Vplývaj

Svetový deň zamyslenia 2018!
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VITAJTE NA
SVETOVOM DNI ZAMYSLENIA 2018!
Posledné dva roky sa oslavy dňa zamyslenia zameriavali na trojročnú strategickú
tému Svetovej asociácie skautiek (WAGGGS): Spájať – Rásť – Vplývať. V roku 2018
zavŕšime toto prepojenie, ktoré naša organizácia vytvorila a budeme ho zdieľať
ďalej, aby čo najviac ľudí pocítilo, čo to znamená, byť súčasťou svetového
skautingu.
Čo pre nás v skautingu znamená vplyv:

vytváranie

pozitívnosť sila

dosahovanie

výsledkov

služba

život

myseľ

snaha

zmena
efekt

výstup konajdôsledok

tvorba
stopa
ľudia

životy

rozvoj výsledok
účinok rozvojvplyv sila

motivácia

úspech

kreativita

“Vplývať pre skautov znamená
prinášať pozitívnu zmenu“
Táto zmena má dve podoby:
• Osobnostná zmena: možnosť ovplivniť rozvoj používaním jedinečnej
skautskej metódy
• Rozsiahlejšia zmena: možnosť ovplyvniť rozvoj spoločnosti pozitívnym
pôsobením národných skautských organizácií na mladých ľudí
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Ako sme už spomenuli, Svetový deň zamyslenia 2018 uzatvára trojročnú
tematiku. Tento rok teda oslávime vplyv, ktorý mala naša organizácia na
životy svojich členov a ich komunít a po prvýkrát vytvoríme spolu
celosvetovú mozaiku zmeny.
Prečo práve mozaiku? Ak malé časti - naše osobné zmeny správne
postavíme, vytvoria spolu jeden celok a čím väčší je náš vplyv, tým
väčší je spoločne vytvorený obraz!
Mozaika Svetového dňa zamyslenia sa skladá zo štyroch častí:
1. Plameň je iskra, ktorá nás inšpiruje a motivuje k vykonávaniu zmien
2. Dve hviezdy jasne žiaria a symbolizujú silu a vedomosti,
ktoré potrebujeme
3. Kompas ukazuje správny smer aby sme vedeli uskutočniť zmenu
4. Listy trojlístka predstavujú tvar na označenie nášho vplyvu
Získaj svoju WAGGGSácku nášivku v troch jednoduchých krokoch:
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Choď von! Organizuj aktivity niekde na vzduchu. Vo svojom
susedstve alebo v prírode.
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Ovplyvňuj! Uvedom si svoju moc priniesť niečo nové a
pozitívne. Vyber si a zrealizuj jednu aktivitu z každej oblasti:
plameň, dve hviezdy a kompas.
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Zanechaj stopu! Ako vaša družina pozitívne ovplyvnila okolie? Zachyťte
túto zmenu, podeľte sa o ňu s nami a pomôžte vytvoriť svetovú mozaiku vplyvu.
Pošlite nám svoje fotky a zážitky na: international@skauting.sk alebo ich
zdieľajte na sociálnych sieťach s hashtagom #WTD2018 a #DenZamyslenia.

Nezabudnite si objednať nášivku na
https://goo.gl/forms/8EvXUbaNgxgUZ4mE3
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Objavte tohtoročnú výzvu
Čo znamená vplyv? Všetko čo v skautingu robíme má
vplyv na životy našich členov a ľudí okolo nás. Naším
členom poskytujeme možnosť rozvoja vo vhodnom,
pútavom prostredí prístupnom pre mladých pod
vedením vodcov. Takéto podmienky zlepšujú ich
osobnosť počas rozvoja rôznych zručností v oblasti
komunikácie, spolupráce, charakteru, kreativity
vernosti, občianstva a motivujú ich k pozitívnemu
vplyvu na svoje blízke okolie a svet. Keďže skautské
organizácie ovplyvňujú svet individuálne aj kolektívne,
tohtoročná výzva sa zameria na prepojenie týchto
dvoch prístupov. Na to potrebujeme Vašu pomoc! Po
každej aktivite so svojou družinou si spravte spätnú
väzbu a spoločne uvažujte ako ste svoje okolie
ovplyvnili a ako si ho prajete ovplyvniť.
Ako funguje balíček aktivít? Tento rok výzva pozostáva zo
štyroch častí. Plnením aktivít, ktoré nám ponúka tento rok
WAGGGS, budeme postupne skladať mozaiku. Vaša družina si
vyberie jednu aktivitu z každej z troch oblastí: plameň, dve
hviezdy a kompas. Na záver zrealizujete poslednú aktivitu: Listy
trojlístka. Viete, čo vznikne, keď spojíme všetky časti mozaiky? Sú
vám tieto tvary povedomé? Keď ich správne usporiadame,
dostaneme symbol svetovej organizácie WAGGGS a kúsky
mozaiky predstavujú malé zmeny, ktoré ako jednotlivci robíme.
Keď sa na tieto zmeny pozrieme ako na jeden veľký celok,
uvidíme, aký veľký vplyv vieme mať na tento svet.
Kde realizovať aktivity? Po prvýkrát sme si pre Vás pripravili
aktivity na pobyt vonku. Namiesto klubovne, choďte na
vzduch! Organizujte hry na verejných priestranstvách a
pozvite čo najviac ľudí zo svojho okolia, aby sa k Vám pridali.
Taktiež si môžete spraviť prechádzku alebo výlet a počas neho
robiť vybrané aktivity.
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Koľko času výzva zaberie? Balíček aktivít je navrhnutý na
jedno stretnutie družinovky. Na jeho uskutočnenie
nepotrebujete veľa príprav alebo pomôcok. Mali by ste
byť schopní ju dokončiť približne za hodinu a pol, ale
neexistujú žiadne časové limity. Ak si chcete dopriať čas,
máte ho koľko len chcete,
Čo musím spraviť? Prečítajte si balík aktivít ešte pred ich
organizovaním. Aktivity si môžete aj prispôsobiť, ak by Vám
nevyhovovali. A samozrejme zabavte sa!

Activity Duration
Age

Nezabudnite s nami zdieľať svoje príbehy, fotky a
zážitky na našej facebookovej stránke alebo na iných
sociálnych sieťach s hashtagom #WTD2018 a
#DenZamyslenia. Prípadne nám vašu zmenu pošlite
na: international@skauting.sk
www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org
@wagggs_world
wagggs
wtd@wagggs.org
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Fond svetového dňa zamyslenia
V roku 1932 na 7. svetovej konferencii WAGGGS v Poľsku, predstúpila
belgická delegátka s nápadom, že keďže narodeniny sa spájajú s
obdarovávaním, mohli by skauti preukázať svoju vďačnosť, priateľstvo a
štedrosť dobrovoľným príspevkom. Ako odpoveď na túto výzvu napísala
Olave Baden-Powell list všetkým skautkám, aby darovali jednu penny. Tak
vznikol Fond Dňa zamyslenia, ktorý slúži na podporu a rozvoj dievčenského
skautingu tam, kde to je najviac potrebné.

Zapojte sa

V tohtoročnom balíčku aktivít si môžete
vybrať nejakú aktivitu a spojiť ju s
dobrovoľnou zbierkou (napríklad aktivitu
Ovplyvňuj oddanosťou z časti dve hviezdy),
ale nenechajte sa obmedziť našimi pokynmi,
ak máte dobrý nápad na zbierku, zariaďte sa
podľa seba.
Takýmto spôsobom bude mať výzva
Svetového dňa zamyslenia dvojitý vplyv. Vaše
činy nielen ovplyvnia vaše blízke okolie ale
vyzbierané peniaze budú mať pozitívny dopad
aj na našu organizáciu.

Vyzbierajte

Ako vaše príspevky prispejú ku Dňu zamyslenia?
Každý vyzbieraný cent robí našu organizáciu silnejšiu a
poskytuje možnosť dievčatám na celom svete pridať sa ku
skautingu.
Pre viac informácií si prečítajte správu z Fondu priateľstva a
zistite ako vaše dary ovplyvnia životy ďalších skautov po
celom svete. http://bit.ly/World_Thinking_Day_Fund2017
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Tento rok potrebujeme vyzbierať peniaze na:
•
Kampaň proti násiliu
•
Program Svetového dňa zamyslenia
•
Granty na účasť vodcovských workshopov
pre dievčatá a mladé ženy
•
Nové vodcovské projekty, aby sa dievčatá v
niektorých krajinách mohli po prvýkrát zapojiť do
vodcovania a radcovania
•
A mnoho ďalších

Pošlite nám
svoju zbierku

Kontaktujte nás na international@skauting.sk a
svoju zbierku nám pošlite. My zabezpečíme aby sa
vaše dary dostali priamo do WAGGGSu.
A nezabudnite si vyžiadať certifikát darcu
Svetového dňa zamyslenia.
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Plameň
Táto časť pozostáva z aktivít, ktoré Vám pomôžu
pochopiť, čo heslo „Vplývaj!“ znamená pre nás
samých, našich priateľov a Slovenský skauting.
Vyberte si jednu z nasledujúcich aktivít
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1.DOPAD NA MŇA
Čo sa naučíte: Pochopíte význam dopadu, sily a
pozitívnej zmeny, ktorú môžete priniesť.
Príprava: Dostatok farebných ceruziek a papierov
alebo zápisníkov pre všetkých členov. Táto aktivita
funguje najlepšie počas krátkej prechádzky vo
vašom okolí alebo počas túry.
Krok 1. Povedzte účastníkom, aby si priniesli zápisníky
na prechádzku po okolí alebo túru. Požiadajte ich, aby
nakreslili hocičo, čo im pripomína silu: veci, zvieratá
alebo rastliny. Napríklad niekto môže nakresliť mravca,
pretože aj keď je maličký, dokáže odniesť veci väčšie
ako on sám.
Krok 2. Keď je prechádzka alebo túra ukončená,
požiadajte účastníkov, aby si zobrali kúsok papiera a
nakreslili ich „symbol sily“ pričom sa môžu inšpirovať
ktoroukoľvek z ich zápisníkových kresieb.
Vysvetlite, že každý symbol je dôležitý a jedinečný; mali
by nakresliť symbol, ktorý je pre nich významný. Môže
reprezentovať:
-veci, vďaka ktorým sa cítia silne a mocne, alebo
-veci, ktoré ich inšpirujú k tomu, aby urobili zmenu, alebo
-veci, pre ktoré cítia vášeň.
Keď každý skončí, zdieľajte spolu vaše „symboly sily“ so
zvyškom skupiny.
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Krok 3. Požiadajte všetkých, aby
začali zbierať ich symboly dokopy
aby vytvorili jeden spoločný obraz.
Môže zobrazovať ich symboly
individuálne, alebo môžu vytvoriť
skupinový symbol.
Vysvetlite, že tento jednotný symbol reprezentuje
skupinovú zmenu, ktorú môžu skauti vytvoriť v
spoločnosti. Táto sila skautov môže mať obrovský
dosah! Tohtoročný Svetový Deň Zamyslenia
oslavuje tento dopad.
Diskutujte s vašou družinou: Aký by mohol byť ich
spoločný dosah na spoločnosť?

Pokračujte ďalej: Môžete sa
inšpirovať dizajnom jednotlivých
symbolov alebo skupinovým
obrázkom a vytvoriť nástenné maľby
pre váš zbor. Odfoťte to a zdieľajte
fotky na našej facebookovej
stránke.
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2.DOPAD NA OSTATNÝCH

YOUNGER
YEARS

Čo sa naučíte: Pochopíte, ako aj jednoduché činy
môžu ovplyvniť životy iných ľudí.
Príprava: Veľká, plytká miska alebo umývadlo
naplnené vodou a zbierka aspoň štyroch rôznych
objektov, ktoré majú nasledujúce vlastnosti: malý,
veľký, ľahký a ťažký. Ak máte veľkú družinu, mali by
ste ju rozdeliť do menších tímov. Taktiež budete
potrebovať dostatok malých kameňov pre každého
účastníka a fixku, ktorá píše na kamene.
Táto aktivita poukazuje na to, že hodenie kamienku do
vody spôsobuje vlnenie, ktoré môže byť malé alebo
veľké, takisto ako naše prejavy ochoty a empatie môžu
byť veľké alebo malé. Tie budú tiež spôsobovať zmeny v
živote inej osoby. Čiže akýkoľvek, aj ten najmenší čin
môže niekomu zlepšiť deň alebo zmeniť to, ako sa bude
správať k ostatným.
Púšťajte postupne štyri objekty po jednom do misky.
Družina pozoruje a diskutuje, ako voda reaguje keď sú
jednotlivé objekty pustené. Každá vec spôsobuje
jedinečné zvlnenie, keď je pustená do vody.
Teraz ukážte družine jeden z malých kameňov a
opýtajte sa ich, čo si myslia že reprezentuje. Veďte ich k
pochopeniu, že kameň predstavuje každého z nich a ich
individuálne správanie k iným ľuďom. Rozdajte malé
kamene každému členovi družiny a požiadajte ich, aby
na ne napísali svoje mená.
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Opýtajte sa družiny, čo si myslia že predstavuje
miska. Pomôžte im pochopiť, že miska vody môže
byť ich družina, trieda, ihrisko, športový tím, ich
rodina, zbor alebo akékoľvek miesto, kde sa
nachádzajú v spoločnosti iných ľudí.
Vyzvite dobrovoľníka zo skupiny, aby jemne pustil
svoj kameň do vody na ilustráciu efektu, ktorý môže
mať jedna osoba na druhú. Vysvetlite, že rovnako,
ako tento kameň rozvíri hladinu, keď je pustený do
vody, naše činy majú svoj dosah. Keď niekomu
povieme „Dobré ráno!“, môže to vytvoriť vlnky
dobra, ktoré zasiahnu v ten deň mnoho ďalších ľudí.
Osoba, ktorá od nás počula „Dobré ráno!“ sa možno
usmeje a povie „Dobré ráno!“ niekomu ďalšiemu a
tak ďalej. Rozprávajte sa o tom, ako sa šíri ochota a
empatia.
Požiadajte družinu, aby po jednom hádzali kamene
do vody a zdieľali pritom osobné príklady dobrých
skutkov.
V menších tímoch družina robí brainstorming
nápadov, čo by mohli ako radcovia a skauti, prípadne
vĺčatá urobiť, aby ich „kamene“ vytvorili väčšie
„šplechnutie“ v spoločnosti!
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3.DOPAD LADY OLAVE BADEN-POWELL
Čo sa naučíte: dozviete sa niečo nové o významnej
skautskej osobnosti Lady Olave Baden-Powella a
uvedomíte si jej historický význam pre našu organizáciu
Príprava: Prezlečte radkyňu za Lady Olave BadenPowell alebo napíšte list v jej mene a prečítajte ho
vašej družine
Krok 1. Povedzte deťom, že majú možnosť stretnúť
špeciálneho hosťa a predstavte im svetovú vodkyňu
Lady Olave, ktorá im vyrozpráva príbeh jej vplyvu.

Som šťastná, že môžem svoje narodeniny osláviť so
všetkými skautmi po celom svete. Rada by som vám teraz
porozprávala môj príbeh.
Narodila som sa 22.2 1889 v Soames. Vyrastala som na
dedine, kde som si užívala vidiecky spôsob života zahŕňajúci
veľa pohybu a športu. Roberta Badena-Powella som stretla
počas mojich ciest s otcom a okamžite som sa do neho
zaľúbila napriek veľkému vekovému rozdielu. Zobrali sme sa
v roku 1912.
Od začiatku som bola oddaná skautingu. V roku 1918 som
sa stala náčelníčkou Anglického skautingu a v roku 1930
náčelníčkou svetového skautingu.
S manželom sme spolu žili najprv v Hampshire, ale neskôr
sme sa presťahovali do Keni v Afrike a veľa sme cestovali.
Na našich cestách sme navštívili skautov po celom svete.
Keď môj manžel zomrel v roku 1941, pokračovala som v
jeho odkaze. Navštívila som 111 krajín, štyridsať rokov som
viedla skautských vodcov a bola som ocenená mnohými
krajinami za moju vytrvalú službu.
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Krok 2. Následne s deťmi diskutujte o vplyve ktorý Lady
Olave priniesla skautingu. Hoci to bola iba jedna osoba,
pomohla rozšíriť skauting a hodnoty, ktoré predstavuje do
kútov sveta, kde o ňom ani nechyrovali a samostatne
menila spoločnosť k lepšiemu. Spýtajte sa detí, ako by oni
mohli prispieť k rozširovaniu našej organizácie a zlepšeniu
spoločnosti, v ktorej žijeme.

Na konci diskusie sa odfoťte s Lady Olave a pridajte sa k
svetovej mozaike zdieľaním fotky na našej facebookovej
stránke alebo na iných sociálnych sieťach.

@wagggs_world
wagggs
wtd@wagggs.org
#WTD2018 #ThisIsImpact
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4.DOPAD NA NAŠE HODNOTY

6+

Čo sa naučíte: budete skúmať vaše osobné
hodnoty a ich prepojenie s hodnotami nášho hnutia
Príprava: Zozbierajte 19 recyklovateľných vecí a
(plastové fľašky, noviny, plechovky, atď.). a napíšte na
ne nasledujúce hodnoty (na každú vec jednu):
Bohatstvo, Šťastie, Úspech, Duchovno, Občianstvo,
Priateľstvo, Sláva, Vierohodnosť, Moc, Vplyv,
Charakter, Spravodlivosť, Radosť, Láska, Uznanie,
Rodina, Pravda, Múdrosť a Postavenie. Budete tiež
potrebovať 2 znovu použiteľné tašky, 2 pásky na
zaviazanie očí a kus papiera a pero pre každú osobu v
družine. Vyberte si pre túto aktivitu vonkajší priestor
alebo otvorenú plochu.
Krok 1. Družina sa rozdelí na 2 rovnocenné tímy (A a B)
a vytvoria 2 rady oproti sebe, zhruba 3 metre od seba.
Jedna osoba je moderátor. Do priestoru medzi čiarami
moderátor náhodne poukladá recyklovateľné veci. Jedna
osoba (Zberateľ) z každého tímu, stojí na začiatku každej
rady, má zaviazané oči a drží tašku. Moderátor oznámi
štart a Zberateľ z tímu A sa snaží nazbierať čo najviac
vecí. Keďže má zaviazané oči, tím môže dávať pokyny a
navigovať ho ku veciam. Avšak druhý tím môže
vykrikovať zlé inštrukcie, aby Zberateľa zmiatli.
Tímy sa striedajú a vymieňajú osobu, ktorá je Zberateľ.
Tím, ktorý nazbiera najviac vecí vyhral!

GROUP A
RECYCLABLE
OBJECTS

GROUP B
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Krok 2. Postavte všetky recyklovateľné veci do radu a opýtajte
sa družiny nasledovné otázky:
1.Čo si myslíte, že tieto slová reprezentujú? Ak je to potrebné,
veďte diskusiu k pochopeniu, že sú to hodnoty.
2.Prečo sú hodnoty dôležité? Ako sú hodnoty spojené s tým,
čo robíme?
3.Potrebujeme toto všetko v našich taškách (ktoré znamenajú
náš každodenný život)?
Opýtajte sa družiny, ktoré hodnoty by si vybrali ak by mohli
mať iba 3 hodnoty v ich taškách. Požiadajte ich, aby si každá
zvlášť zapísala ich top 3 hodnoty.
Požiadajte ich, aby po jednom povedali ich top 3 hodnoty a
prečo si ich vybrali.
Opýtajte sa ich, či si pamätajú skautský sľub a skautský zákon.
Opýtajte sa ich, aké hodnoty im napadnú, keď myslia na zákon
a sľub.
Vysvetlite, že hodnoty nášho hnutia sa odzrkadľujú v našom
sľube a zákone: charakter, duchovno a občianstvo. Mal niekto
tieto hodnoty (alebo hodnoty s nimi spojené) v ich top 3?
Krok 3. Požiadajte každého, aby napísali ich hodnoty na 3
kúsky papiera (každú zvlášť) a potom sa postavili do kruhu.
Zoberte recyklovateľné veci, na ktorých sú napísané
nasledujúce hodnoty skautingu: charakter, duchovno a
občianstvo a položte ich do stredu kruhu.
Každý si zoberie ich 3 osobné hodnoty, ktoré napísali na
papier a položí ich vedľa tej skautskej hodnoty, ku ktorej si
myslí, že patria. Napríklad, ak ste ako svoju osobnú hodnotu
napísali „priateľstvo“, môžete ju položiť vedľa hodnoty
„charakter“. Vysvetlite, že neexistujú nesprávne odpovede.
Na konci tejto aktivity vysvetlite, že naše osobné hodnoty
môžu byť prepojené so skautskými hodnotami mnohými
rôznymi spôsobmi.
Ak potrebujete viac informácií o hodnotách
WAGGGS, navštívte: http://bit.ly/P2LP2L a http://
bit.ly/Learning2Thrive
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Dve hviezdy

Keďže priniesť pozitívnu zmenu a zmysluplný
vplyv si vyžaduje určité schopnosti a pomoc,
táto oblasť vám pomôže precvičiť všetky
potrebné zručnosti.
Vyberte si jednu z nasledujúcich aktivít.
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1.OVPLYVŇUJ ODDANOSŤOU
Čo sa naučíte: Objavte zábavný spôsob čistenia
vášho okolia, prípadne podporte zbierku priateľstva
Príprava: veľké plastové koše na odpadky, rukavice
na zbieranie smetí

Túto aktivitu môžete robiť na ceste do školy, na
družinovke, alebo ako súčasť výzvy dňa zamyslenia.
Vyhliadnite si znečistené miesto vo vašom okolí a
zveľaďte ho. Vyzbierajte čo najviac odpadkov a
zanechajte pozitívnu stopu vo vašom okolí. Ak máte
možnosť vyzbieraný odpad odseparovať, ešte lepšie!
Ešte väčší vplyv: Táto časť aktivity je nepovinná. Ak
máte možnosť, počas plánovania výzvy sa opýtajte ľudí
vo vašom okolí, či sú ochotní vašu aktivitu sponzorovať.
Dohodnite sa napríklad na určitej sume za každý
vyzbieraný kilogram odpadu. Keď skončíte s
upratovaním ukážte ľudom aký výsledok ste dosiahli a
vyzbieranú sumu pošlite do zbierky dňa zamyslenia.
Choďte ešte ďalej: Napadne vás ešte iný
zmysluplný spôsob ako skrášliť vaše okolie?
Zrealizujte ho! Nápadom sa medze nekladú. O
túto zmenu sa potom podeľte s nami na našej
facebookovej stránke alebo iných sociálnych
sieťach s hashtagom #WTD2018 a
#DenZamyslenia.

@wagggs_world
wagggs
wtd@wagggs.org
#WTD2018 #ThisIsImpact
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2.OVPLYVŇUJ KREATIVITOU
Čo sa naučíte: Využite vašu predstavivosť na
vyjadrenie vášho posolstva
Príprava: Budete potrebovať papier, perá a ceruzky
Cieľom tejto aktivity je ukázať účastníkom ako môžu využiť
svoju predstavivosť na zdôraznenie nejakej témy.
Krok 1. Vyberte si akýkoľvek štát a dopredu si o ňom niečo
zistite. Na začiatku aktivity povedzte družine iba názov krajiny
a jej členov požiadajte, nech za minútu vypíšu čo najviac slov,
ktoré ich napadnú v spojení s daným štátom.
Krok 2. Následne nech si účastníci vyberú zo zoznamu jednu
vec a vytvoria si na ňu krátku scénku, obraz alebo pieseň,
ktoré budú reprezentovať vybrané slovo. Napríklad pri
Mexiku, ak si družina vyberie kaktus, môžu vytvoriť kaktusovú
záhradu so svojich tiel, alebo môžu účastníci stepovať na
predstavenie Írskeho tanca.
Ak sa budete nachádzať v meste nech družina predstaví svoj
výtvor čo najverejnejšie, ak budete realizovať aktivitu v prírode
alebo na menej obývanom mieste, môžete vyzvať členov aby
spievali alebo hrali čo najhlasnejšie.

Choďte ešte ďalej: Pre starších
účastníkov si môžete vybrať
zložitejšiu tému, na ktorú by ste
chceli poukázať prostredníctvom
tejto aktivity.

@wagggs_world | @nuestracabana
wagggs | ourcabana
#OurCabana60 | #ThisIsImpact | #WTD2018
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3.OVPLYVŇUJ CHARAKTEROM
Čo sa naučíte: Nové frázy v cudzom jazyku,
predstavujúce rozmanitosť vo svete, ktorú by sme mali
akceptovať a vážiť si
Vedeli ste že...? Kusafiri (nachádzajúce sa vo viacerých
afrických krajinách) je slovo zo svahilčiny, ktoré
znamená “na cestu”. Poďme sa vyskúšať ďalšie
svahilské slová.
Príprava: Napíšte si svahilské slová uvedené nižšie na
veľké kartičky aby sa ostatným lepšie čítali.
Krok 1. Všetci sa rozostavia do priestoru a jeden
dobrovoľník bude “Kusafiri” a nahlas prečíta slová z
kartičiek.
Tuungane: spojme sa

Tucheze: tancujme

Tufurahi: buďme šťastní

Tusherehekehe: oslavujme

S výslovnosťou si nerobte veľké starosti, dôležitá je
snaha! Táto aktivita je o vážení si rozmanitosti.
Dohodnite sa na pohybe, ktorý bude znázorňovať každé
slovo. Keď budete dohodnutí, hra sa môže začať.
“Kusafiri” náhodne vykrikuje svahilské slová a úlohou
ostatných je spraviť dohodnutý pohyb. Vždy keď sa
niekto pomýli vypadáva z hry. Posledný komu sa podarí
dodržať všetky “Kusafiriho” rozkazy sa stáva víťazom a
“Kusafirim” pre ďalšiu hru.
Pre vĺčatá: môžete skúsiť najprv s dvomi či tromi slovami
a postupne pridávajte.
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Krok 2. Máš v skupine členov, ktorých rodným jazykom
nie je slovenčina? Popros ich nech ostatných naučia
svahilské slová v ich jazyku. Ak sú všetci Slováci
preložte spolu slová do španielčiny, ruštiny či iného
jazyka, napíšte slová na nové kartičky a zahrajte si
rozšírenú, viac-jazyčnú verziu hry “Kusafiri”.
Po hre si spoločne odpovedzte na otázky:
Aké ťažké bolo naučiť sa slová?
Aké ťažké bolo zapamätať si k jednotlivým slovám
dohodnuté pohyby?
Vysvetlite v skupine, že rôzne jazyky majú rôzne
spôsoby na dosiahnutie toho istého cieľa. Táto aktivita
to mala demonštrovať, volaním “tuungane” v inom
jazyku, rovnaký výsledok.
Opýtaj sa skupiny či ich bavilo učenie nových slov?
Vie niekto čo rozmanitosť (anglicky: diversity)
znamená?
Porozprávajte sa o definícii rozmanitosti: uvedomenie
si, že každý jedinec je unikátny a rozpoznávaním
rozdielov medzi nami. Na to aby sme dokázali robiť
veľké a zmysluplné zmeny, musíme najprv pochopiť a
vážiť si veci ktoré sú pre nás iné. Mať pozitívny vplyv
znamená vážiť si rozmanitosť a aj napriek tomu, že sme
každý iný, chceme byť ako skauti, ľudia zjednotení.

@wagggs_world | @kusafiriwc
wagggs | kusafiriworldcentre
#ThisIsImpact | #WTD2018

22

4.OVPLYVŇUJ OBČIANSTVOM
Viac hľadajte na: www.ourchalet.ch
Čo sa naučíte: Dozviete sa o vplyve ľudí na životné
prostredie.
Vedeli ste že...? Our Chalet je medzinárodné skautské
centrum nachádzajúce sa vo Švajčiarsku, ktoré má
svoju vlastnú Eko-Chatu plnú environmentálnych hier
a miesta na zábavu.
Príprava: papier a ceruzka.
Otestujte si svoje vedomosti o globálnom občianstve a
zahrajte si Our Chalet eko-výzvu. Rozdeľte sa na dve alebo
viac menších skupiniek a porovnajte svoje znalosti o životnom
prostredí. Tím s najvyšším počtom správnych odpovedí
vyhráva!
1. Zapnutá počítačová obrazovka cez noc …
a. minie dostatok energie na vytlačenie 800 A4 papiera
b. míňa trošku energie
c. míňa energiu na to, aby ostala obrazovka zahriata a
pripravená na ďalší deň
d. vôbec neminie veľa energie
2. Aký ja najefektívnejší spôsob ako ušetriť vodu pri
praní?
a. sušiť bielizeň na šnúrach a nie žmýkať v práčke
b. naplniť práčku bielizňou až po vrch
c. používať energeticky efektívny spotrebič (práčku)
d. znovu použiť vodu ktorú práčka vyžmýka
3. Pri výrobe ktorej veci sa spotrebuje najviac vody?
a. bavlnené tričko
b. hamburger
c. mikročip
d. šálka kávy
4. V kúpeľni sa dá šetriť vodou tak, že...
a. sa sprchuješ kratšie.
b. vypneš kohútik počas čistenia zubov.
c. používaš “malé tlačidlo” pri splachovaní.
d. robíš všetky tri veci.

23

5. Koľko približne stránok vytlačí priemerný kancelársky
pracovník ročne?
a. 10 000
b. 7 500
c. 5 000
d. 2 000
6. Koľko môžeš ušetriť na účte za kúrenie ak znížiš teplotu
na termostate o 1°C?
a. 1%
b. 7%
c. 10%
d. 50%
7. Čo sa týka LED žiaroviek (svetlo vyžarujúca dióda),
koľko percent z energie, ktorú spotrebujú sa využije na
vytvorenie viditeľného svetla?
a. 80%; iba 20% je zbytočné teplo
b. 0%; LED žiarovky nie sú veľmi efektívne
c. 40%
d. 100%
8. Čo môžu všetci hostia Our Chalet a aj ty doma spraviť
pre šetrenie energie?
a. Vypnúť svetlo keď opustíš miestnosť.
b. Nechať okná i dvere zatvorené.
c. Odpojiť nabíjačky keď je telefón celkom nabitý.
d. Všetky tri veci spomenuté vyššie.
9. Koľko percent odpadu na Slovensku tvorí bioodpad?
a. 45 - 50 percent
b. 10 percent
c. asi štvrtinu
d. 80 - 85 percent
10. Koľko percent odpadu sa Slovensku vyseparuje? (2015)
a. 90 percent
b. 30 percent
c. 15 percent
d. 60 percent
11. Koľko trvá, kým sa v lese alebo na skládke rozloží jedna
plastová fľaška?
a. 10 rokov
b. 100 rokov
c. 500 rokov
d. 1000 rokov
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12. Koľko percent svetovej populácie žije v inej krajine, než sa
narodilo?
a. 19,6 percent
b. 3,4 percent
c. 11,8 percent
d. 1,2 percent
13. Koľko percent migrantov sa presťahovalo z rozvojovej
krajiny do rozvinutej (z globálneho juhu na globálny sever)?
a. 94 percent
b. 64 percent
c. 44 percent
d. 34 percent
14. Kam by si zahodil použitú papierovú vreckovku?
a. Do papiera
b. Do plastu
c. Do komunálneho odpadu
d. Na zem
15. Ako sa čo najekologickejšie zbaviť použitého oleja?
a. Vyliať do záchodu
b. Zamraziť a zakopať do zeme
c. Zamraziť a vyhodiť do koša
d. Zliať do fľašky a keď bude plná odovzdať na zbernom
mieste
16. Aká je to fairtrade čokoláda?
a. Z kakaových bôbov vypestovaných bez pesticídov
b. S garantovaným obsahom kakaa
c. Jej výrobcovia dostali spravodlivú mzdu
d. Bola dovezená dopravnými prostriedkami priateľskými
k životnému prostrediu

Porozprávajte sa v skupine: Ľudia majú
veľký vplyv na životné prostredie. Čo robíte
vy ako skupina aby ste boli globálnymi
občanmi, ktorý chránia životné prostredie.

@wagggs_world | @OurChalet
wagggs | ourchalet
#ThisIsImpact | #WTD2018
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Správne odpovede: 1a, 2c, 3b, 4b, 5a, 6b, 7a,
8d, 9a, 10c, 11c, 12b, 13d, 14c, 15d, 16c

5.OVPLYVŇUJ KOMUNIKÁCIOU
Viac hľadaj na: www.sangamworldcentre.org
Čo sa naučíte: zlepšenie komunikačných schopností
vrámci vašej družiny a vaše strategické schopnosti
Vedeli ste že...? Sangam, svetové skautské
centrum nachádzajúce sa v Indii, má komunitný
program, ktorého členov nazývajú “Tare,” čo v
hindčine znamená “hviezda”. Viac informácií
nájdete na: http://bit.ly/SangamTare
Príprava: Hrá sa na ploche alebo ihrisku veľkom asi
30 na 15 metrov. Obvod ihriska treba vyznačiť
rovnako ako pozdĺžnu stredovú čiaru. Na jej
koncoch do zeme zapichnite palice (alebo ich inak
vyznačte napríklad kameňom alebo stoličkou).
“Tary” sú v Sangame hviezdy, ktoré prispievajú komunite
úzkou spoluprácou s miestnymi partnermi. Radi hrajú
túto tradičnú indickú hru zvanú Kho-Kho s deťmi v ich
susedstve. Hru Kho Kho hrajú dva tímy po 12 hráčov,
alebo iba 9 z nich je počas hry v poli. Ak vás je menej,
môžete si počet hráčov prispôsobiť.
Tímy pozostávajú z deviatich hráčov. Jeden tím sa volá
“naháňajúci” tím a druhý je “brániaci” tím.

okrajové palice

naháňajúci
tím stojaci
v opačných
smeroch

traja z
brániaceho tímu
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•
Osem hráčov z “naháňajúceho” tímu sa rozostaví
rovnomerne na stredovú čiaru. Všetci si čupnú a pozerajú
sa vždy opačným smerom ako ich sused. Deviaty hráč je
naháňač a stojí vedľa jednej z palíc.
•
Traja obrancovia z “brániaceho” tímu vstúpia do
ihriska. Naháňač sa ich snaží dotykom vyradiť.
•
Obrancovia môžu prekročiť stredovú čiaru aby
utiekli naháňačovi, no naháňač tak nesmie urobiť. Navyše
naháňač môže bežať iba jedným smerom. Ako náhle začne
bežať jedným smerom nemôže ho zmeniť. Na to aby mohol
zmeniť smer musí obehnúť, palicu ku ktorej smeruje.
Naháňač sa môže vymeniť so svojím spoluhráčom
čakajúcim na stredovej čiare, tým, že sa dotkne jeho chrbta
a zakričí KHO! Nový naháňač chytá obrancov na tej strane
ihriska, na ktorú sa ako čupiaci pozeral. Keď sú všetci traja
obrancovia chytený do hry vstúpia ďalší traja.
•
Hra končí keď sú všetci deviati obrancovia chytení.
Potom sa úlohy vymenia. Obom tímom treba stopovať čas,
pretože tím, ktorý pochytá svojich súperov rýchlejšie je
víťaz.
•
Opýtaj sa najprv víťazov: čo v tíme dobre
fungovalo? Odpoveďou je zväčša tímová spolupráca a
komunikácia. Opýtaj sa skupiny ako môže komunikácia
ovplyvniť? Vysvetli, že ak všetci spolu dobre spolupracujú a
komunikujú, cieľ a každého roľa je jasná, pozitívne výsledky
sa dostavia.
•
Pre lepšie pochopenie pravidiel hry si pozrite toto
video: http://bit.ly/KhoKhoGameWTD

@wagggs_world | @sangamwc
wagggs | sangamworldcentre
#ThisIsImpact | #WTD2018
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6.OVPLYVŇUJ SPOLUPRÁCOU
Viac hľadaj na: www.paxlodge.org
Čo sa naučíte: Pochopíte ako zmysluplne pracovať s
druhými

Vedeli ste že...? Pax Lodge, svetové skautské centrum
nachádzajúce sa vo Veľkej Británii, bolo postavené vďaka
štedrým príspevkom dievčenských vodkýň a skautiek z celého
sveta. Spolupracovali na spoločnom cieli a spolu výrazne prispeli
k vzniku nového svetového skautského centra v Londýne

Príprava: Dve mince alebo malé okrúhliaky, jeden pre
každý tím
Táto hra vyžaduje sústredenie, komunikáciu, strategické
myslenie a pozorovacie schopnosti. Rozdeľte družinu na dve
družstvá. Obe sa posadia vždy po dvoch oproti sebe zhruba
meter od seba.
Každé družstvo dostane mincu, ktorú si podávajú alebo
predstierajú, že si ju podávajú jedným smerom. Každý hráč
môže mincu podať svojmu spoluhráčovi alebo mu ju podať iba
“akože”, pričom ruky musia mať neustále pred telom. Obe
družstvá si podávajú mincu naraz.
Úlohou hráčov je nielen podávať si mincu ale zároveň sledovať
protihráčov, aby zistili, kde minca zastala.
Keď podávanie príde až k poslednému hráčovi, obe družstvá
sa poradia a označia jedného protihráča, u ktorého podľa nich
minca zostala. V prípade správneho tipu získava družstvo bod.
V ďalšom kole sa hráč, ktorý začínal mincu podávať presunie
na opačný koniec rady. Hra končí keď sa všetci hráči
vystriedajú na pozícií začínajúcej podávanie.
V prípade veľkej skupiny je možné vytvoriť aj viacej družstiev a
zahrať si turnaj.
Porozprávajte sa:
• Ako vaše družstvo určovalo, kto so súperovho má
mincu?
• Čo ste mohli vo vašom družstve vylepšiť aby ste
lepšie určili súpera s mincou?
• Ako môže komunikácia a spolupráca ovplyvniť
výsledok?

@wagggs_world | @PaxLodge
wagggs | PaxLodge
#ThisIsImpact | #WTD2018
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Kompas

Je načase začať plánovať zmenu, ktorú
by sme v našej komunite chceli
uskutočniť a mohli ju pridať do mozaiky
Dňa zamyslenia. Aktivity, nachádzajúce
sa v Kompase, nás bližšie oboznámia s
SDG, programom SLSK a tým nám
pomôžu implementovať a zaznamenať
zmenu, ktorú sa chystáme vytvoriť.
Vyberte si jednu z nasledujúcich aktivít
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1.OVPLYVŇUJ ZANECHANÍM ENVIRONMENTÁLNEJ STOPY
Čo sa naučíte: Objavíte každodenné aktivity, ktoré
pomáhajú chrániť prostredie. Jeden z najlepších spôsobov
ochrany našej planéty je obmedzenie užívania prírodných
zdrojov. Takto dokážeme obmedziť produkciu odpadu,
ušetriť viac energie a pomôcť životnému prostrediu a našej
planéte.
Prestaňte:
• Používať vaše mobily, počítače a televízory na jednu hodinu
denne. Vypnite ich, čím ušetríte energiu a čas. Namiesto toho sa
môžete venovať skautským aktivitám.
• Plytvať jedlom. Veďte si záznam o tom, aké množstvo jedla
vyhadzujete do koša a na
základe tejto hodnoty sa pokúste kúpiť alebo uvariť menej jedla. Ak produkujete príliš veľa,
darujte váš nadbytok ľuďom, ktorí to potrebujú vo vašom okolí alebo zvyšky skompostujte.
•Míňať vodu. Zatvorte kohútik, kým si umývate zuby aby voda zbytočne netiekla, alebo
skráťte svoje sprchovanie sa o polovicu.
Začnite:
•Si so sebou brávať si fľašku na viac použití (najlepšie sklenenú), namiesto kupovania si
jednorazovej plastovej fľašky zakaždým keď ste smädní. Menej fľašiek = menej odpadu.
•Nosiť tašky na viac použití. Zožeňte si ľahkú plátennú tašku, alebo si vyrobte svoju vlastnú
a noste ju so sebou na nákupy. Menej plastových tašiek udržuje prostredie čisté a krásne.
•Premeňte odpadky na umenie. Namiesto vyhodenia kartónu, plastovej nádoby alebo
polystyrénového obalu buďte kreatívny a vyrobte z nich niečo pekné a užitočné. Ak nemáte
inšpiráciu, na internete nájdete kopu nových nápadov.
•Vypestujte si vlastné potraviny. Samozrejme pestovanie si všetkej stravy je náročná výzva,
pokúste sa aspoň o nejakú zeleninu, ovocie alebo bylinky prispôsobené vašim klimatickým
podmienkam. Ide o zdravú alternatívu, pretože kým jedlo z obchodov bolo prepravené,
zabalené a častokrát aj postrekované, jedlo zo záhradky putuje priamo do vášho žalúdka.
•Namiesto kupovania nového oblečenia si zašite diery na starých kusoch z vašej skrine.
Takýmto spôsobom ušetríte energiu, zdroje a aj vaše peniaze.
Choďte ešte ďalej: začnite si vďaka tejto úlohe plniť skautskú výzvu Zelený život! Viac na
https://www.skaut.sk/progam/25904/predstavujeme-novu-eko-vyzvu-zeleny-zivot/
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2.OVPLYVŇUJ S CIEĽMI UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
Viac informácií na stránke: http://
www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/
sustainable_development_goals.html
Čo sa naučíte: zoznámite sa s cieľmi udržateľného
rozvoja prijatými OSN a uvedomíte si ich prepojenie
s vašimi družinovými aktivitami
Príprava: Smartfón, tablet alebo pc s pripojením na
internet

Viac ako 40% svetovej populácie je vo veku od 10
do 24 rokov. Ide o najväčšiu populáciu mládeže
vôbec. Aby sme vyriešili svetové problémy,
nasledujúca generácia musí vedieť akým prekážkam
vlastne čelíme. Stovky miliónov ľudí denne hladujú,
ženy stále zarábajú menej ako muži a majú
obmedzené práva, rastlinné a živočíšne druhy
rapídne vymierajú a rozdiely medzi bohatými a
chudobnými sa zväčšujú. Organizácia spojených
národov (OSN) prijala na summite v roku 2015
agendu pre udržateľný rozvoj, ktorý ponúka lepšiu
budúcnosť nielen pre miliardy ľudí po celom svete,
ale aj pre planétu ako takú.

2

http://www.globalgoals.org/
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Možnosť číslo 1:
Zistite v akej miere prispievate k dosiahnutiu cieľov
vy. Vypíšte na osobitné papiere všetkých 17 cieľov.
Spravte si zoznam aktivít za posledný rok, ktoré by
mohli nejako s cieľmi súvisieť a priraďte ich.
Koľko ste ich našli?
Pozrite sa, ktorý cieľ má najviac aktivít.
Následne si spolu vyberte problém, na ktorom by
ste radi ďalej pracovali.

Možnosť číslo 2:
Napríklad ak si vyberiete cieľ číslo 4 kvalitné
vzdelanie, zistíte že v chudobných krajinách je stále
veľká časť obyvateľstva negramotná.
Diskutujte o tom, čo pre vás znamená vzdelanie. Sú
to knihy a perá, ktoré používate, alebo hry, ktoré sa
hráte so spolužiakmi cez prestávky?
Prečo práve táto vec pre vás znamená vzdelanie.
Skúste svoju predstavu nakresliť.

Spýtajte sa družiny:
•Koho ešte môžete zahrnúť do vašej iniciatívy:
vašich priateľov, rodičov, školu?
•Čo robí vaša komunita, región, alebo dokonca
vláda na vyriešenie týchto problémov?
•Môžete vy spraviť niečo na rozšírenie povedomia
alebo diskusie o týchto problémoch?
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3.Vplývaj pomocou programu SLSK
Čo sa naučíte: Objavíte odborky a vyberiete si, ktorú si s
družinou splníte.
Príprava: Na flipchart nakreslite strom, ktorý sa skladá z
kmeňa a konárov. Z farebného papiera povystrihujte listy
(môžete použiť aj post-ity) – aspoň 3ks pre každého
účastníka. Ďalej budeme potrebovať lepidlo a písacie
potreby a knižku odboriek (alebo prístup na internet, kde
je možné všetky odborky nájsť http://skauting.sk/skauti/program/odborky-pre-skautova-roverov/
alebo
http://skauting.sk/skauti/program/odborky-pre-vlcata-avcielky/)
Krok 1: Ukážte strom družine a vysvetlite, že to je čarovný
strom prianí. Každý účastník dostane papier v tvare listu
(najprv po jednom, ak budú chcieť písať viac, dostanú ďalšie)
a napíše naň, čo by chcel na družinovkách / skautských
akciách robiť v najbližších mesiacoch. Kreativite sa medze
nekladú. Potom listy prilepia na strom
.
Krok 2: Teraz je čas, spárovať priania účastníkov s
programom Slovenského skautingu. Vezmite listy inej farby,
ako mali účastníci a spýtajte sa ich, či by vedel niekto priradiť
niektorú z aktivít, napísaných na strome ku niektorej z
odboriek (prípadne výzve alebo voľnému programovému
modulu). Aj tieto listy nalepte na strom. Napríklad, ak niekto
z družiny vĺčat uviedol, že by chcel ísť na výlet, môžete si
vybrať výzvu Tri vŕšky.
Krok 3: Rozdeľte družinu na menšie skupinky a diskutujte,
ktorý z programových prvkov sa vám najviac pozdáva a
prečo. Vyberte jednu z odboriek, ktorú by ste si chceli v
nasledujúcich mesiacoch plniť.
Krok 4: Každý tím prezentuje, ktorú odborku si vybral zo
stromu, s ktorým sa spája. Radca pozbiera nápady od
všetkých skupiniek a potom všetci jednotlivo hlasujú, aby
zvolili jednu, ktorá sa bude pozdávať najviac členom.
Krok 5: Dohodnite sa s družinou, kedy by ste chceli začať
odborku plniť a zaraďte ju to programového plánu
družinoviek.
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4.OVPLYVŇUJ SO SVETOVÝM FONDOM NA OCHRANU
PRÍRODY (WWF)
Čo sa naučíte: Pochopíte, prečo sú stromy také dôležité
pre udržateľné životné prostredie.
Príprava: Budete potrebovať špagát alebo kriedu. Vytvorte
kruh za pomoci špagátu či kriedy (dosť veľký na to, aby sa
doň pohodlne zmestila celá družina) a požiadajte všetkých,
aby si sadli dovnútra.
Opýtajte sa družiny:
•Čo potrebujú autá na výrobu energie, aby sa dopravili z miesta
A na miesto B? (odpoveď je benzín alebo nafta)
•Aká látka sa uvoľňuje do ovzdušia, keď autá benzín spaľujú?
(odpoveď je oxid uhličitý)
Vysvetlite
Benzín (aj nafta) pozostávajú z uhlíka, ktorý je uväznený v rope.
Fosílne palivá nevyužívame iba na poháňanie áut či lietadiel, ale
aj na výrobu energie pre naše domy, továrne, firmy a školy.
Stromy pohlcujú uhlík, ale keď zároveň stromy vyrubujeme (alebo
vypaľujeme lesy), nedokážu uhlík pohlcovať dostatočne rýchlo.
Takže sa v atmosfére vytvára vrstva, ktorá neumožňuje
slnečnému teplu unikať a tým nepriaznivo ovplyvňuje zemskú
klímu.

Táto aktivita bola
vytvorená WWF (World
Wildlife Fund – Svetový
fond na ochranu prírody).
Inšpirujte a motivujte
svoju družinu meniť veci k
lepšiemu pomocou skvelej
odznakovej schémy WWF,
„Green Ambassadors 4
Youth“ („Zelení veľvyslanci
pre mládež“), ktorá ponúka
sériu kreatívnych a
zábavných aktivít, ktorá
umožní vašej družine
preskúmať spojenia medzi
divokou prírodou,
životným prostredím a
našimi životnými štýlmi.
Zistite viac a zaregistrujte
svoju družinu na:
bit.ly/WWFandWTD

Povedzte družine, že kruh na zemi reprezentuje atmosféru, a že
oni sú častice oxidu uhličitého. Vyberte jedného člena družiny,
ktorý bude predstavovať strom a bude sa snažiť chytať častice
oxidu uhličitého, ktoré sa pohybujú v atmosfére. Keď je častica
uhlíka chytená, stane sa tiež stromom a pomáha chytať ďalšie
častice. Pokračujte v hre, pokiaľ nie je väčšina častíc (ale nie
všetky) chytená. ( Pretože stromy nemôžu odstrániť z atmosféry
všetok oxid uhličitý).
Opýtajte sa družiny:
•Je jednoduchšie chytať častice oxidu uhličitého, keď je v hre
viac stromov?
•Aký má podľa nich vplyv odlesňovanie na množstvo oxidu
uhličitého v atmosfére?
Prediskutujte s členmi družiny, ako ešte okrem sadenia stromov
môžu prispieť k pozitívnej zmene, ktorá pomôže znížiť množstvo
oxidu uhličitého vypúšťaného do atmosféry. (Opýtajte sa ich, ako
zvyknú cestovať!)
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Listy trojlístka

v poslednej časti výzvy Svetového dňa
zamyslenia ide o to, aby ste zanechali
hmatateľnú zmenu vo vašej komunite
Vyberte si jednu z dvoch aktivít
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PRVÁ MOŽNOSŤ
Počas Svetového dňa zamyslenia chceme zanechať
stopu. Využite nejakú voľnú plochu a ukážte vášmu
okoliu ako skauti pozitívne ovplyvňujú.
Nájdite si miesto vo vašom okolí a vytvorte obraz, ktorý
bude pridaný do našej globálnej mozaiky vplyvu. Uistite
sa, že máte súhlas od autorít pre váš výtvor. Napríklad
pokreslite chodník, alebo dvere do klubovne, ak takúto
možnosť nemáte, vytvorte plagát a vyveste ho na nejaké
viditeľné miesto.
Čo na vašom diele nesmie chýbať?
•Reprezentácia vašej zmeny v komunite
•Vyzdvihnutie špecifickej záležitosti, na ktorú sa vaša
družina zameriavala, napríklad environmentalistika
•Trojlístok Svetového dňa zamyslenia
•Názov našej národnej skautskej organizácie, teda
Slovenský skauting a názov vašej družiny
Prečo práve takýto výtvor?
Vplyv musí byť niečo čo sa časom zachová. Takýto
výtvor bude vašej družine pripomínať pozitívnu zmenu,
ktorú skauti dosiahli vo svojom okolí.
Keď dokončíte svoju demonštráciu Vplyvu, spravte si
pred ním skupinovú fotku a podeľte sa o ňu s nami na
našej facebookovej stránke alebo na iných sociálnych
sieťach s hashtagom #WTD2018 a #DenZamyslenia.
Prípadne ju pošlite na: international@skauting.sk
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DRUHÁ MOŽNOSŤ
Ak nemáte možnosť vytvoriť obraz, urobte si fotku vašej
družiny zachytávajúcu inú pozitívnu zmenu, ktorú ste
spravili vo svojom okolí alebo susedstve. Radi uvidíme, čo
sa vám podarilo.
Následne sa o svoje zážitky podeľte s nami na našej
facebookovej stránke alebo na iných sociálnych sieťach s
hashtagom #WTD2018 a #DenZamyslenia. Prípadne ju
pošlite na: international@skauting.sk
Pozrite si, čo ostatné družiny dokázali. My pozbierame
všetky fotky a príspevky, ktoré nám pošlete a spoločne
vytvoríme mozaiku nositeľov zmeny na oslávenie
Svetového dňa zamyslenia.

GRATULUJEME!

Dokončili ste výzvu svetového dňa
zamyslenia 2018!

www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org
@wagggs_world
wagggs
wtd@wagggs.org
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,,Zanechaj po sebe stopu a
potom sa so šľachetnosťou
nenápadne vytrať.“
Odysseas Elytis

We would like to thank all the volunteers and staff
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