo niečo pre potešenie? 

Aby sa ti dátumy nestratili, zapíš si ich 
do stretkoblokového kalendára.
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poznáš sa s rodičmi tvojich detí? usporiadaj pre nich nejaké 
posedenie, nacvič s deťmi pre nich program. 

kontakty na rodičov

Poznáš rodinné zázemie detí 
(neúplná rodina, problémy doma...)?

k
o

n
t

a
k

t
y
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moji  spoluvedúci  
(kontakty:  telefón, e-mail, skype, fb)

 zodpovedný  za farnosť 
(zof) - tel. č., kontakt  

môj voc – tel. č.,  kontakt                                

kontakt na nášho kŇaza

   iné dôležité stretko kontakty

oc kontakty

� 

È
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y
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naplánuj si svoje stretká

„Kto nevie o cieli, nemôže mať cestu. 
Bude potom celý rok behať dookola.“

(Christian Morgenstern)

nový stretkársky rok klope 
na dvere... aký bude? to záleží  
z veľkej miery od teba a od toho, 
ako si ho naplánuješ. 

ako na to?

n zamysli sa nad svojím stretkom: Aké tam máš deti, aký je ich vek, ich záujmy, 
potreby, rodinné zázemie, kam sa chceš so svojím stretkom posunúť, ako môžeš tieto 
vedomosti o svojom stretku a jeho členoch zapracovať do cieľov a urobiť tak stretká šité 
na mieru pre vás

n formuluj si svoje ciele, aby boli:
- z prianí a vízie cieľov - svoju víziu o stretku „prelož“ do cieľov (napr. chcem, aby 
sme na stretku boli nositeľmi hodnoty živá viera. Ciele - pripravím si dve stretká na priblí-
ženie liturgických úkonov, raz mesačne pôjdeme s deťmi po stretku spolu na sv. omšu, 
budem na stretku rozvíjať modlitbu vlastnými slovami,...),
- jasné - iba ak vieš, kam presne chceš ísť, môžeš určiť presnú trasu a hneď urobiť prvé 
kroky správnym smerom,
- merateľné - t.j. odpovedali ti na otázku Kto? Čo? Kedy? Kde? Prečo?
- uskutočniteľné - veľké sny sú síce fajn, ale malé, jednoduché ciele nás posúvajú k tým 
väčším,
- formulované pozitívne a motivujúco (nie: aby si deti na stretku nenadáva-
li, ale: aby deti spoznali vlastnú hodnotu i hodnotu druhých a podľa toho sa správali  
i pri hre),
- písomné - ak si niečo zapisujeme, núti nás to k jasnejšiemu mysleniu. Kto nosí svoje 
nápady iba v hlave a myslí si, že to je už cieľ, ten sa mýli.

n zvoľ si termíny pre jednotlivé ciele a zaznač si ich - Zaznačiť a formulovať ciele 
ti pomôže „Kalendár“ a „Plánovanie“. Podnety pre čiastkové ciele ti môže dať „Moje 
stretko“.

 
n naplánuj si kontrolu svojich cieľov - Pravi-
delný čas, kedy si ich zaktualizuješ, či sú splnené, 
či na nich treba viac popracovať, zmeniť ich. Tento 
čas si zaznač do kalendára (napr. vždy prvú sobotu  
v mesiaci večer). Dobrými usmerňovateľmi ti pri 
tom môžu byť „Spätné zrkadlá“ a „Vysvedče-
nia“.
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n inšpiruj sa... 
alebo na čo sa môžeš počas tohto šk. roka na svojom stretku zamerať:

moje ciele kedy? kde? ako?
kontrola  

(čo som pri nej zistil/a?)

Inšpirované: Time management: jak lépe plánovat a řídit svůj čas.  
Jörg Knoblauch, Holger Wöltje. 

 
- rozvoj sebapoznania a poznania Boha
- spoznávanie základov viery
- rozvoj evanjeliových hodnôt: dobro, odpustenie, pravda, 
  tolerancia, spravodlivosť
- úcta k človeku, pozitívny vzťah k druhým
- aktívne zapájanie sa do života miestneho spoločenstva
- rozvoj empatie, citlivosti na potreby druhých
- zodpovednosť v rozhodnutiach a konaní
- pochopenie významu pravidiel ako usmernení pre dobrý 
  život
- poznanie a plnenie svojich povinností
- rozvíjanie darov, ktoré moje deti majú
- na každom stretku dať deťom zakúsiť, že sú milované...



10

stretkoblok 
p

l
á

n
o

v
a

n
ie

 n
a

 2
. p

o
l

r
o

k
na túto stránku sa vráť v 2. polroku a ... 

zamysli sa...

Máš za sebou prvý polrok stretiek – niektoré veci na nich boli super, niektoré menej 
úspešné. Pozri sa na s. 9 a prezri si svoje ciele, ktoré si si dal na začiatku šk. roka: 

n ktoré z nich sú stále aktuálne?

n na čo chcem dať dôraz v tomto polroku?

n aké sú moje ciele na tento polrok? 

n napíš si svoje ciele na tento polrok (prezri si, či sú reálne, merateľné a dosiahnu-
teľné ) a zoraď ich podľa priority. 

n     teraz si ich môžeš graficky zaznačiť:
- Jednotlivým cieľom priraď jednotlivé farby.

- Premysli si, koľko stretiek približne budeš mať, aké kampane, akcie ťa čakajú a či 
prípadne môžeš „namotivovať“ aj jednotlivé liturgické sviatky na témy, ktorým sa chceš 
venovať.

- Jednotlivými 
farbami vyznač 
dieliky v rámci 
mesiacov 
(symbolizujúce 
jednotlivé 
stretká), na 
ktorých sa 
chceš venovať 
stanoveným 
témam (ciele 
s najvyššou 
prioritou budú 
mať najviac 
dielikov, menej 
prioritné, atď.)

január
február

m
a

r
ec

apríl

m
áj

jú
n
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ročná téma v erku

Je to myšlienka, kto-
rá nás zjednocuje na 
obdobie školského 
roka. Myšlienku roč-
nej témy sa snažíme 
vyberať podľa toho, 
čo je aktuálne a čo 
hýbe deťmi. Ročná 
téma je inšpirá- 
ciou pre námety na 
stretká či celoslo-
venské kampane v 
danom roku. 

ja a ročná téma

Ja ako animátor sa môžem témou inšpirovať nie len pri tvorbe námetov, ale aj pre osobný 
život. eRko ma do nej vťahuje.

z čoho sa skladá ročná téma?
n motto
n posolstvo – krátky text vyhlásenia témy
n logo
n pieseň
n citáty
n texty pre samoštúdium
n námety pre deti

kde nájdeš ročnú tému?
n na webe eRka
n v Lusku
n v námetoch na aktivity pre deti (Detský čin pomoci, Vypni telku, 
zapni seba!, Dobrá novina, námety na tábor, Deň radosti...)
n v článkoch pre deti v Rebríku

ročné témy v minulosti: 
2012/2013: za pokladom viery
2011/2012: kráčame spolu
2010/2011: kto tvorí s láskou, neničí
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Vieš aké sú záľuby tvojich detí? Vieš, do akej školy chodia tvoje deti?

Aké navštevujú záujmové krúžky? 

Zistil si niečo, s čím majú tvoje deti problém? (Skáču si do reči? Sú na seba zlé?) 
Skús si pripraviť stretko, na ktorom si ukážete ako to má byť. 

Vieš povedať, čo je na vašom stretku najlepšie?

Ako funguje na vašom stretku  
modlitba? Voláš deti aj do kostola? 

Vieš, čo majú tvoje deti rady a z čoho 
majú najväčšiu radosť na stretku?

 

september 

 

október 

Zamysli sa nad svojím stretkom, týmito otázkami môžu byť 

inšpirované tvoje čiastkové ciele. 
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Ak by si mal/a do vety zhrnúť aktuálny „status“ tvojho stretka, ako by znel?

Za čo konkrétne by si si dal/a za posledné 2 mesiace 
„like“ vo vzťahu k tvojmu stretku?

Za čo by si dal/a „dislike“ (čo sa ti na stretku nepáčilo)?

Čo by si dal/a zdieľať? (čo bolo také dobré, že by si to chcel/a  
zachovať na každom stretku)

Čo by si vymazal/a? (čo chceš na stretku zmeniť,  
resp. nechceš, aby sa to opakovalo) 

status môjho stretka 

O „status“ svojho stretka sa 
môžeš podeliť s inými animá-

tormi.

Zhodnoť si svoje stretká a pouvažuj, čo by sa dalo vylepšiť.
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Vieš si vždy dať 
rady so správaním 

svojich stretko-detí?  
Kedy sa ti to nepo-

darilo? 

Ako spolupracuješ  
s inými vedúcimi na 
tvojom stretku, ale-
bo v rámci farnosti? 

m
o

je
 s
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r
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Musel si už niekedy riešiť hádku? Podarilo sa ti upokojiť situáciu, či hádku vyriešiť? 
Ako si postupoval? 

O čom si sa rozprával s deťmi  
naposledy (okrem témy na stretku)?  
Snažíš sa vyhradiť si čas, aby si sa na 

stretku rozprával s deťmi  
o ich bežnom živote? 

Si v dodržiavaní 
stretkovských  

pravidiel dôsledný? 

Rešpektujú tvoje 
stretko-deti  

pravidlá, na ktorých 
ste sa dohodli? Ak nie, 

ako to riešiš? 

Využívaš na komunikáciu s deťmi  
aj FB? Sleduješ čo píšu?  

O čom sa zdieľajú? 
Ako reaguješ na nevhodný obsah 
u tvojich detí, ak na taký narazíš? 

Rozprávate sa spolu o tom?

 

november 

Už si sa niekedy rozprával s inými 
vedúcimi o deťoch na tvojom  
stretku, o svojich radostiach  

i nezdaroch? Ak áno, v čom ti to 
pomohlo? Ak nie, skús to urobiť.

Stretol si sa niekedy s tým, že niek-
to má na stretku podobné problémy  

ako ty? Poradili ste si navzájom?  
Aké dobré rady si dostal? Komu si 

poradil ty?

 

december 

Zamysli sa nad svojím stretkom, týmito otázkami môžu byť 

inšpirované tvoje čiastkové ciele. 
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témy pre moje deti, pravdilá, spolupráca

Spolu s deťmi na stretku kráčate po radostnej ceste, poznávate spolu život, nové veci. 
Kus cesty ste už prešli a kus objavovania nových krás, zákutí života máte pred sebou. Čo 
chceš ešte so svojimi deťmi objaviť? 

na cestu si poznač:

Deťom nemusím hovoriť o týchto  
témach, lebo to už vedia (preberali sme tieto 

témy a deti ich pochopili).

Deťom v našom stretku by som mal/a 
povedať aj o týchto témach, lebo to 

ešte nevedia a stojí to za to:).

Ako deti rešpektovali stretkové 
pravidlá? Ako si ich dodržiaval 

a dbal na ich dodržiavanie  
ty sám?

Ako sa ti darilo spolupracovať  
s inými vedúcimi?

Usmievam sa často na deti? 
- lebo „úsmev to je svetlo, 

ktoré pri pohľade do očí 
prezradí, či je srdce doma“ 

(Helena Růžičková).

Zhodnoť si svoje stretká a pouvažuj, čo by sa dalo vylepšiť.
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Vieš o niečom špeciálnom, čím je vaše stretko 
charakteristické? Astronómia, dinosaury, tvorivé 

dielne, háčkovanie, štrikovanie? :-D   
Vypíš zaujímavosti vášho stretka. 

Skús charakterizovať vaše deti na stretku jednou konkrétnou vlastnosťou.
Aká by to bola?  

 

Je to pozitívna vlastnosť? Pokračuj v nej. Je to negatívna vlastnosť? 
Ako môžeš pomôcť tomu, aby si ju zo stretka odstránil?

 

január

 Modlíš sa za svoje stretko?
 Modlíš sa so svojím stretkom? 

 
Čo pre teba znamená modlitba?  
Dávaš jej dôležitosť vo svojom 

živote a učíš to aj deti na stretku? 

Stretko je dobré keď: 

n sú deti šťastné 
n pomôžem deťom

n deti niečo nové naučím
n sa na ňom cítime dobre 

n sa môžeme dobre porozprávať
n je zároveň  spoločenstvom

n to nie je len bezduché naháňanie lopty 
n sa nikto nemusí báť, že ho niekto vysmeje.

 

február 

Zamysli sa nad svojím stretkom, týmito otázkami môžu byť 

inšpirované tvoje čiastkové ciele. 

„Polrok je za nami, je čas 
na väčšiu spätú väzbu. 
Vráť sa na s. 3 a zisti, 
akým je vaše stretko 

spoločenstvom. Na s. 44 si 
vypíš polročné vysvedče-

nie pre svoje stretko. 
A na s. 10 si naplánuj 
stretká na 2. polrok. 
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dobré stretko

Prelistuj si stretkoblok, zamysli sa, o čom ste mali za posledný polrok stretká.

zaznač si:
n do stredu terča stretko - „trefu“ do čierneho - ktoré sa ti podarilo v tomto polroku  – za 
ktoré si rád, na ktoré si hrdý.
n zaznač si aj ostatné stretká - vo vzdialenosti k stredu, ako sa vydarili.

Môžeš o ňom porozprávať na stretnutí s ostatnými vedúcimi – kde aj oni budú hovoriť o 
svojich stretkách.  

Zapíš si nápady, ktoré ťa inšpirovali zo stretnutia a rozhovorov s inými vedúcimi:

Zhodnoť si svoje stretká a pouvažuj, čo by sa dalo vylepšiť.

Snažím sa  
rásť vo viere?  –  

budujem živý vzťah s Bohom: 
chcem mať plnú účasť na svätej 

omši, čiže pravidelne pristupujem 
k sviatostiam, na moje Sväté písmo 

nesadá prach, ranná modlitba 
nie je pre mňa iba časom, kedy si 
môžem navyše poležať v posteli, v 

rámci svojich možností  
sa podieľam na  

živote farnosti...
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marec

Koľko detí z tvojho stretka je mladších 
ako 8 rokov?

Je niečo, čo tvoje deti nemôžu papať?

Ktoré dieťa z tvojho stretka býva pri tebe najbližšie?

 

apríl

Aká býva väčšinou atmosféra 
na tvojich stretkách?

Ako ju dokážeš ovplyvniť?

Zamysli sa nad svojím stretkom, týmito otázkami môžu byť 

inšpirované tvoje čiastkové ciele. 

Aké sú talenty tvojich detí na stretku? V čom vynikajú? 
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dary mojich detí
Prešiel zasa nejaký čas a viac sa s deťmi poznáme. Objavil som v nich nejaké poklady - ich 
jedinečné dary? (Ak som aktivitu už robil, tak skúsim pohľadať ďalšie poklady/jedineč-
nosti.)

Ku každému daru si symbolicky napíšem mená detí, vek a ku každému nejakú vlastnosť, 
charakteristiku, ktorú si zvlášť cením, za ktorú som rád, ktorá je darom od Pána Boha.

atmosféra na stretku

Aká bola atmosféra na tvojich stretkách za posledný mesiac? Zaznač si na stupnici: 
(A podeľ sa s inými vedúcimi.)

príliš horúco - viacero konfliktov, nepríjemných situácií 
Čo s tým chceš robiť?

normálna, „pohodová teplota“,  pri ktorej sa dobre dýcha
Môžeš si zaznačiť, čo tomu napomáhalo:

bod mrazu - nijaké reakcie od detí,  nevieme sa pohnúť ďalej,...
Čo s tým chceš robiť?

Zhodnoť si svoje stretká a pouvažuj, čo by sa dalo vylepšiť.
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Aké majú tvoje stretko-deti sny a túžby? 

Prekvapil ťa v poslednej dobe niekto zo stretka? Čím? 

Všimol si si nejaké zmeny počas tohto pol roka u svojich 
stretko detí?

 

máj

 

jún

Zamysli sa nad svojím stretkom, týmito otázkami môžu byť 

inšpirované tvoje čiastkové ciele. 

Ak bolo prekvapenie negatívne, čo si s tým urobil? 

A je tu koniec stretiek v tomto školskom roku. Obhliadni sa preto späť
a pozri sa, kam si sa so svojím stretkom posunul. Na s. 3 zisti, ako sa vám 

darilo budovať spoločenstvo, na s. 45 si oznámkuj stretko na koncoročnom 
vysvedčení a s pomocou s. 46 zistíš, ako si využíval ponuku eRka pri tvojom 

animátorskom formovaní.
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momentky nášho stretka

So svojim stretkom si opäť prešiel kus cesty. Obhliadni sa na ňu a zamysli sa:  
Ktoré momenty s deťmi ťa oslovili, chceš na ne pamätať a chcel by si, aby boli súčas-
ťou „filmu“, príbehu o vašom stretku?

Znázorni si ich slovom, heslom, kresbou a podeľ sa aj s ďalšími animátormi z tvojej 
farnosti/OC.

 

 

 

 
 
 

pod lampou

V mysli si „prehraj“ aj tie momenty, ktoré boli ťažšie – v správaní detí, v tvojej  
príprave, vo vzťahu s inými vedúcimi,...

 
Čo urobíš inak, keď sa opäť dostaneš do 
takej situácie? Na čo si chceš v najbližšej 
dobe posvietiť, aby sa to zlepšilo?

Môžu mi deti a ostatní 
vedúci dôverovať? – 
prijímam každé dieťa 

v jeho jedinečnosti, nebagateli-
zujem jeho problémy ani sa 

z nich v kruhu svojich rovesníkov 
nevysmievam, nevynášam dôver-

nosti detí a spoluvedúcich 
mimo stretka.

Zhodnoť si svoje stretká a pouvažuj, čo by sa dalo vylepšiť.
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miesto na moje poznámky

lusk - metodický časopis pre vedúcich det-
ských spoločenstiev erka. Ročne vyjde 5 čí-
sel, v ktorých nájdeš veľa zaujímavého. Duchov-
né povzbudenie pre teba, námety na stretká s 
deťmi, pedagogickú poradňu a originálne nápady 
pre šikovné ruky. Taktiež tu nájdeš informácie, 
dátumy a prihlášky na rôzne akcie, ktoré v eRku 
aktuálne prebiehajú. objednať si ho môžeš 
na www.erko.sk/publikacie/lusk alebo na 
lusk@erko.sk.

ďalší pomocníci, aby stretko bolo lepšie
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1. Nový rok

2. Alexandre, Karin

3. Daniela 

4. Drahoslav 

5. Andrea

6. Antónia

7. Bohuslava

8. Severín

9. Alexej

10. Dáša

11. Malvína

12. Ernest

13. Rastislav

14. Radovan 

15. Dobroslav

16. Kristína

17. Nataša 

18. Bohdana 

19. Drahomíra, Mário, Sára

20. Dalibor

21. Vincent

22. Zora 

23. Miloš 

24. Timotej

25. Gejza

26. Tamara

27. Bohuš

28. Alfonz

29. Gašpar

30. Ema

31. Emil

1. Tatiana 

2. Erik, Erika

3. Blažej

4. Veronika 

5. Agáta

6. Dorota

7. Vanda

8. Zoja

9. Zdenko

10. Gabriela 

11. Dezider 

12. Perla 

13. Arpád

14. Valentín 

15. Pravoslav

16. Ida, Liana 

17. Miloslava 

18. Jaromír 

19. Vlasta 

20. Lívia

21. Eleonóra 

22. Etela 

23. Roman, Romana

24. Matej 

25. Frederik

26. Viktor 

27. Alexander 

28. Zlatica 

29. Radomír

 

1. Albín

2. Anežka

3. Bohumil, Bohumila

4. Kazimír

5. Fridrich

6. Radoslav

7. Tomáš

8. Alan

9. Františka

10. Branislav, Bruno

11. Angela

12. Gregor

13. Vlastimil

14. Matilda

15. Svetlana

16. Boleslav

17. Ľubica

18. Eduard

19. Jozef

20. Víťazoslav

21. Blahoslav

22. Beňadik

23. Adrián

24. Gabriel

25. Marián

26. Emanuel

27. Alena

28. Soňa

29. Miroslav 

30. Vieroslava

31. Benjamín

 

január
 

      marec
 

február
 

   január
Výchovný program 25.3. Deň 

počatého dieťaťa
Biblické stretká

objednaj si lusk na www.erko.sk/publikacie/lusk alebo na lusk@erko.sk.
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1. Sviatok práce

2. Žigmund

3. Galina

4. Florián

5. Lesana

6. Hermína

7. Monika

8. Ingrida

9. Roland

10. Viktória

11. Blažena

12. Pankrác

13. Servác

14. Bonifác

15. Žofia

16. Svetozár

17. Gizela

18. Viola

19. Gertrúda

20. Bernard

21. Zina

22. Júlia, Juliana

23. Želmíra

24. Ela

25. Urban

26. Dušan

27. Iveta

28. Viliam

29. Vilma

30. Ferdinand

31. Petronela

1. Žaneta

2. Xénia

3. Karolína

4. Lenka

5. Laura

6. Norbert

7. Róbert

8. Medard

9. Stanislava

10. Margaréta

11. Dobroslava

12. Zlatko

13.   Anton

14. Vasil

15. Vít

16. Blanka

17. Adolf

18. Vratislav

19. Alfréd

20. Valéria

21. Alojz

22. Paulína

23. Sidónia

24. Ján

25. Tadeáš

26. Adriána

27. Ladislav

28. Beáta

29. Peter, Pavol, Petra

30. Melánia

k
a

l
e
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d
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r  

1. Hugo 

2. Zita 

3. Richard

4. Izidor

5. Miroslava

6. Irena

7. Zoltán

8. Albert

9. Milena

10. Igor

11. Július

12. Estera

13. Aleš 

14. Justína

15. Fedor

16. Dana, Danica

17. Rudolf

18. Valér

19. Jela

20. Marcel

21. Ervín

22. Slavomír

23. Vojtech

24. Juraj

25. Marek

26. Jaroslava

27. Jaroslav

28. Jarmila

29. Lea

30. Anastázia

 

              jún
 

                 máj
 

       apríl
Misijná púť detí

Vypni telku, 

zapni seba

eRko stretká
eRko stretká

objednaj si alebo motivuj deti, aby si objednali rebrík na objednavky@erko.sk.
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január

1. Diana

2. Berta

3. Miloslav

4. Prokop

5. Cyril a Metod

6. Patrícia, Patrik

7. Oliver

8. Ivan

9. Lujza

10. Amália

11. Milota

12. Nina

13. Margita

14. Kamil

15. Henrich

16. Drahomír

17. Bohuslav

18. Kamila

19. Dušana

20. Iľja, Eliáš

21. Daniel

22. Magdaléna

23. Oľga

24. Vladimír

25. Jakub

26. Anna, Hana

27. Božena

28. Krištof

29. Marta

30. Libuša

31. Ignác

1. Božidara

2. Gustáv

3. Jerguš

4. Dominik, Dominika

5. Hortenzia

6. Jozefína

7. Štefánia

8. Oskar

9. Ľubomíra

10. Vavrinec

11. Zuzana

12. Darina

13. Ľubomír

14. Mojmír

15. Marcela

16. Leonard

17. Milica

18. Elena, Helena

19. Lýdia

20. Anabela

21. Jana

22. Tichomír

23. Filip

24. Bartolomej

25. Ľudovít

26. Samuel

27. Silvia

28. Augustín, Augustína

29. Nikola

30. Ružena

31. Nora

1. Drahoslava

2. Linda

3. Belo

4. Rozália

5. Regína

6. Alica

7. Marianna

8. Miriama

9. Martina

10. Oleg

11. Bystrík

12. Mária

13. Ctibor

14. Ľudomil

15. Jolana

16. Ľudomila, Ľudmila

17. Olympia

18. Eugénia

19. Konštantín

20. Ľuboslav, Ľuboslava

21. Matúš

22. Móric

23. Zdenka

24. Ľuboš, Ľubor

25. Vladislav

26. Edita

27. Cyprián

28. Václav

29. Michal, Michaela

30. Jarolím

 

  september 

   august
 

                júl
Letné tábory

Letné tábory
eRko stretká

využi ponuku vzdelávacích kurzov, sleduj www.erko.sk. 
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1. Arnold

2. Levoslav

3. Stela

4. František

5. Viera

6. Natália

7. Eliška

8. Brigita

9. Dionýz

10. Slavomíra

11. Valentína

12. Maximilián

13. Koloman

14. Boris

15. Terézia

16. Vladimíra

17. Hedviga

18. Lukáš

19. Kristián

20. Vendelín

21. Uršuľa

22. Sergej

23. Alojza

24. Kvetoslava

25. Aurel

26. Demeter

27. Sabína

28. Dobromila

29. Klára

30. Simona

31. Aurélia

1. Denis, Denisa

2. Spomienka na všetkých 

3. Hubert

4. Karol

5. Imrich

6. Renáta

7. René

8. Bohumír

9. Teodor

10. Tibor

11. Maroš, Martin

12. Svätopluk

13. Stanislav

14. Irma

15. Leopold

16. Agnesa

17. Klaudia

18. Eugen

19. Alžbeta

20. Félix

21. Elvíra

22. Cecília

23. Klement

24. Emília

25. Katarína

26. Kornel

27. Milan

28. Henrieta

29. Vratko

30. Ondrej, Andrej

1. Edmund

2. Bibiána

3. Oldrich

4. Barbora

5. Oto

6. Mikuláš

7. Ambróz

8. Marína

9. Izabela

10. Radúz

11. Hilda

12. Otília

13. Lucia

14. Branislava, Bronislava

15. Ivica

16. Albína

17. Kornélia

18. Sláva, Slávka

19. Judita

20. Dagmara

21. Bohdan

22. Adela

23. Nadežda

24. Adam a Eva

25. 1. sviatok vianočný

26. Štefan

27. Filoména

28. Ivana

29. Milada

30. Dávid

31. Silvester

 

           december 

    november 

október
Detský čin pomoci, 

72 hodín Dobrá novinaSviečka za 

nenarodené deti

erko stretká prebiehajú počas celého školského roka.
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rebrík - kresťanský časopis pre deti. 
Obsahuje príbehy, básničky, vystrihovačky, repor-
táže, hry, úlohy, súťaže, podnety k liturgickému 
roku. Bližšie info na www.rebrik.sk. Na tejto 
stránke nájdeš aj modlitby na každý deň pre deti 
(3+2 minúty na zamyslenie). objednať si ho 
môžeš na objednavky@erko.sk.

ďalší pomocníci, aby stretko bolo lepšie



28

stretkoblok 
p

g
+

 sprevádzaš deti

 ochraňuješ deti počas stretka

 na každom stretku chceš deti naučiť aspoň 
niečo  nové z vedomostí alebo zručností

 pri každej príležitosti deti 
usmernuješ  v tom, čo je správne

 si s deťmi rád

 sa tešíš z každého jedného dieťaťa, 
ktoré ti príde na stretko

 si deťom dobrým príkladom v reči 
i v správnom konaní

 máš rád deti a premýšľaš o nich aj mimo stretka

pg+  čo to znamená? 
pg = pedagogika; + = pozitívny 

Označenie pedagóg pochádza z gréckeho paidagógos, čo označovalo sprievodcu detí na 
ceste do školy a domov. Na stretkách aj my sprevádzame deti na ich ceste viery a kráčame 
spolu s nimi. takže pomenovanie pedagóg ti do istej miery právom patrí... Si PG+, 
lebo:

Chceme ti ešte ponúknuť možnosť: 
- vedome vplývať na vývoj osobnosti detí na tvojom stretku,
- odbornejšie reagovať na vzniknuté situácie na stretku,
- pripravovať aktivity tak, aby sa posilnila (resp. oslabila) určitá povahová črta detí.

Konkrétne pedagogické tipy objavíš na stránkach PG+ v stretkobloku.  Prečítaj si ich, 
zamysli sa a poraď sa so svojimi spoluvedúcimi, čo z toho, čo tu nájdeš, skúsiš použiť 
pri tvojej práci s deťmi. Prajeme ti veľa pozitívnych pedagogických zážitkov.  

Je môj život dobrým 
príkladom pre deti? 

- hodnoty, ktoré sa snažím 
odovzdávať deťom, žijem aj 
vo svojom súkromnom živo-
te. Deti si ma všímajú nielen 
v čase stretka, no najmä v 

bežnom živote.
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niekoľko odporúčaní don bosca 
všetkým, ktorí vychovávajú deti  

Výchova je vecou srdca – Pánom srdca je 
len Boh. My sami tu nič nezvládneme, ak 
nás tomuto umeniu nenaučí Boh a nedá 
nám k nemu kľúč. 

Majme radi svoje deti a snažme sa, aby 
nás deti mali rady.

Naša láska má vyžarovať z nášho správa-
nia, buďme láskaví. „Viac múch sa chytí 
na kvapku medu, ako na sud octu“ (sv. 
František Saleský).

Milujme to, čo majú rady deti. Zaujímaj-
me sa o to. Potom aj ony budú milovať to, 
čo máme radi my. 

Podľa možnosti trávme s dieťaťom toľko 
času, koľko je len možné. 

Deťom treba dať možnosť slobodne vy-
jadriť svoje myšlienky. Počúvajme ich  
a dovoľme im veľa rozprávať.

Don Bosco odporúča, aby sme sa modlili 
za svoje deti. Raz, pri nejakom výchov-
nom neúspechu smutne konštatoval: „To 
je moja chyba. Dostatočne som sa nemod-
lil.“ Ktovie, či sa dnešní rodičia a vychová-
vatelia vôbec modlia za svoje deti.

Dnešná doba akoby povzbudzovala žiť 
ďaleko od Boha, žiť zle. Románopisec 
Werfel povedal: „Svet sa zmieta sprava 
doľava a naopak. Zabudol, že existuje aj 
výška a hĺbka.“ Snažme sa pripomenúť 
si to aspoň my. Nie preto, aby sme sa 
znechutili, ale aby sa v nás oživila dobrá 
vôľa a aby sme si zachovali správny smer. 

Z knihy: Nestačí ich milovať,  
list sv. Jána Bosca z r.1884

otázky pre mŇa: 

Vnímam život ako dar, ktorý má svoju 
výšku a hĺbku  - radosť a lásku ako ovocie 

života s Bohom?

Majú moje deti miesto v mojom  
srdci a aj v mojom kalendári?

Hľadám ten správny kľúč  
k výchove s Pánom Bohom?

Cítia moje deti,  
že ich mám naozaj rád?

Som priateľský, 
vychádzam dobre s 
ľuďmi naokolo? –  

nehrám sa na „učiteľa“. 
Som blízky deťom v tom, 
čo prežívajú, ale zachová-
vam si nadhľad dospelého. 
Tak môžeme SPOLU kráčať 

radostnou  
cestou...  

p
g

+
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pravidlá  
v živote dieťaťa

J. Prekopová, CH. Schweizerová: Deti jsou 
hosté, kteří hledají cestu, Portál

Pre dieťa je dôležité, 
aby od malička na-
chádzalo vierohod-
né vzory, ktoré sú 
hodné napodobnenia  
a zároveň, aby malo 
priestor rozvíjať 
jedinečnosť svojej 
osoby, i keď pri tom 
musí zachovávať ur-

čité pravidlá. Na pravidlá narážame v celom 
našom živote. 
Bez pravidiel nie je možné spolužitie – 
napr.:
1. V noci som ticho, aby ostatní mohli spať.
2. Keď hovoríš, som ticho a neprerušujem 
ťa, aby si vedel, že sa ťa snažím pochopiť.
3. Keď ma voláš, som tu. A keď ja volám,  
tak očakávam to isté od teba. 

pravidlá treba na:

všetko na svete je spojené 

s dodržiavaním pravidiel.  

i planéty a hviezdy sa nimi riadia. 

zmysluplné pravidlá 
               v rodine pomáhajú:

1. Keď sa dieťa už pri hre naučí, že má 
zmysel zostať sedieť a dohrať hru až 
do konca, bude sa raz v škole vedieť 

lepšie sústrediť.

2. Keď bude počúvať pri tom, 
keď s ním hovoríme, bude neskôr 

pozorným kamarátom, žiakom, ale tiež 
manželským partnerom, či pozornou 

matkou alebo otcom vlastným deťom.

3. Keď sa naučí hneď sa nevzdávať, 
ak mu niečo nevyjde, bude neskôr 

schopné znášať sklamania.

4. Keď sa naučí, že to čo začne, musí 
tiež dokončiť, bude neskôr vytrvalým 

pracovníkom, ktorý bude uskutočňovať  
a uvádzať do sveta vlastné myšlienky.n ZAOBCHáDZANIE S NáRADíM –  

kladivo, nôž, píla

n   ZAOBCHáDZANIE S OHňOM

n   úČASť NA DOPRAVNEJ PREMáVKE

n   OSVOJENIE SI VýTVARNýCH ZRUČNOSTí

n  ZLOŽENIE PIESNE – keď nedodržíme 
poradie tónov, pieseň nevznikne

n  HRU NA HUDOBNý NáSTROJ – keď 
nevieme prstoklad, stane sa hra na  
nástroj mučením

n NAUČENIE SA ČíTANIA, PíSANIA  
A POČíTANIA

Dokážem k 
stretkám pristupo-

vať tvorivo? – obmieňam 
témy stretiek, prispôsobu-
jem ich potrebám svojich 

detí, motivujem ich a viem 
si pripraviť aj milé prekva-

penia napr. na  
narodeniny detí.
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vybavme deti na cestu životom 
a môžeme dosiahnuť cieľ

Pretože deti vyrastajú v čase, v ktorom sa 
ešte pravdepodobne vyostrí boj medzi niči-
vými a tvorivými silami, budú musieť byť na 
svoju neľahkú cestu dobre vybavené:

 
Umením rozlišovať 

medzi dobrom 
a zlom.

Cieľom nášho výchovného úsilia je, aby 
dieťa vedelo, že:

n všetky ťažkosti môže prekonať,  

n je silnejšie, i keď sa momentálne cíti 
slabé,

n vie znášať nedostatok,

n vie zodpovedať za seba a za druhých,

n má úctu k svojmu okoliu k menším, rov-
nako veľkým i starším, úctu ku všetkému 
stvoreniu,

n môže slúžiť, bez toho aby sa ponížilo,

n nie je len tupý spotrebiteľ, ale vie tiež 
sám vytvárať a má samostatnosť,

n je pánom svojho sveta, ale aby záro-
veň vedelo, že svet podlieha duchovnému 
zákonu. Proti tomuto zákonu sa nesmie 
previňovať. 

Jemným citom 
pre tie hodnoty 
starého dedič-
stva, ktoré je 

dobre uchovať.

Slobodným, tvo-
rivým  myslením, 
ktoré je schopné 
objavovať nové 
životné formy  
a priestory.

Logikou srdca, 
ktorá sa dokáže 
rozhodovať lep-
šie ako počítač.

Silnou vôľou 
a odolnosťou, 

ochotou znášať 
statočne krízy  
a sklamania.

Optimistickým 
životným  
postojom.

úctou ku stvoreniu. To zna-
mená za určitých okolností 
sa dobrovoľne rozhodnúť 
obmedziť svoju slobodu.

Ochotou 
otvorene 

vyjadriť svoje 
pocity, riešiť 
medziľudské 

konflikty, 
zmieriť sa  

a byť  
solidárny.

Schopnosťou mi-
lovať, to znamená 
mať rád druhého 

ako sám seba.

otázky pre mŇa: 

Ktorý druh vybavenia dávam na 
stretkách najviac? Na čo niekedy 

zabúdam? 

Ktorý z cieľov sa mi v niečom podarilo 
naplniť? Čo je pre dnešné deti najťaž-

šie zvládať? 

J. Prekopová, CH. Schweizerová: Deti jsou 
hosté, kteří hledají cestu, Portál

Dokážem vytrvať aj 
v ťažkých chvíľach? - 

vytrvám vo svojej službe, aj 
keď to nebude niekedy ľah-

ké, lebo Boh je verný. On nás 
nedovolí skúšať nad naše sily, 
ale so skúškou dá aj schop-

nosť, aby sme mohli vydržať 
(porovnaj 1 Kor 10,13).
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o čase, o zdieľaní, o dôvere a o priateľstve

n Rodičia nedávajú deťom život preto, aby mohli za to „niečo“ dostať, ale aby v nich 
predĺžili trvanie života a lásky.

n venuj dieťaťu čas
Čas venovaný dieťaťu nemožno ničím nahradiť.
Strach mnohých detí, ich prílišná nesmelosť, neuróza, problémy v škole a vo vzťahoch s 
rovesníkmi majú neraz pôvod v deficite emocionálneho spojenia s rodičmi. 
Keď som sa opýtal chlapca, čo by chcel dostať od ocka na narodeniny, úprimne odpove-
dal: „Veľmi  veľa času.“

Malé dieťa, ktoré spoznáva všetky zázraky sveta, sa potrebuje stále deliť so svojimi ne-
obyčajnými objavmi s matkou alebo s otcom. 
Dieťa si od rodičov vyžaduje nielen pasívnu prítomnosť, ale činnú účasť na jeho spozná-
vaní sveta:

l Kladie otázky.
l Prosí o vysvetlenie.
l Rado počúva odpovede. 
l  Ako znak pochopenia pojmov a vecí dieťa pridáva vlastné komentáre alebo   
      opakuje počutú informáciu. 
l  Deti, ktoré pociťujú bezpečnosť a záujem zo strany rodičov sa dokážu sami  
      hrať a zakusovať radosť tvorivého života už od prvých rokov. 

n preukazuj deťom dôveru 
Dôveru od dieťaťa nemôžeme vyžadovať automaticky. Dôveru môžeme len získať. Dôvera 
je výmenným darom. Dieťa dôveruje tomu, od koho sa cíti milované a od koho zakusuje 
dôveru. Dôvera môže byť vybudovaná len na vzájomnej láske a starostlivosti. Dôvera 
vzbudzuje dôveru, podobne ako láska vzbudzuje lásku. 

n nesklam deti
Malé deti sú neraz veľmi vytrvalé vo svojich prosbách a naliehaniach. Keď sa chceme 
vyslobodiť z ich dotieravosti, pomáhame si občas malými výhovorkami, ktoré zaváňajú 
klamstvom. Rýchlo sľúbime niečo, čo vôbec neberieme vážne a spoliehame sa, že dieťa si 
to rozmyslí alebo zabudne na sľub, ktorý dostalo. Dieťa na to však skôr či neskôr príde.
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Nesmieme sľubovať to, čo nemôžeme splniť. Omnoho lepšie je niečo dieťa-
ťu odmietnuť, aj keby mu to malo byť nepríjemné, ako dávať prázdne sľuby, kto-
rými bude nejaký čas žiť. Sklamanie vyvolané nesplneným sľubom spôsobuje  
v dieťati nedôveru. 
Židovský rabín Zaira potvrdzuje: „Nikto nech dieťaťu nehovorí – Dám ti to – a potom mu 
to nedá, pretože tak ho učí klamať.“
Musíme byť pre dieťa osobou hodnou dôvery, vierohodnou, aby nám mohlo dôvero-
vať. Svojím postojom musíme dieťa presvedčiť, že sa môže spoľahnúť na našu pomoc  
a podporu vo všetkých situáciách, najmä v ťažkých. 
Vytváranie dôverného vzťahu je jednoduchšie, keď dieťa ešte nevstúpilo do obdobia pu-
berty.

n buduj priateľstvo so svojimi deťmi
Každé priateľstvo, rovnako aj priateľstvo s dieťaťom, predpokladá spoločné záujmy.  
Priatelia „niečo“ spoločne tvoria. Čím je hlbšia jednota myslenia, prežívania a tvorenia, 
tým je hlbšie priateľstvo. Spoločne trávené chvíle sa stávajú výbornou príležitosťou na 
rozhovory o dôležitých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa. Keď dieťa rastie, už nestačí 
len deliť sa s ním o vlastné záujmy, treba mu vychádzať v ústrety a snažiť sa pochopiť 
jeho záujmy, aby sa z nich stala – aspoň do určitej miery – spoločná rovina stretnutia, 
dialógu a tvorivosti. 

Výber z knihy: Jozef Augustyn, Ako milovať deti?, Lúč 2010 

otázky pre mŇa: 

Je moje „áno“ vždy „áno“ a moje „nie“ vždy „nie“?

Koľko času venujem deťom z môjho 
stretka? 

Rozprávam sa s nimi o ich objavoch  
a vnímam ich pohľad na svet?

Správam sa tak, aby mi mohli všetky deti 
dôverovať? 

Aký mám pohľad na „nevinné“ klamstvo 
či žartíky s prekrúcaním pravdy? 
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o citoch dieťaťa, o námahe detí 
a o kráse života

 
váž si ná-

mahu svojich detí
 

„Dych detí ponáhľajúcich sa do 
školy podopiera svet“ – krásne ho-
vorí o práci detí židovská múdrosť. 
Pre dieťa je práca veľmi dôležitá 
a treba ju doceniť. Zaujímajme 
sa o prácu detí, pomôžeme im 
budovať vedomie, že učením 
- svojou prácou – si budujú 

budúcnosť. 

l Zdrojom lenivosti detí býva neraz malý záujem o ich 
prácu zo strany rodičov, zo strany najbližších.

 
l Mnoho mladých ľudí si pri spätnom pohľade 
do detstva s ľútosťou spomína na nedostatok 
uznania za námahu pri učení zo strany otca či 
matky. Spontánne a úprimné vyjadrenie uzna-
nia za prácu dieťaťa je často účinnejšie ako 
pokarhanie alebo vecná odmena. 

l Pochvala sa však nesmie natoľko týkať známok 
či školských ocenení (tie bývajú veľmi relatívne), 

ale predovšetkým osobného vkladu práce dieťaťa: 
jeho vnútornej zaangažovanosti, kreativity, obetova-

l Rešpektovanie citov dieťaťa neznamená nabádať ho, aby sa nimi slepo, nekriticky riadilo. Dieťa 
si musí byť vedomé, že prijatie citov si zároveň vyžaduje ich ovládanie. Keď mladý človek zažíva 
náhly príval emócií, s ktorými si ťažko vie poradiť, najlepším spôsobom na ich utíšenie je rozhovor, 
v ktorom ich môže vyjadriť. 

l Dieťa vníma podceňovanie citov ako prejav opus-
tenia. Dieťa vtedy zakusuje, že jeho volanie zostá-

va bez odpovede, a cíti sa osamelé. 

l Deti veľmi spontánne vyjadrujú svoje 
pozitívne city: radosť, spokojnosť, sym-
patiu, lásku ako aj tie negatívne: zlosť, 
hnev, závisť, strach. Spontánnosť citov 
je veľkým darom detského veku. Vďaka 
nej sa môžeme dozvedieť, čím dieťa 
žije a môžeme s ním nadviazať hlbší kon-
takt. Môžeme sa s dieťaťom rozprávať  
o jeho vnútorných zážitkoch. 

l Prijatie a rešpekt citov dieťaťa do-
spelými mu pomáha zachovať si spon-

tánnosť a prirodzenosť reakcií nielen  
detstve, ale aj v puberte a dospelosti. 

 
snaž sa 

 chápať city dieťaťa
 

Detské city majú rovnakú ľudskú 
hodnotu a sú rovnako dôležité ako city 

dospelých. Nevšímať si, podceňovať alebo 
snažiť sa potláčať city dieťaťa a zároveň uka-
zovať a zdôrazňovať dôležitosť vlastných citov 

je prejavom zreteľnej nespravodlivosti  
k malému, bezbrannému človeku. Keď akcep-
tujeme city dieťaťa, dávame mu najavo, že 

svet ľudských citov je veľmi dôležitý  
 a netreba sa ho obávať. Treba ho      

však vedome a iniciatívne  
riadiť. 

l City môžeme pochopiť a opísať až vtedy, keď ich vyslovíme. Búrlivosť emócií sa vytráca, keď 
nájde únik v rozhovore s osobou, ktorej dôverujeme, vtedy ich možno ľahšie ovládnuť. Musíme 
veľmi pozorne počúvať, keď dieťa rozpráva o zážitkoch. 

ného času, námahy, ťažkostí. Veľmi citlivo treba občas pochváliť dieťa 
za jeho schopnosti a inteligenciu a takto mu pomôcť viac si veriť.

l Mladším deťom môžeme pomáhať pri učení – nejde o to, aby sme pomáhali s písaním 
úloh ale aby sme mu pomohli zorganizovať si vlastnú prácu. Mnohé deti majú ťažkosti  
s učením len preto, že si nevedia zorganizovať prácu. 
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Čo si teraz viac uvedomujem  
o svojich deťoch a ich citoch  
a čo v tom môžem urobiť ja?

Ako bojujem s lenivosťou a ako  
môžem v tomto pomôcť svojim 

deťom?

Čo robím pre to, aby deti mohli mať účasť na mojej radosti zo života?

otázky pre mŇa: 

 

 

Dokážem deti 
a spoluvedúcich 

vypočuť? –  
stretko nie je miesto „pro-
pagácie“ mojej osobnosti. 
Venujem čas počúvaniu 
detí, a to nielen uša-

mi, ale hlavne srdcom. 
„Počujem“ aj to, čo je 

nevypovedané.

Výber z knihy: Jozef Augustyn, Ako milovať deti?, Lúč 2010 

 
odovzdaj  

dieťaťu chuť  
a krásu života

 
Aby sme mohli dieťaťu odovzdať chuť, 

krásu a radosť zo života,  
sami ich najprv musíme zakúsiť. 

Dieťa sa učí prežívať radosť zo života,  
keď má účasť na radosti zo života svojich  

rodičov, svojich blízkych. Kým totiž samo objaví 
radosť zo života, čerpá ju zo životnej radosti  

rodičov - najbližších. 
Radosť zo života sa rodí z budovania  
nového sveta najprv v sebe samom a 
potom v snahe budovať ho v iných 

nezávisle od prostredia,  
v akom človek žije. 
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       výchovné  
                          paradoxy
Max Kašparů v jednej svojej knihe 
uvádza zaujímavý prieskum. Policajti z 
amerického Houstonu vydali raz Desa-
toro pre rodičov, ako vychovať zo svoj-
ho dieťaťa zločinca alebo extrémistu, 
inšpiratívne je však aj pre animátorov 
:

 
Už od prvých krokov 

vášho dieťaťa je potrebné dávať 
mu všetko, čo si len zmyslí. Aby ne-

malo pocit, že mu niečo chýba.

1.
Ako by mohlo znieť Desatoro pre animátora, 
ako vychovať zrelého človeka?

 
Povzbuďte dieťa, 

 aké je to super, keď niečo 
dosiahne svojim úsilím. Naučte ho 

správne si vyberať, 
a že stojí za 

to aj zriekať sa...
Usmievajte sa s 

uznaním, keď vaše dieťa 
vysloví hrubé alebo vulgárne slovo. 
Bude sa domnievať, že povedalo 

čosi múdre, vtipné a je rovné 
dospelým.

Držte ho čo najdlh-
šie a čo najďalej od vplyvu 

kresťanskej viery. Nikdy sa pred 
ním nezmieňujte o Bohu a nechoďte 
s ním do kostola. Bude mať slobodu 

vybrať si svetonázor, až samo 
dospeje.

Nikdy mu nevytýkajte, keď 
urobí zlú vec. Mohlo by mať z toho 

komplexy.

Dôsledne robte všetko 
za neho, upratujte po ňom. Bude 

mať predstavu, že za neho budú robiť 
všetko všetci a všade.

Vo svojom prejave 
a reči kdekoľvek ste, buďte 

slušní a snažte sa ovládať svoje 
negatívne emócie – dieťa 

to bude robiť 
podľa vášho vzoru.

Prijímajte Božie 
vedenie vo svojom živote 

a dieťa vás 
bude nasledovať... 

Naučte deti správne 
a pravdivo rozlišovať, 
čo je dobré a čo zlé 

a nikdy to nespochybnite.

Veďte deti 
k samostatnosti, aby vedeli niečo 

dokázať, povzbudzujte ich 
k udržiavaniu poriadku.

2.

3.

4.

5.
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Dovoľte dieťaťu všet-
ko čítať, na všetko sa pozerať 

v televízii alebo na internete. Aby 
nemalo pocit, že má menej infor-

mácií ako jeho vrstovníci.

Hádajte sa v jeho 
prítomnosti, klamte pred ním 

a robte všetky zlé veci. Bude mať už 
z domu vzory pre vlastné 

manželstvo.

Dávajte mu toľko 
peňazí, koľko chce. Prečo by si 

malo zarábať, šetriť a hospodáriť? 
Keď bude v dospelosti potrebovať 
financie, dopomôže si k nim bez 

práce. 

Vyplňte všetky jeho 
požiadavky a želania, doprajte 

mu všetky výhody. Aby chudák netr-
pel núdzu, aby nemal z toho neuró-

zu a pocity menejcennosti.

Vždy sa postavte 
na jeho obranu, či už proti 

deťom, učiteľom, susedom alebo 
polícii, bez ohľadu na to čo sa stalo. 

Nech pocíti, že má milujúcich rodičov 
a že nikto nesmie od neho vyžado-

vať dodržiavanie spoločenských 
pravidiel.

A keď ho zavrú, nečudujte sa.

Spolu s deťmi sa učte 
rozlišovať mnohé informácie – web, 

filmy, piesne, texty... a rozvíjajte schop-
nosť vybrať si to, čo nedeformuje.

Hľadajte a predkladaj-
te deťom dobré vzory a príklady 

zvládania ťažkostí života a životných 
postojov, najviac zavážia vaše osobné 

skúsenosti a úsilie.

Pomôžte deťom uvedo-
miť cenu práce a hodnoty peňazí, 

povzbudzujte ich k zodpovednosti za 
ich používanie.

Rozprávajte deťom 
príklady zo života o tom, 

že čo niečo stojí za niečo stojí. 
Povzbudzujte ich v trpezlivosti pri 

dosahovaní výsledkov, učte ich prijímať 
sklamania, keď sa niečo nepodarí 

a zisťovať príčiny. Veďte ich k nápra-
ve chybných krokov a poučeniu 

sa z neúspechu.

Rozvíjajte v deťoch 
zmysel pre pravdu a spravod-

livosť, s ktorými súvisí uvedomenie 
si trestu a potrebnej nápravy za zlé 

správanie. Využite na to každú drobnú 
príležitosť, na ktoré nie je núdza 

v bežnom živote.

.....alebo máš aj iné nápady do nášho dekalógu? Dopíš si..... 

6.

7.

8.

9.

10.
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získanie k spolupráci

Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš ísť ďaleko, choď s niekým. 
(africké príslovie)

spolupráca

spolupráca = spoločná práca dvoch alebo viacerých osôb, teda, ak nejakú činnosť vy-
konávame spolu s ostatnými a nie sami.

Na stretku sa snažíme učiť deti spolupracovať navzájom medzi sebou, a tak vytvárať dobré 
prostredie a vzťahy, ktoré pomáhajú budovať spoločenstvo. Je dôležité vedieť deti správne 
usmerniť a učiť ich vzájomnej tolerancii, ochote pomáhať. Pomôže, ak si spoločne na úvodnom 
stretku vytvoríme pravidlá, ktoré budeme (chceme) na stretkách dodržiavať, keďže na stretko 
deti prichádzajú, aby zažili niečo spoločne s inými deťmi, nie aby každý robil inú činnosť. 

ak chceme deti získať k spolupráci medzi sebou, musíme dbať na to, aby činnosti, 
ktoré na stretko pripravíme podporovali spoluprácu. 
To znamená, že sa snažíme:
n  vybrať hry, pri ktorých deti majú spolupracovať a nie súperiť proti sebe                                             
n pripraviť aktivity, pri ktorých deti majú spoločne niečo vytvoriť   
n pochvalou podporiť prejavy spolupráce u detí na stretku

Môže sa stať, že dieťa nereaguje na naše požiadavky, robí si všetko po svojom a narúša priebeh 
stretka... Nie každého musí baviť všetko, deťom treba dať slobodu v tom, či sa do aktivity dieťa 
zapojí, alebo nie. No v prvom rade skúsme deti k činnosti, ktorú chceme, aby robili – moti-
vovať. Možno sa nám podarí zaujať dieťa i k tomu, čo by inak robiť nechcelo. Ako na to, ti 
môžu poradiť nasledujúce metódy. (Pozor - nie každá metóda funguje vždy a u každého dieťaťa. 
Nenechajme sa však odradiť, ak to pomôže čo i len jednému, stojí to za to. )
Cieľom týchto metód je zanechať slová, ktoré zraňujú, a ponúknuť slová, ktoré by rozvíjali se-
baúctu. Zasiahnuť v deťoch to najlepšie, čo v nich je. Ukázať komunikáciu rešpektujúcu iných. 
Vytvoriť pozitívnu atmosféru, ktorá podporuje spoluprácu a vhodne deti slovne motivovať 
k činnosti, ktorú chceme, aby robili.

metóda 1. 
popisujte. popíšte, čo vidíte, alebo popíšte daný problém. 

Napr. deti na tábore nezhasínajú svetlo pri odchode z toalety (stretkárne, jedálne). Namiesto 
„Koľkokrát som ti už povedala, aby si na toalete (stretkárni, jedálni) zhasol, keď odtiaľ od-
chádzaš?!“ radšej popísať to, čo vidíte „Na toalete (v stretkárni, jedálni) sa svieti.“
Keď dospelí popíšu problém, dáva to dieťaťu možnosť, aby sa samé rozhodlo, čo urobí. 
(Najlepšie v situácii, keď dieťa cíti, že je jeho pomoc na mieste.)

metóda 2. 
poskytnite informáciu.

Napríklad namiesto „ustavične vám hovorím, aby ste zbytočne nekrčili a neničili čisté pa-
piere, robíte to stále a už máme zničenú celú škatuľu, ale vy nie ste schopní počúvnuť ani 
len túto moju malú prosbu, ste takí nezodpovední!...“ Povedať radšej „vedeli ste, že na 50 
kíl papiera musia zrezať jeden veľký strom? Ten vytvorí za deň 180 litrov kyslíka. Človek v 
pokoji spotrebuje za deň až 360 litrov, čiže preňho musia “vyrábať” kyslík až dva stromy. Čo 
myslíte, ako s tým súvisia čisté papiere?“

Je ľahšie prijať informáciu, než obviňovanie. Deti obyčajne samé vydedukujú, čo by mali 
urobiť. (Nedávajte dieťaťu radu, ktorú pozná; aby z toho nevyvodilo, že si o ňom myslíte, 
že je hlúpe.) 
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metóda 3. 
povedzte to slovom.                                     

Deti nemajú radi dlhé preslovy, kázanie alebo vysvetľovanie. Lepšie si zapamätajú krátku 
poznámku. Napríklad namiesto „Deti, už som vám asi stokrát vravela, aby ste si ukladali fixky 
a ceruzky po každom kreslení. Sú potom stále rozhádzané a nakoniec stretka ich musíme 
poukladať my – vedúci. Mali by ste sa naučiť poriadku aj v takýchto malých veciach, aby ste 
raz mali poriadok v celom svojom živote...“ povedať jednoducho „deti, fixky!“

metóda 4. 
hovorte o svojich pocitoch.

Keď deťom povieme, čo cítime, tak môžeme byť úprimní a pritom ich neraniť. Vôbec sa 
nezmieňujme o tom, akú majú osobnosť alebo povahu. 

                    Takto nie...    ... a radšej takto

metóda 5. 
napíšte odkaz. 

Niekedy sa môže stať, že najúčinnejšie je písané 
slovo. (Obrázok popisuje, čo napísala mama na 
lístok, ktorý pripevnila na televízor.)
 
Na stretku môžeme takto pripevniť nejaké od-
kazy napr. do prezúvarne – predtým než vojdeš 
do herne (na stretko, do miestnosti), skús sa 
pozrieť, či máš na nohách prezuvky. 
  

Použitá literatúra: 
ADELLE FABER, ELAINE MAZLISH: Jak mluvit, aby nás děti poslouchali. Brno 2007. Vyd. C Press.

cvičenie pre teba
Predstav si situáciu, že deti na stretku (v tábore) pravidelne nezatvárajú lepidlá na papier  
(hádžu loptou do stropu pomedzi lampy). Premysli si, čo by si im povedal/a ako obyčaj-
ne, a ako by si riešil situáciu použitím piatich uvedených metód. Svoje nápady si porovnaj  
a prerozprávaj so svojím spoluvedúcim....

      Vymysli i ty nejaké námety na napísanie odkazu do vašej stretkárne a pozoruj  
reakcie detí. Čo si zistil? Napíš svoje zistenia:  

p
g
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1. ver svojim spoluvedúcim  
a oni potom môžu veriť sebe i tebe.

Keď urobia nejaké rozhodnutie, ver im, že to 
robia v dobrom úmysle. Ak ti niečo nesedí, 

otvorene a pokojne sa o tom porozprávajte.

2. zamlčovať spoluvedúcim informácie 
(či nedávať ich v potrebnom  

rozsahu) je ako vyslovenie nedôvery.
Vždy sa informujte, zdieľajte o svojej práci, 

čiastkových úlohách, zvlášť keď spolupracujete 
na konkrétnej veci.

3. buď vždy pravdivý: 
voči spoluvedúcim, rodičom, deťom zo 

stretka, ľuďom z farnosti, z obce, ,...  
Maj pre každú svoju činnosť rovnaké pravidlá a 
podľa rovnakých noriem sa správaj ku každému. 
To ti pomôže v každej situácii kráčať „s čistým 

štítom“.

4. jednota slov a činov.
To, čo hovoríš a čo robíš, nech ide ruka v ruke. 

Ak nesúhlasíš s niečím, do čoho ste sa spolu 
pustili, vždy to rieš s konkrétnym človekom  

a nie s tými, koho sa to netýka.

5. jasne komunikuj svoju víziu,  
hodnoty, kritéria a presvedčenia.

Ochotne vypočuj víziu  svojho spoluvedúceho, 
spolupracovníka. Snažte sa dohodnúť na 

spoločnej ceste. A ak sa na niečom dohodnete, 
postupuj podľa toho – nemeň pravidlá „počas 

hry“ bez vedomia tvojho spoluvedúceho.

6. zmeny prinášajú riziko. nes 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Ak sa do niečoho pustíš, buď si vedomý, že nie 
vždy to musí vyjsť dobre. Ak ste sa do niečoho 
pustili spolu a nevypálilo to najlepšie, prijmi  

v pokore spoluzodpovednosť, neutekaj od ľudí, 
s ktorými ste v tom „spolu“. A dohodnite sa 

spoločne na ďalšom postupe. 

7. ber na seba aj zlyhanie,  
rozdávaj víťazstvo.

Prijmi zodpovednosť aj za neúspechy.  
S radostnými a podarenými vecami sa vždy podeľ 
s ľuďmi, ktorí ich tvorili s tebou. Nenechávaj si 

ocenenie iba pre seba.

(upravené podľa O dôvere v tíme)

spolupracujem, spolupracuješ, spolupracujeme?
eRko je ako pavučinka vzťahov. Ak je pretrhnuté jedno vlákno, nemôžeš do nej úplne 
bezpečne položiť“ svoje stretko. Potrebuješ mať pevné všetky vlákna, či už ide o nitky 
vzťahov s tvojimi deťmi na stretku, alebo o nitky vzťahov s eRkármi okolo teba – spolu-
vedúcimi stretka, vedúcimi vo vašej farnosti, spoluvedúcimi v územnom tíme, či v tvojom 
OC.

Aby si mohol na nej pokojne „hojdať“ svoje stretko, prinášame ti zopár tipov .

Ako vidíš spoluprácu u seba? Ktoré 
body ti idú dobre, a na ktorých by 
si mohol popracovať? (môžeš si pod-
čiarkovať, farebne označiť)

moja reflexia spolupráce 
počas programu:

1. Spolupracuješ s druhými 
vedúcimi? Ako postupuješ pri 
zmene programu: o zmene 

programu rozhoduješ sám, alebo 
sa dohodneš s ostatnými?

2. Nenarúšaš program, keď má 
tvoj spoluvedúci niečo pripravené? 
(Ak sa ti to stalo, porozprávali ste 
sa o tom, že mu to mohlo uškodiť 

napr. znižovaním autority?)

3. Stalo sa ti, že si počas 
prednášky/vstupu tvojho 

spoluvedúceho nepočúval, 
ba dokonca si aj vyrušoval 

(rozprávanie sa so susedom, 
skákanie do reči, hranie sa s 

mobilom a pod.)? 
Ak áno, si si vedomý, že sťažuješ 

svojmu spoluvedúcemu prednášku, 
alebo aktivitu? 

4. Narušil niekto tebe podobným 
spôsobom aktivitu? Ako si sa cítil? 

5. Čo je potrebné urobiť pre 
lepšiu spoluprácu? /Na základe 

odpovedí na predošlé otázky – čo 
by si urobil inak?
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Som zodpovedným vedúcim? -
plánujem si stretká, plním svoje 

úlohy, dodržiavam termíny, nesiem 
následky za svoje správanie. Lebo „zod-

povednosť je niečo nádherné – moja 
vlastná budúcnosť a s ňou aj budúcnosť 
ľudí a vecí okolo mňa, aj keď v malej 
miere, závisí na mojom rozhodnutí v 

každom okamihu. Čo týmto rozhodnu-
tím uskutočním, čo ním „stvorím do 

sveta“, to zachraňujem pred pominu-
teľnosťou“ (Viktor E. Frankl).
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účinná pochvala na stretku a sebaúcta 

Z jednej dobrej pochvaly viem vyžiť dva mesiace. (Mark Twain)

pochvala 

Pochvala dokáže veľa. dokáže pozdvihnúť človeka na duši, motivovať ho k vyš-
ším výkonom, vytvárať pozitívnu a otvorenú atmosféru, budovať sebaúctu  
i upevňovať vzťahy. Môže byť verbálna (to si pohotovo opravil...) i neverbálna (napr. tľa-
pnutím po ramene, kývnutím hlavy na znak súhlasu a pod.) Každý z nás potrebuje cítiť, že má 
hodnotu, čo vplýva aj na naše sebavedomie. Nezabudnime, že ako my hodnotíme dieťa, tak ono 
hodnotí seba. 

čo môžeme urobiť pre to, aby sme účinne chválili naše deti na stretkách? 
n chváľme deti pri vhodných príležitostiach a hlavne vtedy, ak si to zaslúžia, 
n chváľme iba vtedy, ak to myslíme úprimne,
n aktívne počúvajme deti, ak sa s nami rozprávajú, nachvíľu zastavme svoju činnosť 
  a venujme im svoju pozornosť,
n nikdy dieťa neurážajme a nevysmievajme sa mu,
n pýtajme sa na jeho názor v témach, ktorým sa rozumie,
n robme veci spolu, deti sa veľa naučia.

načo sebaúcta?
   
Deti, ktoré sú doma alebo inde chválené a oceňované, majú tendenciu cítiť sa dobre, majú 
viac chuti prijímať výzvy života a dávať si vyššie ciele než tie, ktoré toto doma alebo inde 
nezažijú. vždy, keď dieťaťu ukážeme, že rešpektujeme jeho pocity, keď mu ponúka-
me možnosť voľby alebo mu dáme možnosť vyriešiť problém, pomáhame jeho se-
badôvere a sebaúcte.

pochvalou sa dá aj pokaziť
1. Pravidelná pochvala stráca význam a môže byť pociťovaná ako manipulácia („To mi hovorí 
vždy. Asi to nebude myslieť vážne...“, resp. „Čo ten človek odo mňa vlastne chce?“). 

2. Príliš všeobecná pochvala stráca na účinku.  

3. Niektorým ľuďom je pochvala na verejnosti nepríjemná a uprednostňujú pochvalu
v súkromí. 

p
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4. Pochvala môže pôsobiť ako brzda. Takto môže byť vnímaná pochvala, ktorú dáme ako 
konečné vyjadrenie, za ktorým sa už nič „neoplatí hovoriť“... Napríklad pochvala „to 
bol zatiaľ najlepší nápad, ktorý tu zaznel“ môže mať škodlivý dôsledok na iné pohľady, 
prúd ďalších myšlienok a nové nápady.  

5. Rovnomernosť pochvaly pre všetkých. Je dobré uvedomovať si ako a koho chválim, 
aby sa nestalo to, že na stretku budú deti, ktoré som za celý čas nepochválil a také, 
ktoré chválim každé stretko. Treba hľadať oblasti a pripraviť také aktivity, v ktorých by 
si mohol pochváliť každé z detí. 

pochvala, ktorá pomáha
slová, ktoré hodnotia – dobrý, krásny, fantastický – nepôsobia na deti vždy príjemne. 
Chvála, ktorá deťom skutočne pomáha, prichádza v dvoch krokoch:
1. Dospelý popíše a slovne ocení to, čo vidí alebo cíti.
2. Dieťa potom, keď počuje popis, je schopné samo seba pochváliť (čo výrazne posilní 
jeho sebadôveru).

Tieto 2 kroky si rozoberme trošku konkrétnejšie:  
• Namiesto hodnotenia dieťaťa, popisujte to, čo dieťa urobilo, presne to, čo vidíte. 
(Napr. Vidím upratanú podlahu - stretkáreň, knižky pekne uložené na poličke, ceruz-
ky na svojom mieste..)

• Namiesto hodnotenia dieťaťa, popisujte to, čo cítite. Prejavte pred dieťaťom 
svoje pocity. (Napr. Je pre mňa potešením vojsť do tvojej izby - vojsť do stretkárne, 
ktorú si ty pomohol upratať...) 

• Namiesto hodnotenia dieťaťa, zhrňte činnosť dieťaťa do jednoduchej vety. Pri-
dajte slovo, dve, ktoré zhrnú detské snaženie a správanie. Bude to pre dieťa nový 
slovný obraz seba samého. 

     Napr.:

   

                                                                         

V druhom obrázku sa pokúste doplniť  
vhodné slovo: .................................

použitá literatúra:
• CANGELOSI, J.S. Strategie řízení třídy. Praha. Portál 1994.
• NOVáČKOVá, J. Slovní hodnocení- jedna z možností obzaru o procesu vzdělávání dítěte. In: 
Stará, J. 
a kol. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha. Raabe 2006.
• SLAVíK, J. Hodnocení v současné škole. Praha. Portál 1999.
• PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha. Portál 1998.
• ADELLE FABER, ELAINE MAZLISH: Jak mluvit, aby nás děti poslouchali. Brno 2007. Vyd. C Press
•http://www.potestedeti.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Ite-
mid=71
• http://www.odpovede.sk/otazky/co-je-to-pochvala
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polročné vysvedčenie  

pre naše stretko

názov stretka: ____________________________________

atmosféra na stretku    ____

modlitby na stretku    ____

vzťahy na stretku     ____

zlepšenie komunikácie detí medzi sebou  ____

prijatie každého dieťaťa ako jedinečnej osoby ____

zlepšenie spolupráce detí medzi sebou  ____

pripravenosť vedúcich na stretko   ____

pripravenosť pomôcok    ____

spolupráca s farou     ____

spolupráca s rodičmi    ____

spolupráca vedúcich    ____

    
Zhodnoťte si vaše stretko (1 – najlepšie, 5 – najhoršie), a potom si hodnotenie porovnajte 
s ostatnými spoluvedúcimi. Vysvetlite si rozdiely v hodnotení a porozprávajte sa o návr-
hoch na zlepšenie stretka. Teraz sa môžeš vrátiť na str. 3 a inou farbou zaznamenať svoj 
posun, ktorý si dosiahol. 

Viem si nájsť čas na veci, 
ktoré sú dobré pre 
moje stretko?,  – 

na prípravu stretka, stretávanie sa 
s inými vedúcimi, na vzdelávanie 

a rozvoj seba, na budovanie vzťahu 
s Bohom a mám čas pre svoje deti aj 
mimo stretka. Lebo „komu patrí moje 
srdce? Tomu, komu patrí môj čas...“ 

(Helmut Krug)
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Zhodnoťte si vaše stretko (1 – najlepšie, 5 – najhoršie), a potom si hodnotenie porovnajte 
s ostatnými spoluvedúcimi. Vysvetlite si rozdiely v hodnotení a porozprávajte sa o návr-
hoch na zlepšenie stretka. Ešte raz sa vráť na str. 3 a inou farbou zaznamenaj svoj posun, 
ktorý si dosiahol. 

 koncoročné vysvedčenie 

pre naše stretko

názov stretka: ____________________________________

atmosféra na stretku    ____

modlitby na stretku    ____

vzťahy na stretku     ____

zlepšenie komunikácie detí medzi sebou  ____

prijatie každého dieťaťa ako jedinečnej osoby ____

zlepšenie spolupráce detí medzi sebou  ____

pripravenosť vedúcich na stretko   ____

pripravenosť pomôcok    ____

spolupráca s farou     ____

spolupráca s rodičmi    ____

spolupráca vedúcich    ____

    

Mám rád svoje 
stretkové deti 
také, aké sú? –  

iba preto, že sú. Lebo 
„hodnota človeka nespo-
číva v tom, čo robí alebo 

nie, ale v tom, že JE“ 
(Max Kašparů).
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zrkadlo pre vedúceho

mám rád... rád čítam, študujem, delím sa so skúsenosťami, chodím na stretká. 
sú ti tieto heslá povedomé? 

Napíš si, ako využívaš možnosti eRka.

využitie materiálov erka (lusk, Web, príručky)

účasť na otvorených akciách erka

 

účasť na oblastných stretkách

 

účasť na vzdelávacích kurzoch erka

rozprávam sa o stretku s ďalšími (skúsenými) 
erkármi v našej farnosti? v našom oc?
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urob si čas...

Urob si čas na premýšľanie, je to zdroj sily.

Urob si čas na modlitbu,  
je to najväčšia moc sveta.

Urob si čas na smiech, je to hudba duše.

Urob si čas na hru,  
je to tajomstvo večnej mladosti.

Urob si čas na lásku,  
je to Bohom prepožičané privilégium.

Urob si čas na rozdávanie, 
deň je krátky na to, byť len egoistom.

Urob si čas na čítanie, je to prameň múdrosti.

Urob si čas na to, aby si bol srdečný, je to cesta ku šťastiu.

Urob si čas na prácu, je to cena úspechu.

Urob si čas na skutky lásky k blížnemu, je to kľúč k nebu.
               

(Matka Tereza)

môj pracovný deň môj víkendový deň 

Napíš si, akým činnostiam sa väčšinou počas dňa 
venuješ a koľko im venuješ času.
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príbeh ceruzky
Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu. Zrazu sa jej spýtal: 
„Opisuješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to náhodou príbeh o mne?“
Stará mama zdvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi odvetila: „Máš 
pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka, ktorou píšem, je však dôleži-
tejšia ako slová. Bola by som rada, keby si aj ty bol ako ona, keď 
vyrastieš.”

Chlapček sa zarazene zadíval na ceruzku, nevidel však na nej nič 
zvláštne. „Je to predsa úplne normálna ceruzka!”
„Všetko závisí od uhla pohľadu. Táto ceruzka má pár dobrých vlast-
ností, ktoré ti iste zaručia spokojný život, ak ich budeš mať aj ty.

Po prvé: môžeš robiť veľké veci, nikdy však nezabúdaj, že existuje 
Ruka, ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh a on ťa vždy 
povedie podľa svojej vôle.

Po druhé: Niekedy musím písanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. 
Ceruzka pri tom veľmi trpí, napokon je však spokojná, lebo je 
opäť ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bo-
lesť nás robí lepšími.

Po tretie: Pri písaní ceruzkou môžeme kedykoľvek použiť gumu 
a vygumovať, čo sme napísali chybne. Nauč sa, že ak máme 
niečo napraviť, nemusí to pre nás znamenať nič zlé, práve 
naopak, môže to byť veľmi užitočné, aby sme nevybočili z 
cesty spravodlivosti.

Po štvrté: Nie je dôležité, z akého dreva ceruzku vyrobili, 
ani to, akú má farbu, dôležitá je tuha vo vnútri. Preto si vždy 
všímaj, čo sa deje v tvojom vnútri.

A napokon, po piate, ceruzka vždy po sebe zanechá stopu. 

NEZABÚDAJ, ŽE VŠETKO, ČO V ŽIVOTE UROBÍŠ, ZANECHÁ STOPU A 
PRETO SI UVEDOMUJ KAŽDÝ SVOJ KROK. 

(PAULO COELHO)


