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Prilika o sejalcu (Mr 4,1−9) 
 
Spet je začel učiti ob jezeru. Pri njem se je zbrala zelo velika množica, 
tako da je stopil v čoln in sedel v njem na jezeru, medtem ko je bila vsa 
množica na kopnem pri jezeru. Veliko jih je učil v prilikah in jim med 
svojim poučevanjem govoril:  
»Poslušajte! Sejalec je šel sejat. Pri sejanju je nekaj semena padlo ob 
pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo je padlo na kamnita tla, 
kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. 
Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je 
posušilo. Spet drugo je padlo med trnje, in trnje je zrastlo ter ga 
zadušilo, da ni obrodilo sadu. Druga semena pa so padla na dobro 
zemljo, rastla, se množila in dajala sad; eno je obrodilo trideseternega, 
drugo šestdeseternega in spet drugo stoternega.« In govoril je: »Kdor 
ima ušesa za poslušanje, naj posluša!« 
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TEMA PDV 2015 – Kaj pa tvoje srce? 
Kaj pa tvoje srce? S pomočjo Prilike o sejalcu bomo letos odkrivali, 
kakšna zemlja za Božje seme je naše srce, kaj so vrane in trnje v našem 
življenju ter kdaj smo kot kamnita tla. Razmišljali bomo tudi, kako seme 
našega odnosa z Bogom kali naše odnose z bližnjimi in našo 
poklicanost v družbi in Cerkvi. Poudarek pa bomo dali tudi postnemu 
času, ko smo na poseben način poklicani, da poskrbimo za svoje srce.  
 

I. tema: Jaz−Bog: Kakšna zemlja sem? 

II. tema: Jaz−intimno okolje: Kakšno seme sem?  

III. tema: Jaz−širša družba: Kakšen sejalec sem? 
 

Pričevalci:  
Bled, 20.−22. februar: Toni Kmet 
Podbočje, 27. februar−1. marec: Toni Kmet 
Pohorje I, 13.−15. marec: Zakonca Bukovec 
Pohorje II, 20.−22. marec: Zakonca Bukovec 
 
 

ANIMATORJI IN NALOGE 
Naloge animatorjev:  
● vpisovanje udeležencev + pobiranje prispevka  
● spoznavni večer  
● predstavitev teme 
● molitve, adoracija  
● spokorno bogoslužje  
● skrb za skupni prostor 
● križev pot 
● tehnična pomoč za tekočo spoved  
● vodenje petja 
● veseli večer 
● fotografiranje 
● novica za splet 



  9 
 
 

PETEK ZVEČER – predstavitev 
 
21.00 SPOZNAVNI VEČER 
 
Pri spoznavnem večeru naj animatorski par, ki to vodi, premisli in doda še 
kakšno igro, dinamiko. 

 
Spoznavna igra  
Vsak dobi balon, vanj da seme, ga napihne, zaveže in nanj napiše svoje 
ime. Vmes še kakšno zapojemo. Nato vržemo balone na sredino. 
Določimo nekoga, ki gre na sredino in vzame en balon. Tisti, katerega 
ime je napisano na balonu, se najprej predstavi, nato vzame svoj balon 
in ga s ščipalko obesi na vrvico. Nato gre in vzame balon nekoga 
drugega … Tako se predstavljamo do konca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.15 UVOD V TEMO 
Animatorji zaigrajo odlomek o sejalcu tako, da odlomek postavijo v 
sodobni čas in prikažejo konkretne ovire, ki preprečujejo, da bi seme, ki 
pade v zemljo, obrodilo sad.  
(Animatorji se o tem pogovorijo na pripravljalnem sestanku!) 
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SOBOTA DOPOLDNE                        I. tema in II. tema/prvi del 

 
9.00 SKUPNI VSEBINSKI UVOD 

− Pesmi 
− Uvod v dopoldanski temi  
− Vsebinska izhodišča za delo po skupinah  

 
9.15 DELO PO SKUPINAH (prvi del) 
 

I. TEMA: Jaz−Bog: Kakšna zemlja sem? 
 
Cilj: Udeleženci ozavestijo, kaj jih ovira v odnosu z Bogom, pomen 
odločitve za odnos, pomen odgovornosti za to, da se za ta odnos 
trudim in bojujem, pomen časa, ki ga vložim v odnos. Udeleženci 
ovrednotijo vlogo postnega časa za odnos z Bogom. 
 

Predstavitev udeležencev  
Spoznavna igra I: Seme spoznavanja (največ 20 min) 
Potrebščine: semena, posoda (semena priskrbi pisarna SMP, posodo bomo 
dobili na kraju samem) 

− Spoznavanje poteka v obliki pogovora po parih in po 
skupinicah, tako da se med seboj čim bolj menjavamo in 
izmenjujemo.  

− Drug od drugega poskušamo izvedeti nekaj novega, in ko nam 
to uspe, položimo seme v posodo na sredini. 

− Potrudimo se, da izvemo kaj nevsakdanjega, zanimivega, 
smešnega, talente, sposobnosti … (Za dijake lahko vprašanja 
tudi naštejemo: Kaj študiraš? Kje si doma? Ali poznava kakšno 
skupno osebo? Če bi posadil to seme in bi iz njega zraslo, kar bi 
si zaželel − kaj bi si zaželel? Katera je tvoja sanjska potovalna 
destinacija? Če bi bil žival, bi bil … Najbolj nenavadna stvar, ki 
me navdušuje … Kdaj si se nazadnje pošteno nasmejal?) 
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− Za zaključek igre v krogu ponovimo imena in kaj smo 
zanimivega izvedeli od posameznih udeležencev. 
  

Pri predstavitvi ne pozabimo na vprašanja o PDV: kje so izvedeli, kdo 
jih je povabil, kaj pričakujejo.  
 
Spoznavna igra II: Odbojka z balonom  
Potrebščine: napihljiv balon (priskrbi pisarna) 
Skupina stoji v krogu, en prostovoljec se postavi v sredino, balon vrže v 
zrak, ga udari, pove ime nekoga iz kroga in tisti, katerega pokliče, udari 
balon naprej in tako poskrbi, da balon ne pade po tleh. Ko član skupine 
zasliši svoje ime, mora − preden se balon dotakne tal − poklicati 
naslednjega člana in balon udariti v zrak.  
 
Druge spoznavne igre (5 min) 
Te igre so namenjene predvsem utrjevanju imen. 
 
Časopis: Nekdo gre v sredino kroga, v rokah ima zvit časopisni papir. 
Tisti, ki sedijo v krogu, kličejo drug drugega po imenu (npr. Matjaž 
pokliče Miho in Miha mora potem poklicati Mojco, še preden ga tisti, ki 
je v sredini kroga, s časopisom udari po glavi). Ko osebi na sredini uspe 
»udariti« nekoga s časopisom, še preden ta pokliče naslednjega, 
zamenjata vlogi. 
 
Cip cap: Nekdo gre v sredino kroga. Ko ta oseba pokaže na Matjaža in 
reče CIP, mora Matjaž povedati ime svojega desnega soseda, ko pa 
reče CAP, mora povedati ime svojega levega soseda. Če se Matjaž 
zmoti, gre v sredino kroga. Če tisti, ki je v sredini, reče CIP CAP se 
zamenjajo vsi, oseba v sredini kroga pa poskuša zasesti eno mesto. 
Tisti, ki ostane brez sedeža, ga zamenja v sredini kroga. 
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Dinamika: Vrste zemlje 
Potrebščine:  
● plakat (vsaka skupina dobi plakat, na katerem je prikazana dobra 

zemlja)  
● slike s simboli: kamen, trnje, ptice  
● slike z orodji: plug, motika, kanglica, škarje, klopotec  

(simbole priskrbi pisarna SMP) 

 
Ozavestimo štiri vrste zemlje 
● Na sredini sobe je plakat, ki predstavlja dobro zemljo. Po prostoru 

(okoli zemlje) so razporejeni manjši listki s simboli: ptica, kamen, 
trnje. 

● Animator najprej prebere oz. obnovi odlomek o sejalcu (Mr 4,1−9) 
in nato v kratkem pogovoru z udeleženci ozavesti, kaj pomeni 
zemlja, kaj pomeni trnje, kaj ptice in kaj kamnita pot. Nato jim 
razloži, da zemlja lahko predstavlja naš odnos z Bogom; da trnje 
predstavlja, tisto, kar duši naš odnos do Boga; da kamen 
predstavlja tisto, kar uničuje naše korenine; da ptica predstavlja 
zunanje vplive, ki škodujejo našemu odnosu z Bogom.  

● Nato povabi udeležence, naj pri sebi razmislijo, kaj trnje, kamen in 
ptica predstavljajo v njihovem odnosu z Bogom.  

● To zapišejo na listke. Lahko vzamejo več listkov. Ko jih napišejo, jih 
odložijo na dobro zemljo (lahko jih prepognejo, če so na listkih 
njihove osebne stvari). 

● Animator spodbudi k pogovoru o tem, kaj konkretno udeležencem 
pomeni biti dobra zemlja, predvsem pa kaj so za njih kamni, trnje in 
ptice (tu naj vsak od udeležencev pove svoje mnenje). 

 
Simbolika orodja – očistiti srce 
● Naredimo povzetek dinamike, ozremo se na plakat. Zemlja 

predstavlja naše srce, Jezus pa je sejalec, ki seje seme na naše srce. 
Opazimo, da v zemlji, ki je polna trnja, kamenja in ptic, ne bo veliko 
zraslo.  
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● Sedaj je na nas, da se odločimo, ali želimo svoje srce očistiti − 
izboljšati zemljo. Kako? Animator prinese v prostor različno orodje 
(plug, motika, kanglica, škarje, klopotec). 

● Plug: spoved 
● Kanglica: molitev 
● Motika: evharistija 
● Klopotec: dobra dela 
● Škarje: skupnost (vključenost v skupino, župnija …) 
 
Animatorja razložita pomen simbolike orodja. Razvijemo debato o tem, 
da orodje samo po sebi še ne služi svojemu namenu. Naša odgovornost 
je, da orodje uporabljamo, še posebej v postnem času.  
V debati odkrijemo, da uporaba orodja odstranjuje z naše zemlje ptice, 
kamne, trnje. Simbolično odstranimo nekaj napisanih listkov z zemlje in 
jih položimo k pripadajočemu orodju. Nikoli ne odstranimo celotnega 
»šodra« naenkrat. Tako kot kmet zemlje ne obdeluje le občasno, 
ampak je v stalnem stiku z njo.  
 
Sklep: Mi obdelujemo vrt svojega srca, uporabljamo škarje, klopotec, 
motiko, plug, kanglico … Pa vendar se moramo zavedati, da samo 
človeški trud ne obrodi trideseternega, stoternega, šestdeseternega 
sadu. Potrebujemo sonce, ki predstavlja Božje delovanje, blagoslov, 
prisotnost in milost. 
 

Pogovor o temi  
 
Za dijake 
Če prilike o sejalcu še nismo prebrali pri dinamiki oz. če smo izpustili 
prejšnjo dinamiko, to storimo sedaj in dodamo kratko razlago s 
pomočjo treh spodnjih vprašanj:  

− Seme: Kaj je zame seme, kdaj in kje ga prejemam (odnos z 
Bogom)? 
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− Sejalec: Kdo je sejalec? Kako seje? Samo tam, kjer je potrebno, 
ali povsod? Kaj nam to pove o sejalcu?  

− Zemlja: Kaj je zemlja? Kakšna vse je lahko zemlja? 
Nadaljnja vprašanja za debato (kot nadaljevanje dinamike):  

− Seme: Ali se moram odločiti za to, da sprejmem seme v svoje 
srce? 

− Zemlja: Si sploh želim biti dobra zemlja? Si želim dobrega 
odnosa z Bogom? Ali je dovolj le dober namen?  

− Odločitev: Se ti je v življenju težko odločati? Ti je težko v 
odločitvi vztrajati? Se bojiš, da boš sprejel napačno odločitev? 
Kaj pa osebna odločitev za Boga? Kaj te motivira za to 
odločitev? Ali zaupaš Bogu, da bo tvojo napačno odločitev, če je 
v dobri veri, obrnil v dobro? Kakšna je naša odgovornost, da 
živimo svojo odločitev? Kaj smo pripravljeni storiti za to? 

− Ovire: Kdaj moje seme pade ob pot? Kaj so v mojem življenju 
ptice? Kaj je v mojem življenju trnje? Kaj zaduši rast? Katere 
zemeljske stvari me najbolj oddaljujejo od Boga? So to 
posvetne skrbi, užitki? Kdaj sem kot kamnita tla? Z veseljem 
poženem, nato pa sem nestanoviten − kaj je v mojem življenju 
nestanovitnost?  

− Orodja: Ali sploh poznam orodja, ki mi pomagajo, da sem dobra 
zemlja? Poznam sebe in vem, kaj meni najbolj pomaga pri 
dobrem odnosu z Bogom? Sem pripravljen raziskovati bogastvo 
Cerkve in si širiti obzorja? 

− Odnos z Bogom: Koliko časa vložim v odnos z Bogom? Na 
kakšen način lahko uporabim ta čas? Če je Bog na prvem mestu 
v življenju − ali mu nameniš tudi največ časa? Se ti zdi, da sicer 
druge stvari, ki jim nameniš več časa, prevzamejo prvo mesto?  

− Molitev: Kaj razumem kot molitev? Kaj vse je molitev, kakšne 
vrste molitve poznam? Katera molitev ti najbolj ustreza 
(molitev po obrazcih, petje, osebna molitev kot pogovor z 
Bogom, zahvaljevanje, slavljenje, branje Svetega pisma, psalmi, 
adoracija, molitev v tišini, molitev v naravi …)? Si pripravljen 
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raziskovati, kaj te najbolj vodi k Bogu? Ali kdaj zaupaš Bogu, kaj 
te teži, veseli? Verjameš, da je živ in vedno s tabo? Se tudi čez 
dan spomniš na Boga in se mu kdaj zahvališ, mu posvetiš delo? 
Kaj ti pomaga pri redni molitvi? Imaš primeren prostor za 
molitev? Morda oltarček?  

− Sv. maša: Kakšen pomen ima sveta maša v tvojem življenju? Ali 
veruješ, da pri sveti maši prejmemo živega Jezusa? Kakšen 
pomen ima za tvoj odnos z Bogom? Si brez svete maše lahko 
dobra zemlja?  

− Skupnost: Sem vključen v skupino, ki mi pomaga da (p)ostajam 
dobra zemlja? Si izbiram prijatelje, ki mi pri rasti pomagajo? 
Grem na duhovne vaje kljub obilici zaposlitev? 

− Post: Kaj ti pomeni postni čas? Vidiš postni čas kot priložnost, 
da še posebno poskrbiš za svoje srce? Kakšne so te priložnosti? 
Kakšno odločitev si sprejel v postnem času? Kaj ti to pomeni?  

− Spoved (pogovor o spovedi nadaljujete v soboto popoldne): Kaj 
pa je tisto orodje, ki poruje trnje, ki kamenje spremeni v rahlo 
prst in obnovi zemljo? Je za to, da sem dobra zemlja, potrebna 
ponižnost? Zmorem priznati svoje napake in jih izročiti Jezusu? 
Kaj ti pomeni sveta spoved? Kaj se pri spovedi zgodi? 
Verjamem, da Bog odpušča – popolnoma in v celoti? Ali po 
spovedi sprejmeš kakšen sklep in se resno trudiš, da bi se 
poboljšal? Kako pogosto hodiš k spovedi? Ali si že slišal za 
možnost stalnega spovednika? Te je tega strah? Kakšne so 
prednosti in slabosti stalnega spovednika? Kako ti lahko stalni 
spovednik pomaga pri duhovni rasti? 
 

Dodatek za študente 
− Je to, da sem dobra zemlja, rezultat mojega truda ali Božji dar? 

Če se odločim za odnos z Bogom, prevzamem odgovornost zanj 
in vložim svoj čas − ali si potem Božjo ljubezen prislužim? 
Kakšno je razmerje med mojim trudom in milostjo? Kdaj je čas, 
da delujem, in kdaj, da prepustim? Ali obstaja končni odgovor 
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na to vprašanje? (Animator vodi in spodbuja debato, da 
udeleženci ozavestijo, da je odnos z Bogom odnos, ki ga ne 
moremo povzeti v enačbo, za vsakega ima drugo pot, v vsaki 
situaciji drugo lekcijo – iz odnosa samega prepoznavamo in 
prečiščujemo pravi odgovor.) 

− Želimo si rasti, nočemo pa napora. Želimo si sadu, nočemo pa 
čakati nanj. Želimo si biti rodovitni, bojimo pa se roditi, ker se 
bojimo bolečine, ki jo vsako življenje in rast prinašata.  

 

Osebno delo  
 
Načrt obdelovanja zemlje (15 min) 
Dela vsak zase, tega ne delimo z drugimi. Animator razloži pomen 
osebnega dela in spodbudi udeležence, da odgovorijo na bistveno 
vprašanje: Kaj to pomeni za moje življenje? Udeležence spodbudimo, 
da razmislijo o različnih orodjih, ki nam pomagajo, da 
postanemo/ostanemo dobra zemlja. Ovrednotijo naj, kakšen pomen 
ima posamezno orodje v njihovem življenju. Animator razloži, da je pri 
sveti spovedi in sveti maši to (pomen) že zapisano, in poudari pomen 
teh zakramentov, ki ju ne moremo nadomestiti z drugo obliko molitve, 
ter razloži, zakaj cerkev priporoča mesečno spoved in tedenski obisk 
svete maše, in udeležence spodbudi k temu. (listi bodo pripravljeni) 
 

Orodje Pomen v 
mojem 
življenju   
(1−10) 

Priporočljiva 
uporaba (npr. 
1 x mesečno, 
tedensko, 
dnevno) 

Moja 
sedanja 
uporaba 

Kaj mi to 
pomeni v 
mojem 
življenju? 

Sv. spoved 10 1-krat mesečno  
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Sv. maša 10 vsaj 1-krat 
tedensko 

 
 
 
 
 

 

Branje sv. 
Pisma 

   
 
 
 
 

 

Osebna 
molitev 

   
 
 
 
 

 

Molitev 
obrazcev 
(Oče naš 
…) 

   
 
 
 
 

 

Branje 
duhovne 
literature 

   
 
 
 
 

 

Vključitev 
v skupino 

   
 
 
 
 

 

Duhovne     
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vaje, 
romanje 

 
 
 
 

Petje    
 
 
 
 

 

Slavljenje    
 
 
 
 

 

Drugo 
 

 
 
 
 
 

   

 
11.00 ODMOR (fleksibilno) 
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11.30 DELO PO SKUPINAH (drugi del) 
 

II. TEMA: Jaz−intimno okolje/prvi del 
 
Cilj: Udeleženci ozavestijo, kako iz odnosa z Bogom živeti odnose v 
svojem intimnem okolju in se odločati za Jezusa v konkretnih 
okoliščinah; pomen zgleda.  
 

Uvodna dinamika: Risanje 
Udeležence razdelimo v manjše skupine (3−4). Vsaka skupinica dobi list 
A3, vsak posameznik pa pisalo. Animator jim poda navodilo, naj v čisti 
tišini narišejo skupinsko risbo. (5min)   
Sledi kratek pogovor, kjer udeležence povprašamo:  
- Kako so se pri tem počutili?  
- Kakšno vlogo je posameznik zavzel znotraj skupine? 
- Kolikšen del sem doprinesel k risbi?   
- Kaj menite o ustvarjenem?  
- Ste risali vsak po svoje ali komu sledili? (Animator lahko doda še 
kakšno vprašanje, ki se navezuje na ustvarjanje odnosa in našo vlogo 
znotraj odnosa.)  
 
Za animatorja: Odnos je podoben sodelovanju v dinamiki. Je 
sodelovanje, kjer vsak zavzame svojo vlogo. Te so različne, a vendar je 
vsaka pomembna. Za odnos je pomembna ODLOČITEV, da bomo 
prispevali k odnosu, z njo pa prejmemo ODGOVORNOST za njegov 
uspeh in rast. Brez vlaganja v odnos le-ta ne ostane na isti ravni − 
odnos lahko samo napreduje ali nazaduje. 
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Jaz in odnosi v družini 

 

Dinamika: Zaprte oči 
Udeleženci se usedejo v krog, sklonijo glave in zaprejo/prikrijejo oči. 
Animator prebere trditev, nato udeleženci, za katere trditev velja, v 
tišini dvignejo glavo in se pogledajo. Po nekaj sekundah jih animator 
spet spodbudi, da zaprejo oči in se sklonijo. Sledi naslednja trditev.  
 
Trditve  
1. Ko sem bil majhen sem jedel smrkelj.  
2. Z bratom/sestro sem se kot otrok stepel.  
3. Zlagal sem se staršem, da sem bolan – da mi ni bilo treba v šolo. 
4. Nikoli nisem sam pral perila (v pralnem stroju). 
5. Mami je šlo na jok, ko sem ji rekel, da jo imam rad.  
6. Ko sta se starša skregala, sem se čutil krivega. 
7. Z družino smo skupaj postavljali jaslice. 
8. V družini sem se počutil, kot da me ne upoštevajo. 
9. Včasih sem si želel, da bi s kom zamenjal starše. 
 

Pogovor o temi 
 
Družino jemljemo kot samoumevno, pogosto kot servis, ki je vedno na 
voljo. Prav tako pogosto ne čutimo odgovornosti, da bi se morali truditi 
za odnose znotraj družine, saj smo navajeni predvsem prejemati.  
− Kdo vse je moja družina? Kakšno mesto zavzemam v družini? Kaj mi 

pomeni moja družina?  
− Je družina za nas »rezervni plan«? V družino prinašamo samo svoje 

probleme, pri tem pa pozabljamo na druge člane?  
− Kakšen je moj doprinos v družini? Kaj lahko dam družini?  
− Koliko časa preživim doma? Kako ga preživim (sem v svoji sobi, na 

telefonu, pred TV ali pa se trudim graditi odnose s člani družine)?  
− Kako lahko kvalitetno preživim čas znotraj svoje družine? 
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− Kaj pa, ko me ni doma (ali pokličem, se zanimam zanje, mislim 
nanje ...)?  

− Sem pozoren na malenkosti, majhne pozornosti, ki obogatijo 
odnose (pobude za skupno preživljanje časa, molitev itd. )?  

− Kako za odnose v družini črpam iz odnosa z Bogom?  
− Kakšno povezavo vidim med mojim odnosom z Bogom in odnosi v 

družini?  
− Ali vidim Boga tudi v družinskih članih? Vidim v njihovih obrazih 

Jezusov obraz? Ali molim za svojo družino? 
 

Jaz in odnos s prijatelji 

 
Dinamika: prijatelji 
Vsak v skupini dobi list A6, na katerega napiše: 

− kdo so njegovi prijatelji, 
− koliko jih ima, 
− kaj je zanj odnos med dvema prijateljema. 

Ko končajo, si to podelijo v skupini. 
 

Pogovor o temi 
 
− Na podlagi česa se odločaš za odnos? 
− Kakšne odnose imaš v okolju, v katerem živiš oz. si?  
− Kakšni so ti odnosi? Ali imaš z vsemi enake odnose?  
  
Različnost odnosov: družina, prijatelji 
Animator prebere/obnovi priliko o sejalcu (Mr 4,1−9). Uporabi naj 
Sveto pismo. Uporabimo 3 kartice kamni, trnje, ptice kot pri dinamiki 
Vrste zemlje in jih damo pred udeležence. Povabimo jih, da opišejo 
posamezne odnose. 
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1. Kakšen je odnos, kjer so pot in ptice? 
a) Zamislijo si, da so oni pot in so drugi ptice. 
b) Zamislijo si, da so drugi pot in oni ptice 
(Bodite konkretni; animator naj pove svojo izkušnjo in k temu spodbudi 
tudi udeležence.) 
 
2. Kakšen je odnos, kjer so kamnita tla? (vzklije in se hitro posuši, ker 
nima globokih korenin) 
Kdaj so odnosi kamnita tla in kdaj si ti kamnita tla v odnosu? (ponovno 
konkretni primeri) 
 
3. Kakšen je odnos, kjer je prisotno trnje? 
− Ponovno pogledamo z obeh strani: ko je sam odnos trnje (duši) in 

ko je posameznik trnje. 
− Kaj narediti s takšnim odnosom, ga končati ali v njem vztrajati? 

Kako? 
 
Prišli smo do spoznanja, da se je za odnos potrebno odločiti.  
− Na podlagi česa se odločate za odnose? 
− Kaj ste pripravljeni vložiti v odnos?  
− Kako si predstavljaš odgovornost v odnosu?  
− Kaj je potrebno za dober odnos? (vlaganje časa, prilagajanje) 
− Koliko časa si pripravljen vložiti v odnos?  
− Kako živeti odnos?  
− Kje v vašem odnosu je Bog? Izročate svoje prijatelje Bogu?  

(konkretne izkušnje animatorjev in udeležencev) 
 

Dodatek za študente  
Ko odraščaš, se pojavi nepremagljiva potreba po prijateljih, saj družina 
ni dovolj. Tedaj se začne lov, da bi si pridobili najboljšo prijateljico ali 
prijatelja za vse življenje. Gre za nenehno iskanje in izgubljanje 
prijateljev, ki jih vsi iščejo in si jih jemljejo, kjer koli jih najdejo, tudi če 
so navezani na druge. 
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Ponujata se dve poti. Prva vodi v mučno iskanje prijateljev ''zase'', ki 
nas bodo imeli radi, ki nam bodo prisluhnili, ki nam bodo na razpolago. 
Druga pot pa nas usmerja, da postanemo prijatelji ''za druge'', da 
podarjamo naklonjenost, pripravljenost za pomoč, razumevanje, oporo 
vsem. (Gradivo UT 2013) 
 
− Kako vidite rast odnosov v različnih obdobjih življenja? Kako iščete 

prijatelje? 
− Kakšno je razmerje med odgovornostjo in časom v odnosih v 

različnih obdobjih življenja? 
− Kako vam odnos z Bogom pomaga pri poživljanju odnosov s 

prijatelji?  
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SOBOTA POPOLDNE  

 
15.30 PRIČEVANJE  
 
16.45 DELO PO SKUPINAH 
 
POGOVOR O PRIČEVANJU GOSTA 
- Kaj te je nagovorilo?  
 

II. TEMA: Jaz–intimno okolje/nadaljevanje 
Za animatorje: V tem delu nadaljujte II. temo: Jaz in moje intimno 
okolje: odnos fant−punca 
 

Dinamika: Plakat fant−punca 
Pred udeležence položimo plakat, na katerega napišete Odnos 
fant−punca. Animator uporabi metodo možganska nevihta. Vprašanje: 
Kaj po vašem mnenju zajema odnos med fantom in punco? (pišejo na 
plakat) Animator vodi dinamiko in obkroži tiste stvari, ki so pomembne 
(ljubezen, rast, gradnja odnosa, skupnost, odločitev, čas, odgovornost 
…). S podvprašanji spodbudi udeležence, da bodo prišli do vsega tega.  
 
Papežev nagovor zaročencem (pripravi pisarna SMP) 
Animator ga prebere in vse povabi, da naštejejo (si podčrtajo), kaj jih 
nagovarja in zakaj; po nekaj trenutkih tišine si podelijo svoje misli. 
 
Papež Frančišek zaročencem 14. februarja 2014: 
»Pomembno je vprašati se, če se je mogoče ljubiti 'za vedno'. To 
vprašanje si moramo zastaviti: je mogoče ljubiti se 'za vedno'? Danes se 
veliko oseb boji dokončnih odločitev.« Ta mentaliteta po papeževih 
besedah marsikoga pred poroko pripelje do prepričanja, da bosta 
ostala skupaj, dokler bo trajala ljubezen. »Kaj je to? Zgolj čustvo, neko 
psihofizično stanje?« Če je samo to, se na ljubezni zares ne more 
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zgraditi nekaj trdnega. »Če pa je ljubezen nasprotno odnos, potem je 
stvarnost, ki raste, in lahko na primer tudi rečemo, da se jo gradi kot 
hišo. Raste in se gradi kot hiša! Hišo pa se gradi skupaj, ne sami!« 
 
Za animatorja: Ljubezen je, za razliko od zaljubljenosti, zavestna 
odločitev za odnos. Temelji na svobodni in zavestni odločitvi zrelega 
posameznika. Ljubezen je odnos, ki se gradi kot hiša.  
Za gradnjo potrebuje odločitev, odgovornost in čas.  
 

Pogovor o temi 
 
− Kako si se odločil/a za punco oz. fanta, na podlagi česa? 
− Ali ti partnerski odnos predstavlja odgovornost? Kakšno? 
− Koliko časa vlagaš v ta odnos?  
− Osebne izkušnje … 
− Če kdo nima partnerja: Kaj pričakuješ od svojega fanta/punce? 

Kakšni so bili tvoji bivši odnosi, zakaj niso uspeli? Se lahko kaj 
naučiš iz njih? 

 

Dinamika: vžigalice 
Animator da enemu izmed udeležencev škatlico z vžigalicami. 
(bo pripravljeno) 
Navodila: 
− Samo z eno roko, brez pomoči ostalih delov telesa, odpri škatlico, 

vzemi vžigalico in jo prižgi.  
− Po nekaj trenutkih daj navodilo drugemu udeležencu: Tudi ti 

uporabi samo eno roko in pomagaj prvemu. 
(Pridemo do zaključka, da lahko samo skupaj, če sodelujeta, 
prižgeta vžigalico.) 

 
Enako je v odnosu: nikoli nisi sam. Kot je rekel papež Frančišek: »Če pa 
je ljubezen nasprotno odnos, potem je stvarnost, ki raste, in lahko na 
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primer tudi rečemo, da se jo gradi kot hišo. Raste in se gradi kot hiša! 
Hišo pa se gradi skupaj, ne sami!« 
 
− Kje ima tu mesto Bog?  
− Ali moliš za svojega sedanjega/bodočega partnerja? Ali molita 

skupaj?  
 
Dodatek za študente  
V zadnjih desetletjih se je skokovito povečalo število neporočenih 
parov, ki živijo skupaj. Razlog je preprost: »S skupnim življenjem pred 
poroko bova ugotovila, ali sva za skupaj«. 
(https://iskreni.net/druzina/poroka/13-hoja-v-dvoje/268-naj-pred-poroko-ziviva-skupaj.html) 

 
− Kako gledate na to? Je to res trend današnjega časa? 
− Ali se odnos oz. ljubezen samo poskusi? 
− Kakšne imate osebne izkušnje?  
− Kaj je razlog, da se mladi ne poročajo prej? 
Duhovni voditelj v skupini naj predstavi pogled Cerkve, na neporočene 
pare, ki živijo skupaj.  
 
/Izkušnja nekega fanta/ 
Moja izkušnja je, da je ljubezen odločitev. Spomnim se trenutka, ko 
sem se moral prav razumsko odločiti, da se bom še naprej trudil za 
odnos s svojo ženo, takrat še punco. Ni bilo lahko, ampak je bilo 
vredno. Le odločitev je lahko temelj za nadaljnjo rast odnosa takrat, ko 
pride do preizkušenj. Dokončna odločitev pa je poročna obljuba. Tam 
povem tudi drugim, da sem se odločil zate. Da bodo odtlej vsi moji in 
vsi tvoji problemi – najini skupni problemi. Ko se enkrat odločiš, je 
lažje. Ni več vprašanj, ali da ali ne, temveč zgolj še, »kako bova rešila ta 
najin skupni problem«. 
(https://iskreni.net/druzina/poroka/13-hoja-v-dvoje/1308-ljubezen-je-odlocitev.html) 

 

https://iskreni.net/druzina/poroka/13-hoja-v-dvoje/268-naj-pred-poroko-ziviva-skupaj.html
https://iskreni.net/druzina/poroka/13-hoja-v-dvoje/1308-ljubezen-je-odlocitev.html
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− Kako si predstavljate svoj odnos s partnerjem/partnerko? Je za vas 
odnos stvar odločitve ali ne? 

− Osebno delo: Na podlagi odlomka (prilika o sejalcu Mr 4,1−9 bo na 
listu, na katerem je tudi prostor za pisanje) pišite o svojih odnosih. 
To je samo za vas. Vaših zapisov nihče ne bo bral ali gledal. Lahko 
ste iskreni. Odnos ni vedno rožnat. Pojavijo se lahko ptice, kamni, 
trnje, ki lahko naš odnos z bližnjim krhajo. Preberi odlomek in 
premisli, kje v svojem odnosu vidiš realne ptice, trnje in kamne, ki 
jih skupaj s partnerjem/partnerko rešujeta. Tisti, ki še iščete, pa 
napišite, kako bi reševali te težave. (10 min)  

 
 

Priprava na spoved (pomagaj si z vprašanji iz I. teme) 

Animatorja osebno spodbudita udeležence, naj gredo k sveti spovedi. 
Tu se vključi duhovni vodja, ki kratko pove nekaj o spovedi.  
 
Spoved kot milost: Jezus je šel na križ zato, da nas je odrešil grehov, da 
lahko mi vedno začnemo znova in smo močni v duhovnem boju. Ali 
kdaj razmišljamo, kakšen čudež je to in kako zelo nam je na dosegu 
roke? Kako se je Jezus žrtvoval za nas in kakšno moč ima ta zakrament, 
vse, kar moramo storiti mi, da bomo tega deležni, pa je, da gremo k 
spovedi in da smo iskreni? Jezus nam je dal svobodno voljo, zato se 
grehov ne more kesati namesto nas.  
 
19.30 SPOKORNO BOGOSLUŽJE, SPOVED, KRIŽEV POT 
 
22.00 SV. MAŠA 
 
23.00 DRUŽABNI VEČER 
V ospredju je zabava in druženje. Dva animatorja vodita večer.  
 
24.00 ADORACIJA 
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NEDELJA DOPOLDNE  

 
9.00 SESTANEK ZA ANIMATORJE 

− Priprava na sv. mašo: pesmi, uvod v mašo, berila, prošnje, 
darovanje, uvod v očenaš, pozdrav miru, zahvale. 

− Kratko ovrednotenje dela v skupinah. 
 

9.30  DELO PO SKUPINAH 
 

III. TEMA: Jaz−širša družba: Kakšen sejalec sem? 
Cilj: Udeleženci ozavestijo pomen odgovornosti, ki jo imamo v širši 
družbi. Mlade opogumimo za zaupanje, osebno vero, izpolnjevanje 
dolžnosti, veselje v izpolnjevanju dolžnosti. 

 

Dinamika: Prometna nesreča 
Pripomočki: listki z vlogami 
Navodila: Skupino razdelimo na dva dela. Vsaka zaigra prizor prometne 
nesreče. Vsak izvleče eno (konkretno) vlogo (reševalec, policist, 
ponesrečenec, gasilec, mimoidoči ...). Ko ena skupina igra, druga 
opazuje. 
 

Pogovor o temi 
Kaj je bilo ključno za rešitev nastale situacije? Kaj se iz tega lahko 
naučimo za naše življenje? 
 
Poudarki  
Ne glede na naše talente, lastnosti, značilnosti, kam in kako smo 
poklicani, je naša odgovornost do širše družbe pomembna. Moramo se 
odločiti, si vzeti čas, torej stopiti v akcijo, saj smo v prvi vrsti odgovorni 
za bližnjega (tako kot v nesreči). 
Pogovarjamo se, kako smo v igri vlog doživeli te poudarke 
(odgovornost, odločitev, čas) in kaj to pomeni v našem življenju: 
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Za razmislek: Odnos z Bogom nas spodbuja, opogumlja in nam daje 
odgovornost, da širimo Božjo besedo v širši družbi in da delujemo po 
vesti in skrbimo za dobrobit drugega. 

 

Dinamika: Semena: vrednote dobrega kristjana in poštenega 
državljana 
Pripomočki: listi A4, svinčniki 
Navodila: Udeleženci razdelijo list na 2 dela (dober kristjan, pošten 
državljan) ter na oba narišejo zemljo z več semeni. V semena najprej s 
pomočjo vprašanj napišejo pripadajoče lastnosti, vrednote, značilnosti. 
Pišejo sami zase: 

● Kakšen naj bi bil dober kristjan (lastnosti)? 
Animatorjem v pomoč: molitev, ponižnost, pristnost, 

pričevanje, skrb za bližnjega, dobrota, nesebična ljubezen, veselje, 
sprejemanje, potrpežljivost …  

● Kakšen naj bi bil odgovoren, pošten državljan (lastnosti)? 
 Animatorjem v pomoč: narodna zavest, odgovorna udeležba na 
volitvah, izpolnjevanje dolžnosti, spoštovanje, skrb za sodržavljane, 
skrb za okolje, plačevanje davkov …  

● Kakšen pa sem jaz kot dober kristjan in pošten državljan? 

 

Izhodišča za pogovor: 
● Pojma dober kristjan in pošten državljan – ali imata več skupnih 

točk/lastnosti? 
● Katere so te lastnosti, ali so kompatibilne? Smo lahko dobri 

kristjani in nepošteni državljani hkrati? 
 

Pogovor o temi 
 
Kakšni sejalci smo?  
− Kje smo lahko sejalci? (okolje: doma za mizo, šola, faks, 

telovadnica, trgovina, gostilna, krožki … ) 
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− Katera orodja in kakšne možnosti imam kot sejalec? (pogovor, 
zgled, poslušanje, študij, branje Božje besede, opomin in nasvet …) 

− V kakšnih vlogah nastopamo kot sejalci? (animator, ministrant, 
dober sošolec, politik, delavec, učitelj, »upornik« … ) 

 
Kako biti pričevalec danes v svetu?  
Za uvod lahko preberemo odlomek, v katerem papež Frančišek v svoji 
okrožnici Veselje evangelija opiše, kako biti pričevalec v 
misijonarskem slogu: »Evangelizacija izhaja iz Jezusovega 
misijonarskega naročila: 'Pojdite torej in naredite vse narode za moje 
učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih 
spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal' (Mt 28,19-20). V teh 
vrsticah je predstavljen trenutek, ko Vstali pošlje svoje učence oznanjat 
evangelij v vsakem času in vsakem prostoru, da bi se vera v Jezusa 
razširila v vsakem kotu zemlje. 
Božja beseda nam stalno kaže, kako Bog poziva verujoče, naj »krenejo 
na pot«. Abraham je prejel klic, naj se odpravi v novo deželo (prim. 1 
Mz 12,1−3). Mojzes je zaslišal klic Boga: »Pojdi, pošiljam te« (2 Mz 
3,10) in je popeljal ljudstvo proti obljubljeni deželi (prim. 2 Mz 3,17). 
Jeremiju je Bog rekel: »Pojdi k tistim, h katerim te pošiljam« (Jer 1,7). 
Danes se v Jezusovem naročilu »Pojdite!« zrcalijo vedno novi prizori in 
izzivi oznanjevalnega poslanstva Cerkve. Vsi smo poklicani, da se 
udeležimo tega novega misijonarskega »pohoda«. Vsak kristjan in 
vsaka skupnost mora odkriti, kakšno pot terja Gospod. A vsi smo 
poklicani, da sprejmemo ta klic: da zapustimo svojo udobnost in 
pogumno dosežemo vsa obrobja, ki potrebujejo luč evangelija. 
 
- Kaj pomeni biti pričevalec? (oznanjevalec evangelija = vesele novice) 
- Papež Frančišek nas vabi na obrobje, govori o misijonarskem duhu. 
Kaj pomeni biti misijonar danes in živeti misijonarskega duha?  
- Kaj pomeni biti dobrodelnež? Kateri so motivi dobrodelnosti, zakaj 
naj bi delali dobro? Kakšni so naši občutki, ko delamo dobro? Kaj ostaja 
v nas, ko naredimo kaj dobrega?  
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- Kje so tvoja obrobja? (konkretno) 
- Kaj je zate revščina, kje jo vidiš, kakšno revščino srečuješ v svojem 
življenju? Kakšen odgovor lahko daš na to revščino? 
 
Smo pošteni državljani in dobri kristjani? 
- Kaj ti pove to geslo? Katero od teh dveh področij je zate bolj 
pomembno? Kje si močnejši, kje si še šibek? 
- Ali obstajajo meje med verskim in brezverskim okoljem? Kakšno je 
naše obnašanje v enem in drugem okolju? Ali lahko te meje 
premaknemo, razširimo, presežemo …? 
- Kaj lahko kot kristjani storimo za boljšo državo in na kakšen način? 
- Kakšna je naša odgovornost do države in do državljanov? Kakšne 
vrednote lahko pospešujemo?  
 
Kako izpolnjujem vsakdanje dolžnosti? 
- Zgled: Don Bosko in Dominik Savio: prepovedal mu je težke fizične 
pokore, predlagal mu je, naj vestno izpolnjuje svoje vsakdanje 
dolžnosti – to je pot k svetosti.  
- Ne delaj le tistega, kar ljubiš, ampak ljubi tisto, kar delaš. V vsaki 
stvari poskušajmo najti smisel − toda tega se ne da narediti s silo … od 
kod torej prihaja to veselje in ljubezen? Kako najti sebe v vsaki stvari? 
- Kakšen je tvoj dan: jutranje vstajanje, obveznosti in odgovornosti, 
razvedrilo, odnosi?  
- Koliko se pritožujem čez dan? Kaj mi je najtežje? Katere stvari 
moramo narediti, pa se nam ne ljubi? 
- Kakšna je razlika med hitrim doseganjem ugodja in doseganjem cilja, 
za katerega se je potrebno potruditi? Ali lahko najdem veselje tudi v 
sami poti do cilja (žrtev nas gradi)? 
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Dodatek za študente 
Odlomek SP: Mt 22,15−22 (udeleženci ga dobijo na listih) 
 
Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v besedi. K 
njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, 
vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na 
nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali 
smemo dajati cesarju davek ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo 
hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni 
novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in 
napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej 
cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« Ko so to slišali, so 
se začudili, ga pustili in odšli. 
 
Prirejena lectio divina: 

1. Nekdo naglas prebere odlomek. 
2. 5 min osebnega razmišljanja ob odlomku, vsak naj podčrta, kar 

ga nagovarja. 
3. V krogu vsak prebere eno misel, ki ga najbolj nagovori. 
4. Razdelijo se v skupine po 2 ali 3 in si med seboj podelijo 

razmišljanja ob odlomku. 
 
 

Izhodišča za debato: Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je 
Božjega. 
Spodaj so različne situacije, ob katerih naj animator poskuša 
vzpostaviti pogovor. Zavedajmo se, da ni vedno samo en odgovor 
pravilen, saj živimo v različnih življenjskih situacijah. Učimo se 
sprejemati tudi drugačna mnenja. S temi debatami želimo vzpostaviti 
zavedanje, da izgovor »saj vsi tako delajo« še ne opravičuje dejanj 
samih – zavedanje, da je to greh. Če prevzamemo odgovornost za svoja 
dejanja, s tem postavljamo dober zgled. 
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1. Študij:  
● Vpis na fakulteto: ali pristopiš resno, z zavedanjem, da 

zavzemaš mesto nekoga, ki si res želi študirati, ali se 
vpisuješ zaradi prestižnega statusa, položaja v družbi, 
pritiska staršev …  

● Pristop k študiju: Ali se izobražuješ za strokovnjaka na 
svojem področju? Ali študiraš nekaj zaradi tega, da se boš v 
tem poklicu lahko v polnosti razdajal in uporabljal ter 
razvijal svoje talente? Ali pa si izbral smer študija zgolj 
zaradi tega, ker želiš čim hitreje in čim lažje priti do službe? 
Ali boš res delal s srcem, boš drugim dober sejalec?  
 

2. Poroka:  
● Kakšni so razlogi za poroko? Poročiš se ne zaradi ugodnosti, 

ampak zato, da boš živel krščanski zakon. Poročiš se civilno, 
da državi pokažeš, da spoštuješ zakon, družino. Le tako bo 
država spoznala, da je družina pomembna vrednota. V 
Sloveniji cerkvena poroka ne velja pred državo, vendar se 
marsikateri kristjan poroči samo cerkveno, da lahko še 
naprej npr. dobiva pokojnino po starših, ima urejeno 
zavarovanje ipd.  
 

3. Zaposlitev:  
● Beg možganov. Država 20 let financira naše izobraževanje, 

nekateri pa potem odidejo v drugo državo, kjer plačujejo 
tudi davke (provokacija!).  

● Podaljševanje statusa študenta: študentsko delo, hrana na 
bone, študentske ugodnosti … 
 

4. Nakupovanje: Kupovanje prek interneta – naročanje npr. iz 
Kitajske, Amerike: dobimo ceneje, kot če kupimo doma, davek 
pa plačamo drugi državi. 
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Osebno delo: Konkretni cilji 
Navodila: Vsak zase sestavi 5 konkretnih ciljev za čas po PDV: molitev, 
odločitev, delo, odnos do drugih, pričevanje. (listi bodo pripravljeni) Cilji 
naj bodo realni, povezani z izpolnjevanjem dolžnosti ali pričevanjem 
(sejanje). Posamezni citati naj vam bodo v tistem prihajajočem tednu v 
spodbudo. 
 

Citat Prizadeval si bom Konkretna 
naloga/čas 

Molitev:  
»Zares, vate, Gospod, 
sem upal, ti boš 
uslišal, Gospod, moj 
Bog.« (Ps 38,16) 

  

Odločitev:  
»Srce razumnega išče 
spoznanje.«  
(Prg 15,14 ) 
 

  

Delo:  
»Vse zmorem v njem, 
ki mi daje moč.« 
(Flp 4,13) 

  

Odnos do drugih: 
»Nihče naj ne išče 
svoje koristi, temveč 
korist drugega.« 
(1 Kor 10,24) 

  

Pričevanje: »Govori 
jim moje besede, naj 
poslušajo ali ne.« (Ezk 
2,7) 
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Refleksija za udeležence 
1. Kaj odmeva v meni po tem vikendu? 
2. Kaj bi še posebej pohvalil? 
3. Kaj bi naredil drugače? 
4. Predlogi za naprej. 

 
11.00 SVETA MAŠA 
 
REFLEKSIJA ZA ANIMATORJE  
- Ocena skupine. 
- Ocena celotnega poteka PDV: urnik, skupne molitve, sv. maša. 
- Ocena animatorskega tima: priprava, izvedba, odnosi. 
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Igre za sprostitev 

● Seme – pšenica (noč – dan) 
Ko animator reče seme, udeleženci počepnejo, ko reče pšenica, 
vstanejo. Animator kliče vedno hitreje, lahko se gre na 
izpadanje.  

● »Gnilo seme«: Sejalec, sejalec, seme drži, kjer ga poseje, tam 
vzkali. 
Po principu igre Gnilo jajce, udeleženci čepijo v krogu, nekdo 
hodi z večjim semenom (lahko žogica, zmečkan papir), ki ga 
odloži nekomu za hrbet. Ta ga nato lovi, če »sejalcu« uspe 
narediti cel krog, je tisti, ki ni opazil semena za svojim hrbtom, 
gnilo seme. 

● Udeleženci tečejo v krogu, ko animator reče ptiči, se vsi 
naredijo mrtvega, ko reče skale, vsi počepnejo, ko reče trnje, vsi 
stopijo na stole. Animator prilagodi elemente glede na prostor 
in pripomočke, ki jih ima (ponekod npr. ni stolov). 

● Naredite kip s pomenom, ki mora vključevati naslednje 
elemente: na tleh naj bodo 4 noge, 1 komolec, 1 brada in 2 roki, 
3 roke naj molijo/se stegujejo visoko v zrak, vsi obrazi pa naj 
imajo temu primerno mimiko. 

● Skupina se postavi v vrsto, vsak pokrije oči tistemu, ki je pred 
njim. Tako vidi samo tisti, ki je zadnji, in ostale usmerja.  

● Stoli: oseba v sredini mora zasesti prazen stol, ostali igralci 
morajo preprečiti zasedbo tako, da se sosed hitro premakne na 
prazen stol. Ko so vsi stoli zasedeni, 'iskalec stola' določi levega 
ali desnega soseda za novega iskalca. 

● Vsi se postavite v krog, enemu zavežite oči. Vsi ostali se v krogu 
pomešajte, naloga ''slepega'' pa je, da ostale razvrsti v krogu po 
velikosti. Vsi se postavite v krog.  

● Nekdo stoji v sredini z zavezanimi očmi. Ta po imenu pokliče 
dva v krogu. Njuna naloga je, da zamenjata svoji mesti, vendar 
tako, da ju igralec v sredini ne ujame. Dovolj je že dotik. Če se 
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igralec v sredini ne dotakne nobenega, mu to, ko je zamenjava 
končana, povedo. Potem se vsi presedejo in igralec spet 
imenuje dva, tako dolgo, dokler ne ujame zamenjave zase. Če 
osebo ujame, mora tudi ugotoviti, koga je ujel. Igra se odvija 
samo znotraj kroga, nihče ga ne sme zapustiti. 

● Postavite se v kolono, tesno skupaj. Levo roko daš med nogami 
nazaj, z desno pa primeš sprednjega. Nato pa se začne zadnji v 
vrsti plaziti skozi noge proti začetku vrste, ne da bi spustil roke. 
Končni črv mora biti enak začetnemu! 

● Igralci se razdelijo v dve skupini in se postavijo v vrsto tako, da 
stojijo drug za drugim. Drug drugega v posamezni skupini 
primejo za boke. Zadnji v vrsti si za pas oz. hlače zatakne ruto in 
tako predstavlja "zmajev rep". Tisti, ki stoji prvi v skupini in 
predstavlja "zmajevo glavo", prične lov za repom drugega zmaja 
(poskuša ga ukrasti − ga potegniti izza hlač drugemu zmaju). 
Zmaji se med lovljenjem ne smejo razkleniti. Možnosti: če je 
skupina manjša, lahko zmaj lovi svoj rep. 

● To je bitka za smeh. Kdor se zasmeje, izgubi. Igralci se postavijo 
v dve nasprotni vrsti. Ena skupina postavi svojega člana pred 
drugo skupino, ki ga skuša spraviti v smeh. Dovoljeni so vsi 
načini, razen fizičnega kontakta. Če se prostovoljec zasmeji, se 
mora priključiti nasprotni skupini. Igra se konča, ko je ena od 
skupin na svojo stran pridobila vse igralce iz druge skupine (če 
pa traja predolgo, jo zaključite sami). 
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