PAPUA NOVÁ GUINEA
2. setkání
MODLITBA
Pane Ježíši, děkujeme ti, že se dnes budeme moci více
dozvědět o zemi na druhém konci Země a více přemýšlet o
lidech, kteří potřebují i naši pomoc. Amen.
ČETBA – příběh z Papuy Nové Guiney očima Aisuky: Ahoj,
jmenuji se Aisuky a to znamená ten, který se směje. Žiji na
ostrově, kousek nad Austrálií, na Papui Nové Guinei. Do té
doby, než nás objevili první misionáři v 16. století, žili jsme
jako u vás v pravěku. A tak to pro nás byl veliký skok ve
vývoji naší historie. Něco neuvěřitelného. A proto se stále
potýkáme s nějakými problémy. Bojujeme s chudobou
a nemocemi. Často se děje, že rodiče zemřou na AIDS
a někdy se od nich nakazí i děti, nebo se nemocné už narodí.
A to se stalo i mě, oba mí rodiče zemřeli právě na AIDS,
a tak se o mě stará babička. Ale před několika týdny mi
začalo být špatně, měl jsem pořád průjmy, horečky
a neustále jsem pokašlával. Babička měla o mě strach, že je to také AIDS, ale do nemocnice jsem nemohl, léčení se
musí platit a babička má co dělat, aby nás uživila. Na lékaře to nestačí. Tak jsme zkoušeli různé bylinky, ale
nepomáhalo to. Pak se jednoho dne stal zázrak! Přišel k nám jeden misionář a nabídl zaplacení pobytu v nemocnici.
Dozvěděl jsem se, že misionáři obchází rodiny s nemocnými dětmi a snaží se pomáhat všude, kde je to potřeba. To
jsem měl ohromnou radost, vždyť jsem Aisuky. Byly to peníze také z PMD v České republice. Moc děkuji.
KATECHEZE
Základní slova
Uzdravení těla i duše
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Milé děti, dnes jsme slyšeli příběh od Aisuka. Z jaké země pochází? Nechte děti reagovat. Země se jmenuje Papua
Nová Guinea. A věděl by někdo, kde se tato země nachází? Nechte děti reagovat. Nachází se severně od Austrálie.
Je to druhý největší ostrov na Zemi. Můžete ukázat na mapě. Žije zde asi 9 milionů obyvatel. Po celé zemi se mluví
dokonce 850 různými jazyky, kdy jedním se domluví většinou jen ve své rodině. Lidé se velice málo pohybují z místa
na místo. Silnic je v Papue jen velmi málo, více se létá z města do města. Lidé se nejvíce věnují zemědělství a pěstují
například banány, kakao, kávu, cukrovou třtinu, ananas a další. Vyskytují se zde hodně deštné pralesy a velká část
území ještě není prozkoumána. Také zde žije mnoho různých živočichů, s některými se seznámíte v pracovním listě.
Vzpomenete si, co znamená jméno našeho dnešního průvodce touto zemí? Nechme děti reagovat. Ano, ten který se
směje. A co se stalo, že byl Aisuky ještě veselejší než obvykle? Nechme děti reagovat. Dobře, dozvěděl se, že
misionáři pomáhají nemocným dětem jako je on díky penězům, které se získají z PMD.
My si to vůbec nedokážeme představit. Když onemocníme, můžeme si koupit léky, jaké potřebujeme, nebo jdeme
k lékaři a on nás ošetří a pomůže.
Ale na druhou stranu máme všichni jednoho Lékaře, který potěší každého z nás, Lékaře, který nás také povzbudí,
uzdraví a dokonce zachrání, když budeme chtít. Potom se dokonce mohou dít zázraky. O jednom zázraku mluvil
dokonce Aisuky. Víte, o jakého lékaře jde? Nechte děti reagovat. Výborně. Je to Ježíš. My už víme z biblických
příběhů, že uzdravoval. Vzpomene si někdo, koho Ježíš uzdravil? Necháme děti reagovat. Ano. Slepého,
hluchoněmého, chromého, a dokonce vzkřísil Lazara, který už byl několik dní pohřben. Můžete samozřejmě
vyzdvihnout jiný Ježíšův zázrak.

Ježíš je ten, který nám pomáhá, potěší, uzdraví. On se proto narodil a přišel na svět, chce, abychom se radovali
a byli veselí. Nepřeje si, abychom se trápili nebo aby nás někdo trápil. Proto na to nezapomínejme a tuto radost
předávejme dál – i my se můžeme stát takovými uzdravovateli.
AKTIVITA
Můžete si vypracovat pracovní list – viz příloha.
Doplňte chybějící slova a písmenka od obrázků dopište ke správnému zvířeti.
Hra
Zahrajte si hru - Kamenná tvář.
Jak hru hrajeme: Vylosujte jednoho hráče, který na začátku bude hrát roli ubohého malého koťátka. Koťátko třikrát
srdceryvně zamňouká. Pak ke koťátku přistoupí první hráč, pohladí ho po hlavě a řekne: „Malé ubohé koťátko“. Když
se dokáže ovládnout, odstoupí, koťátko zas zamňouká a přijde k němu další hráč. Kdo neudrží kamennou tvář
a usměje se, nebo se dokonce rozchechtá, vymění si s koťátkem úlohu.
Krokodýlí řeka
Co potřebujeme: noviny
Jak hru hrajeme: Udělejte dvě družstva nebo děti rozdělte do dvojic. Každé družstvo nebo jednotlivec má k dispozici
dva kousky novin, ne větší než A4. Určete dráhu (rozvodněnou řeku plnu krokodýlů), kterou je potřeba překonat.
Vytyčte start a cíl. Dostat se na druhou stranu je možné jen pomocí novinového papíru. Stoupnout mohou děti jen
na papír, mimo něj hrozí nebezpečí. Položí jeden a na něj stoupnou, položí druhý a mohou se posunout dál. Potom
vezmou zase první, položí před sebe a stoupnou na něj. A tak pořád dokola, až se dostanou bezpečně na druhý břeh.
Kdo stoupne mimo papír, musí zažít od začátku. Jde o rychlost. Ten, kdo se dostane na druhou stranu řeky první,
vyhrál. Jednotlivec nebo celé družstvo. Hodně zábavy.
Tvoření
Téma: výroba květinového věnce – věnec přátelství
Co potřebujeme: barevné papíry o rozměrech 10x10 cm nebo 15x15 cm (je možné koupit jako
papír na origami), nůžky, tužku, bavlněný provázek, jehlu.
Jak na to: z barevných papírů poskládejte co nejvíce květin, různé barevné kombinace, viz
příloha. Navlečte na provázek pomocí jehly a vytvořte věnec prátelství. Můžete vyrobit každý
jeden a někomu ho věnovat nebo jeden společně a potom s ním ozdobit lesní kapličku nebo Boží muka, kam rádi
společně chodíte.
Obměna: Můžete si také vytisknout na různě barevný papír květy (viz příloha) a vystříhat. Potom navlékejte na
provázek, ale nezapoměňte mezi jednotlivými květy dělat uzlíky, aby se vám květy nepohybovaly sem a tam.
Závěrečná píseň
Ukažte, že se také stále smějete podle jména Aisuky, a zazpívejte si písničku Haleluja šabalaba labam bam – viz
příloha.
Závěrečná modlitba
Pane Bože, děkujeme za to, že jsi nás stvořil, že nás máš rád a že jsi nám dal rodinu a přátele. Děkujeme také za
zdraví, za to, že můžeme chodit do školy a také za to, že žijeme v bezpečné zemi. A prosíme, dej nám sílu, abychom
dokázali pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Amen.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte nás: Ludmila Veselá, vesela@bcb.cz, 733 389 220

Popis:
1. Přeložte napůl
2. Přeložením vytvoříte záhyb a přehnete
3. Přeložením vytvoříte záhyb a přehnete
4. Složte, aby byly na sobě hvězdičky
5. Přeložte podle tečkované čáry
6. Přeložte podle tečkované čáry
7. Přeložte dozadu podle tečkované čáry
8. Nakreslete tužkou a zastřihněte nůžkami podle přerušované čáry
9. Otevřít
10. Přeložte podle tečkované čáry
11. Přeložte dozadu podle tečkované čáry
12. Přeložte podle tečkované čáry
13. Otevřít
14. Převrátit
15. Přehyby pořádně zmáčkneme
16. Převrátit
17. Hotovo

Správné odpovědi:
ČERNÉ, ČERVENÉ, JIŽNÍHO KŘÍŽE, RAJKY.
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Horský kuskus
Ježura australská
Kasuár přílbový
Krokodýl mořský
Modrý císařský motýl
Rajka královská
Rajka velká
Rosnička severní
Stromový klokan
Viktoriin korunní holub

(G)
(F)
(B)
(D)
(I)
(J)
(A)
(H)
(E)
(C)

PRACOVNÍ LIST
Vlajka Papuy-Nové Guiney je považována za jednu z nejkrásnějších a nejpozoruhodnějších vlajek. Je
rozdělena uhlopříčkou na dvě trojúhelníkové části - . . . . . dole a . . . . . . . . nahoře. Ve spodní části je navíc
umístěno pět pěticípých hvězd, které podobně jako na vlajce Austrálie a Nového Zélandu zobrazují
souhvězdí . . . . . . . . . . .. Červené části vlajky dominuje zlatá silueta . . . . . , která je národním symbolem
země. Barvy červená, žlutá a černá byly dlouhou dobu používány domorodým obyvatelstvem ke zdobení
předmětů lidového umění. Vlajka byla přijata v roce 1971 podle návrhu jedné patnáctileté dívky.
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