
Vyjadri v tajnom odkaze vďačnosť 
svojim najbližším. To je niekedy 

ťažké, lebo blízkych berieme často 
ako samozrejmosť. Môžu ti pomôcť naše lístky, 
ktoré si vystrihneš, doplníš a odovzdáš adresá-
tovi nenápadne tak, aby mal prekvapenie J.
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Ahoj, kamaráti!

ĎAKUJEM (3. časť )

Odkaz vďaky a jeho výhody

– Merci, danke, thank you, grazie, asante, 
šukran! V koľkých jazykoch ste sa pred týž-
dňom naučili poďakovať, kamaráti?
– Dobromilka, ďakujem ti, že nám to pri-
pomínaš. Mne ešte napadlo ruské spasíba 
a čínske sie-sie. 
– Svetlúšik, ale vieš ty čo? Ja by som si veľ-
mi priala, keby sa nám darilo ďakovať viac 
a úprimnejšie práve v slovenčine J.

Už si niekedy dostal list, odkaz či esemesku, 
v ktorých ti niekto ďakoval? Kedy naposledy 
si také niečo napísal? Vďačnosť v písmenkách 
je fajn i preto, že:
 pri písaní máš čas premyslieť si každé slovo 
a vyjadriť presnejšie, čo cítiš a za čo sa chceš 
poďakovať,
  niekomu písmenká pomáhajú prekonať 
hanblivosť či diaľku, ktorá mu bráni sa hneď 
poďakovať,
 napísané ďakujem preletí aj vzdialenosť 
času – je trvalejšie. Adresát sa k odkazu môže 
kedykoľvek vrátiť a znova sa „zahriať“, povzbu-
diť tvojou vďačnosťou.

Porozmýšľaj, komu si sa dávno 
(alebo ešte nikdy) nepoďakoval, 

že ti pomáha (dáva ti svoj čas, učí ťa niečo 
užitočné), a napíš mu tento týždeň odkaz. Môže 
to byť poďakovanie za niečo konkrétne alebo 
všeobecné poďakovanie za priateľstvo či starost-
livosť. Môže to byť odkaz pre tvojho kamaráta, 
animátora zo stretka, kňaza vo farnosti, pani 
učiteľku k ukončeniu školského polroku, pani 
poštárku, ktorá vám s úsmevom nosí poštu...

Úlohy  vďačnosti na tento týždeň

Vďačnosť Bohu i blížnym môžeš dať najavo: 
zz slovom, 
zz gestami (úklonom, pokľaknutím pred svä-

tostánkom),
zz písmom (listom, odkazom), 
zz no azda najefektívnejšie skutkom.

1. úloha

Keď budeš tento týždeň esemes-
kovať alebo četovať, nezabúdaj 
na slušnosť a vďačnosť. Poznáš 
internetové skratky pre ďaku-
jem?

THX – (thanks)
TY – (thank you)
D – (ďakujem)

2. úloha

3. úloha

MAMI, ďakujem ti za to, že .....

....................................................

....................................................

......................................................................

......................................................................

OCI, ďakujem ti za to, že .......
.................................................
.................................................

..................................................................
.................................................................

Poďakovanie SESTRIČKE za to, že ...........

....................................
................

....................................
.................

....................................
.................

...................................
.................................

....................................
................................

Ďakujem, „BRÁŠKO“, za to, že 
...................................................
...................................................
........................................................................................................................


