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ĎAKUJEM (2. časť )
Ahoj, kamaráti!
– Vyskúšali ste mať minulý týždeň oči otvorené pre zázraky? Čo ste zbadali?
– Malomocný, ktorého Ježiš uzdravil, pochopil zázrak a vrátil sa Ježišovi poďakovať.
– Dobromilka, aj ja som sa zapozeral na
svet trochu inak. Neviditeľný vzduch, snežná perina, lampa, teplo v izbičke, napínavá kniha, teplo priateľstva – to všetko okolo mňa sú zázračné dary Ježiša, ktorému
ďakujem.
– Ja som si uplynulý týždeň viac všímala, koľko darov nám Boh dáva cez našich
blízkych. Cez rodičov, súrodencov, kamarátov... Aj cez teba, Svetlúšik. Ďakujem ti.

Koľkokrát si sa dnes
niekomu poďakoval?
Za čo si ďakoval mamičke, ockovi, bratovi, ses
tre, pani učiteľke, starkým, kamarátom...?
(Môžeš si dopísať alebo nakresliť.)
..................................................................................
................................................................................
.................................................................................

Teraz si zatvor oči a skús povedať ĎAKUJEM
aspoň v štyroch jazykoch. Ide to ?
(Slová sú zámerne napísané foneticky.)

Tisíce dôvodov ďakovať

Gestá vďaky

Ďakujem ti, lebo cítim tvoju starostlivosť.
Ďakujem ti, lebo sa so mnou hráš.
Ďakujem ti, lebo si ma vypočul.
Ďakujem ti, že sa môžem na teba spoľahnúť.
Ďakujem ti, lebo ti záleží na našom priateľ
stve.
Ďakujem ti za úsmev a dobrú náladu.
Ďakujem ti, že som sa toto a toto od teba naučil.
Ďakujem ti, že aj keď sa pohádame, netrvá to
dlho.
Ďakujem ti za objatie.
Ďakujem ti za tvoj čas.
Ďakujem ti, že mi rozprávaš o Bohu.

V niektorých krajinách sa okrem slova ďakujem
používa aj gesto. Napríklad v Japonsku je dôle
žité úctivé uklonenie alebo v Indii spojenie rúk
s úklonom hlavy.
Ako môžeš vyjadriť vďaku inak?
Gestom, posunkom?
• Ako vyjadrujeme vďaku Bohu v kostole?
• Máte nejaké dohodnuté gesto s kamarát
mi alebo so súrodencami, ktoré znamená
ďakujem?
• Ak nie, vedel by si nejaké vymyslieť? Mô
žete si tak gestom poďakovať aj na diaľku,
cez ktorú by ste sa inak nepočuli.

danke – nemecky
gracie – taliansky
mersí – francúzsky
arigató gozaimas – japonsky
šukran – arabsky
thenk jú – anglicky
toda – hebrejsky
paljikerav – rómsky
asante – swahilsky
spasíba – rusky
sie-sie – čínsky
obrigadoo – portugalsky
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