NASLOV IDEJE:
6. DAN: LEPA SEM, KER LJUBIM

KRATEK OPIS IDEJE:
Ker imamo v Kotljah oratorij vedno od ponedeljka do sobote, torej za šest dni, smo se letos odločili,
da sami oblikujemo potek celotnega zadnjega dne.

SPOROČILO DNEVA
VZKLIK: Marija, dotik nebes – prosi za nas!
VREDNOTA: ljubezen
SIMBOL: srce
ANTISIMBOL: solza
SVETOPISEMSKI ODLOMEK: »Ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe.« (Jn 22,39)
Marijino glavno sporočilo vsemu svetu je, da živimo v ljubezni in za ljubezen. Kot smo v zgodbici
slišali, je Marija lepa zato, ker ljubi. Naša mati nas spremlja na vsakem koraku našega življenja, nam
izkazuje svojo predanost in tudi nas vabi, da bi se tako kot ona znali darovati drugim ljudem in jim
podariti ljubezen, ki jo nosimo v svojem srcu.
Kot simbol dneva smo izbrali srce, kajti če bomo želeli začutiti in sprejeti, kar nam Marija ponuja, ji
moramo na stežaj odpreti vrata svojega srca in dovoliti, da vstopi. Predvsem pa za to potrebujemo
trdno odločitev, ki je narejena iz ljubezni do Boga.
Če bomo zavračali vse lepo, kar nam Jezus in Marija ponujata, bomo začutili pomanjkanje ljubezni
in jo bomo iskali v vseh drugih stvareh, ki pa nas ne bodo osrečevale. Vse to nas bo vodilo do
praznine, ki je ne bomo znali zapolniti, do žalosti, ki se bo izrazila s solzami. Velikokrat to
pomanjkanje ljubezni in prisotnosti čutimo od naših bližnjih, prijateljev, družine. Zato torej
antisimbol solza. Vseeno pa se moramo zavedati, da je Marija vedno z nami, da nas spremlja in da
nas ima rada.

MOLITEV ZA ANIMATORJE
na sredini je kipec Marije
Križ
Pesem: JEZUS V SREDIŠČU
Božja beseda: (Mt 22,34-40)
Tisti čas so Farizeji izvedeli, da je Jezus prisilil saduceje k molku, in so se sešli. Nekdo izmed njih, ki je
bil učitelj postave, je hotel Jezusa skušati in ga je vprašal: »Učenik, katera je največja zapoved v
postavi?« Jezus mu je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem
mišljenjem.« To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: »Ljubi svojega bližnjega kakor
sam sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
Ker gre za zadnji dan oratorija, za molitev predlagamo, da animatorji ostanejo par trenutkov v tišini
in sami pri sebi razmislijo o svojem delu na tem oratoriju; kaj je tisto, za kar čutijo in vedo, da jim je
Marija pri tem pomagala, kaj je bilo dobro in kaj je bilo pomanjkljivo in to izročijo Bogu. Sledi krog
spontanih prošenj in zahval.
Pesem: NEMINLJIVI BOG
Slava Očetu in Sinu …
Marija, dotik nebes – prosi za nas!
Pesem: PRIČEVAL LJUBEZEN BOM

ZGODBICA
Nismo želeli ponavljati kakšnih starih prizorov, saj se nam je zdelo, da zgodbici manjka pika na i, tisto
bistvo, ki ga želimo sporočiti otrokom: da jim je Marija blizu, da jih ima rada in da jih želi popeljati k
njenemu sinu, Jezusu. Poskušali smo upoštevati karakter Ježa Zvedava in evangelista Luka, hkrati pa
Marijino preprostost in milino.

Šesti dan: LEPA SEM, KER LJUBIM
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Živjo list.
Oh Ježek, sedaj bi pa že moral vedeti, da nisem samo list, ampak, da
sem evangelist Luka.
Pa saj veš, da te po tem prelepem tednu najinega druženja že malo
dražim.
Ko že ravno omenjaš ... Kaj pa si se v tem tednu novega naučil?
No list, sedaj pa me ne draži. Vem, da je Marija lepa, mila, in raje v
ozadju.
Dobro si si zapomnil, Jež.
Pa to še ni vse. Vem, da je Marija bila stara komaj 14 let, ko je morala
reči DA angelu. In temu »sssss« je bilo ime Gabrijel. Nato je morala z
Jožefom v Betlehem.
No, no ... Nekaj si pozabil ... Še prej je obiskala svojo sorodnico
Elizabeto.
O točno, to sem pa res pozabil. In tam se je dete veselo zganilo v
Elizabetinem trebuhu. Vidiš, saj vse vem, samo pozabim, ker sem tako
lačen. Ko je pa okoli mene toliko hrušk. O moj želodček poveličuje ta
sad, kako je slasten in masten ta črviček.
Misliš, črviček?
Pa saj sem rekel: črviček.
No, no Jež. In v tisti noči, ko je bila tema najbolj gosta?
Se je v jaslicah rodil Jezušček.
Ta je bil Mariji v neizmerno veselje in srečo.
Veš kaj sem si pa najbolj zapomnil? Sam imam ravno toliko ježjih let,
kot jih je imel Jezus, ko je učil v templju. In kako je bilo super, ko so ga
vsi tako zavzeto poslušali.
Ja. Marija se je takrat zelo prestrašila, ko ga je iskala in ga ni našla.
A vendar je ostala mirna. Ooo, se spomniš tiste lepe deklice? Kako ji je
že bilo ime?
Saj res. Talita kum.
Kakšne čudeže je Marija izprosila pri Jezusu.
Ne pozabi Ježek, da ti je sama Marija povedala, da ti še danes stoji ob
strani in te nikoli ne zapusti. Da je vedno s teboj, kot mati.
Ja! Ker je takrat Jezus na križu rekel Janezu, da je to zdaj njegova mama
in tako mati vseh nas.
Ja in tako smo vsi postali živi kamni Cerkve.
Oh, ti naši živi kamni. In tale Peter, kako se je skuliral in sprejel, da
mora z Jezusom vsepovsod, kamor ga pokliče.
Ja, tudi nas vse Jezus kliče, da hodimo za Njim. Samo veš kaj Ježek.
Nekaj ti pa v tem tednu nisem povedal.
Iz ozadja na oder počasi pride Marija v spremstvu šestih angelov, po
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trije na vsaki strani. Angeli veselo prhutajo s krili, se hihitajo in gledajo
Marijo. Ta prizor se odvija za Ježem Zvedavom in Lukom.
Kaj pa mi sploh lahko še več poveš?
Oh, o Mariji bi se lahko pogovarjala še tedne in tedne. Ampak poslušaj
tole. Ko se Marija prikaže, jo čisto vedno spremljajo angeli. In ko je
Marija vesela, so angeli tako veseli, da smejo biti ob njej, da neutrudno
prhutajo s svojimi krili. (angeli se hihitajo in prhutajo s krili) Če pa je
Marija žalostna, so žalostni tudi angeli. In nič več ne prhutajo s svojimi
krili. (angeli obmirujejo)
Otroci vidijo Marijo in se pričnejo hihitati, angeli zopet prhutajo s krili.
Kaj je tako smešnega?
Jež in Luka se spogledata, se obrneta, zagledata Marijo in angele, Luka
poklekne in kleči.
O Marija.
Ježek se usede, Marija stopi naprej, iz okvirja, angeli pa ostanejo v
okvirju.
Pozdravljeni, dragi otroci. Ne morem vam povedati, kako sem vesela,
ko vas v tem tednu spremljam, saj vidno želite narediti korak bližje
mojemu Sinu. Občudujem vas, kako si me želite spoznati. Vidim v vaša
srca, in ob tem me navdaja radost, ker vem, da ljubite mojega Sina, da
ljubite mene. Nosim vas v svojem srcu, odkar ste bili spočeti.
Spremljam vsako vašo misel, prav vse kar počnete. Želim, da ste vsi
srečni, zato bi vas rada popeljala bližje mojemu sinu Jezusu. Ljubite, in
vaše življenje bo vedno polno. Ohranite ljubezen, ki jo čutite v sebi in
imejte se med seboj radi. Jaz sem vaša mati in rada imam vsakega od
vas.

Marija, kako si lepa. '
Lepa sem, zato ker ljubim.
Marija v spremstvu angelov zopet odide.

MOLITVE ZA OTROKE
Pesem: GOSPOD USMILI SE (Gospod, spet sem tukaj pred teboj)
Znamenje križa (Pokrižamo se z malim križem. Animator, ki vodi molitev, razloži pomen malega križa:
čelo – v mislih, usta – v besedah, srce – v dejanju.)
Svetopisemski odlomek (Mt 22, 38-40)
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem.« To je največja in prva
zapoved. Druga pa je njej enaka: »Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe. Na teh dveh zapovedih
stoji vsa postava in preroki.«
Kot smo v svetopisemskem odlomku slišali, nas Marija in Jezus vsakodnevno vabita k ljubezni.
Sporočata nam, da moramo vso ljubezen, ki jo prejemamo, deliti med druge, bližnje, sorodnike,
družino, prijatelje; da moramo biti pričevalci za to ljubezen. Samo tako bomo izžarevali takšno
lepoto, kot jo izžareva Marija. Pri tem pa seveda nismo sami, saj Marija venomer spremlja naše misli,
nas drži za roko in nas objema.
Pesem: KO ČUTIŠ TO

Marija nas v svojih sporočilih nagovarja z: »Dragi otroci« in nas vabi, da prisluhnemo njenim
sporočilom in jim sledimo. Tako kot se je Marija prikazovala v Fatimi in Lurdu ter dajala sporočila,
tako se še danes prikazuje v Medjugorju in nam govori:
Marijino sporočilo (25. april 2005):
»Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da obnovite molitev v vaših družinah. Z molitvijo in branjem
Svetega pisma naj vstopi v vašo družino Sveti Duh, ki vas bo prenovil. Tako boste postali učitelji vere v
svoji družini. Z molitvijo in vašo ljubeznijo bo svet stopil na boljšo pot in ljubezen bo zavladala svetu.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.«
Marija spet poudarja, da ljubezen, ki jo začutimo, delimo naprej in da smo pričevalci svojega odnosa
z njo. Tudi ko imamo slabe trenutke, Marija želi, da vztrajamo v stiku z njo in njenim Sinom.
Pričevanje starejšega animatorja o svojem odnosu do molitve, tudi takrat, ko čutimo
odmaknjenost Marije in Jezusa ter o tem, kako svojo vero in občutke deliti s svojo družino.
Pesem: ZDRAVO KRALJICE MIRA
Ta teden smo spoznali, da nas Marija v nobeni naši prošnji ne zavrne, zato v zahvalo k Njej skupaj
zmolimo molitev Čuj Marija prošnje vroče.
Molitev Čuj Marija prošnje vroče…
Znamenje križa

KATEHEZE
Na podlagi udeležencev oratorija iz zadnjega dneva, smo kateheze oblikovali v dveh skupinah. Po
starosti bi jih sicer morali umestiti v prvo in drugo triado, vendar smo zaradi razgledanosti in
pripravljenosti sodelovanja starejših otrok, pripravili kateheze za prvo in tretjo triado.
Priporočilo: Za voditelje katehez se priporoča, da preberejo knjigo Milene Rudolf o Medjugorju
(HVALA VAM, DRAGI OTROCI, KER STE SE ODZVALI MOJEMU KLICU), kjer dobi vse vsebine, ki so
vključene v katehezo. Le tako lahko otrokom pristno in nenaučeno podaja vsebine. Še bolj pa se
priporoča romanje in obisk Medjugorja z dobrim duhovnim vodstvom. 

PRVA TRIADA
To katehezo smo začeli s preprostimi vprašanji, kako se imajo, kako so preživeli pretekli teden in če
se že veselijo, da je konec oratorija.
IGRA ZA VZDUŠJE, KI JE HKRATI VSTOPNO MESTO:
1. Ali imaš rad svoja dva soseda
Ali se imamo tudi mi radi med seboj? Nas ima Marija rada? Otroci prosto odgovarjajo. Ali mislite, da
se je vse to dogajalo le včasih, dolgo nazaj? Pogovarjali smo se o Lurdu, o Fatimi, kako se je Marija
tam prikazala majhnim pastirčkom. Kaj pa danes? Se še dogaja kaj podobnega? Otroci prosto
odgovarjajo. Animator naveže na Medjugorje. Kako še danes Marija prihaja na zemljo in daje
sporočila za ves svet. Ali verjamete, da se Marija še danes prikazuje? Se vam je že kdaj prikazala?
Animator pove zgodbo o Medjugorju, kako se je Marija prikazala šestim otrokom, kako so prvi dan
zbežali, a se potem vseeno vrnili na isti kraj. In kako so spoznali, da je to Devica Marija. Zakaj je
izbrala ravno njih? Takoj je začutila, da so to otroci, ki že dolgo pripravljajo v svojih srcih prostor
zanjo.
Sledijo pričevanja animatorjev o svoji izkušnji Medjugorja, o svojem odnosu z Marijo.

Marija nam v Medjugorju daje sporočila o miru, o ljubezni, o družini itd. In zdaj bomo vsi skupaj
razmislili, kako bi mi lahko izpolnjevali to, k čemur nas Marija kliče. Otrokom se razdelijo pisala, na
sredino damo velik plakat, na katerega potem vsak otrok zapiše svojo idejo, ki jo prej podeli z
ostalimi. Skupaj se pogovorimo o napisanem.
MOLITEV
Zdaj bomo Mariji izročili vse, kar smo napisali na plakat. In jo prosili, da nam pomaga pri
uresničevanju le tega.
Skupaj zmolimo molitev O GOSPA MOJA..
Zapojemo pesem: MI SE MAMO RADI (nato še: MARIJO IMAMO RADI)
Na koncu smo se igrali igro skrivalnice, ki se mogoče zdi malo nepovezana s temo, a vendar ni temu
tako. Ljudje se radi skrivamo pred drugimi ljudmi, pa nam celo uspe, da nas večkrat ne najdejo. A z
Marijo se teh skrivalnic ne moremo igrati, saj je vedno prisotna in vidi v naša srca.
TRETJA TRIADA
MOLITEV:
Voditelji katehez smo ugotovili, da bi bila za boljše sodelovanje primerna molitev na začetku katehez.
Zato smo se odločili, da se na kratko izročimo Mariji, naj pride v naše besede, misli in dejanja.
Zdravamarija…
Križ
Kot smo v sporočilu Marije slišali, da nas Marija vabi k molitvi v družini, smo našo katehezo navezali
na odnose doma.
IZHODIŠČNE TOČKE ZA POGOVOR
 Kako ustvarjati dobro vzdušje v družini?
 Kaj vam je pri vaši družini najbolj všeč?
 Kakšno vlogo imate v družini?
 Kaj radi počnete skupaj?
 Katere dobre in slabe stvari si se naučil v svoji družini?
Na koncu povzamemo njihove odgovore ter dodamo, da dobre stvari, ki smo jih prejeli, ohranjamo,
za slabe stvari pa se priporočimo Mariji, da nam jih pomaga odstraniti ali vsaj omejiti. Glede na to, da
so otroci starejši, lahko ta pogovor zelo poveže otroke in animatorje, saj otroci začutijo, da je to pravi
prostor in vzdušje za podelitev osebnih izkušenj in problemov.
Za zaključek smo se odločili, da bi otrokom radi približali drugačen način molitve, ki jim še ni toliko
poznan. Zato smo uporabili eno od Ignacijanskih molitev. Ta molitev se je zavlekla, saj so otroci res
začutili prisotnost Boga in Marije in razlili svoja čustva, ki so jih prej močno skrivali v sebi. Zdi se nam,
da je to cilj, ki ga vsi voditelji želijo doseči ob zaključku oratorija.

DELAVNICE
1. DELAVNICA: ROŽNI VENČKI
Marija poudarja posebno moč molitve rožnega venca, zato smo se odločili, da bi to molitev radi
približali otrokom na tak način, da si otroci kar sami izdelajo desetko rožnega venca.
Pripomočki:
 Več različnih barv fimomase soft
 nožki
 valjčki
 vrvica

Vsak otrok si lahko izbere dve barvi, animator pa mu izroči fimomaso. Pove jim, da si najprej
oblikujejo križec, nato pa iz preostale mase še 10 kroglic. Z zobotrebcem naredijo dovolj velike
luknje. Manjšim otrokom pri izrezovanju križca in delanju lukenj pomagajo animatorji, da se ne bi
kdo poškodoval. Paziti morajo, da je križec dovolj debel, da lahko vanj naredijo luknjo za vrvico. Ko
končajo z oblikovanjem, svoje izdelke zložijo na že v naprej pripravljen pladenj, animator pa jih
odnese v pečico.

2. DELAVNICA: ŠKATLICA
Da pa bi naš rožni venček imel posebno in varno mesto za shranjevanje, smo izdelali lepo majhno
škatlico.
Pripomočki:
 barvni, malo trši listi
 pisala
 škarje
 ravnila
 že pripravljena šablona
 vrvice
 luknjač
Otroci si po šabloni vsak na svoj list prerišejo škatlico in jo izrežejo. S pisali in s pomočjo ravnila na
notranjo stran lista narišejo robove, in jih s pomočjo ravnila zapognejo. Z luknjačem na vsak vogal
naredijo luknjo. Sestavijo škatlico, v luknjice vstavijo vrvico in jo povežejo. Po želji si škatlice lahko
poljubno okrasijo.

Na koncu obeh delavnic duhovnik blagoslovi predmete, ki smo jih izdelali.

VELIKA IGRA
Družabno igro naseljenci otoka Catan smo priredili v igro naseljenci Marijinega otoka. Razdelili smo
se v tri skupine (kot smo bili razdeljeni na oratoriju) in si postavili svoje bazne tabore. Vsaka skupina
je znotraj svoje skupine oblikovala manjše skupine po tri otroke in jim razdelila vloge (skupina, ki
meče kocko; skupina, ki trguje; skupina, ki barva ceste … ). V sam center osrednjega prostora smo
postavili polje, kjer so skupine poseljevale ozemlja. Kot posebnost smo dodali dva otoka, kjer so se
otroci z opravljanjem različnih nalog izobraževali in so lahko pridobivali surovine po izbiri.

1. OTOK: KEMIJSKI POSKUSI
Pri enem od naših otokov za služenje surovin, so morali otroci pod nadzorom animatorja opravljati
različne znanstvene eksperimente. Naučili so se kar nekaj skrivnosti iz področja kemije in fizike in se
ob tem zabavali, pokazati pa so morali tudi kar nekaj iznajdljivosti in spretnosti. Predstavili vam
bomo nekaj eksperimentov, ki so jih morali izvesti:










EKSPERIMENT – OGNJEMET V VODI (https://www.youtube.com/watch?v=ceiMVcGjNEA)
Za ta poskus potrebujemo dva kozarca, jedilno barvo, olje in vodo. V prvi kozarec nalijemo do tri
četrtine vode in nekaj cm olja. V drugi kozarec zlijemo dve žlici olja, dodamo nekaj kapljic barvil
in premešamo, da iz več večjih kapelj nastane več drobnih kapelj. V vodo z oljem dodamo olje z
razpršenimi kapljicami barvila. Malo počakamo in opazujemo ognjemet v vodi. Ker barvilo ni
topno v olju in je topno v vodi, ter je gostejše od olja, skozi olje prodira navzdol. Ko se barvilo v
stiku z vodo začne raztapljati, to izgleda kot manjša, a ne nevarna barvna eksplozija.
EKSPERIMENT - POTUJOČI MEHURČKI (https://www.youtube.com/watch?v=YbH6kSFL9OM)
Za ta poskus potrebujemo steklen kozarec, šumečo tableto, jedilno barvo, olje in vodo. V kozarec
do tri četrtine nalijemo vodo in jo obarvamo z nekaj kapljicami modre jedilne barve. Nato na vrh
nalijemo še nekaj cm olja. Dodamo šumečo tableto, malo počakamo in opazujemo dogajanje.
Šumeča tableta potone na dno in se začne raztapljati v vodi,saj z oljem ne reagira. Pri
raztapljanju tablete se sprošča ogljikov dioksid, ki potuje proti površini skozi olje in s seboj nosi
obarvane kapljice vode. Ko se plin sprosti v zrak pa kapljice vode zaradi teže ponovno potonejo
na dno kozarca.
EKSPERIMENT – PRESTRAŠENI POPER (https://www.youtube.com/watch?v=HcpPNO3IA-s)
Za poskus potrebujemo globok krožnik, detergent za pomivanje posode, zobotrebec, vodo in
seveda poper. V krožnik zlijemo za prst vode. Na njeno površino enakomerno potresemo poper.
V vodo potopimo vrh čistega zobotrebca in ugotovimo da se nič ne spremeni. Nato na vrh
zobotrebca nanesemo sled detergenta in se ponovno dotaknemo vode na sredini krožnika.
Opazujemo kaj se dogaja. V tekočini, v našem primeru vodi je vsaka molekula obdana z drugimi
molekulami vode, zato so sile nanjo v vse smeri enake. Dodatek detergenta zmoti privlačne sile
med molekulami vode, zato se poper na površini z vodo vred umakne na stran.
EKSPERIMENT – VULKAN
Za ta poskus potrebujemo vulkan iz dass mase, ki ga animator že v naprej pripravi, kozarec, sodo
bikarbono, alkoholni kis in rdeče barvilo. V kozarcu zmešamo pol kozarca alkoholnega kisa in
nekaj kapljic rdečega barvila. V vulkan nasujemo 3 velike žlice sode bikarbone. Mešanico kisa in
barvila zlijemo v vulkan in opazujemo dogajanje. Ker je soda bikarbona bazična, kis pa kisla snov
skupaj reagirata. Zaradi ostalih pripomočkov (rdečega barvila in vulkana), poskus izgleda kot
izbruh vulkana.
EKSPERIMENT - SNEŽNI MEHURČKI
Pri tem eksperimentu potrebujemo na pol prerezano steklenico (0,5 l), ki naj jo animator pripravi
že v naprej, gazo za rane, kuhinjske elastike, krožnik,vodo in detergent. Na krožniku zmešamo
malo vode in detergenta. Na prerezano stran steklenice namestimo gazo in jo pritrdimo s
kuhinjsko elastiko. Nato steklenico z gazo pomočimo v mešanico. Zamašek na drugi strani
plastenke odvijemo in pihamo. Nastanejo mehurčki. S tem eksperimentom otroke naučimo,
kako reciklirati stare plastenke in se z njimi zabavati.



EKSPERIMENT – SVEČA V VODI (https://www.youtube.com/watch?v=lzx4umzSmlg)
Za ta poskus potrebujemo krožnik, svečo, vžigalnik, steklen kozarec in malo vode. V krožnik
nalijemo malo vode in nanj položimo prižgano svečko. Čez gorečo svečo previdno poveznemo
kozarec. Svečka čez čas ugasne, nivo vode pa se dvigne . Ko svečka gori v zaprtem prostoru
izrablja kisik. Svečka ugasne, ko zmanjka kisika. Ko se plinska mešanica ohlaja, se tlak v
notranjosti kozarca zmanjšuje, zato vanj prodre voda.

2. OTOK: KEMIJSKI POSKUSI
 KIMOVA IGRA
Na podlagi je bilo položenih 20 predmetov, ki so bili pokriti, da jih otroci niso videli. (igralni
obroč, CD, dežnik, igralna kocka, svetilka, barvica, blagoslovljena voda, škarje, vrvica, kolebnica,
tenis žogica ...). Nato so otroci za 20 sekund videli predmete. Njihova naloge je bila, da si
zapomnijo čim več predmetov.
 POIŠČIMO MARIJO
V omejenem prostoru so bili skriti delčki razrezane fotografije Marije. Otroci so se postavili v
kolono in en za drugim iskali delčke fotografije. Ko so našli vse, je bila njihova naloga, da
sestavijo sliko. Za sestavljeno sliko so dobili surovino, ki so si jo izbrali.
 MORSEJEVA UGANKA
V Morsejevi abecedi je bil zapisan stavek "Marija je mati vseh nas." Naloga otrok je bila, da so
otroci s pomočjo animatorja razvozlali geslo.
 ŠTAFETA
Otroci so se postavili v kolono, en za drugim. Njihova naloga je bila, da se s podajanjem žoge nad
glavo čim prej vrnejo v prvotni položaj.
 UGOTOVI, KAJ JE V VREČI
V vreči so bili vsakdanji predmeti. Otroci so morali, preden so predmet izvlekli, povedati, kaj
držijo.
 ZADENI 5 TOČK
Na vrvici so bili pripeti različno veliki listi. Najmanjši je vreden 3 točke, srednji 2, največji pa 1
točko. Naloga skupine je bila, da s tenis žogicami na določeni razdalji dosežejo 5 točk.
 ODBIJ ŽOGICO
Vsak otrok v skupini je moral z namiznoteniškim loparjem odbiti žogico 7x.
Na začetku igre si je vsaka skupina lahko postavila dva naselja in dve cesti, nato pa smo pričeli z igro.
Vsako metanje kocke smo označili z zvočnim signalom, da so bili otroci bolj pozorni na vrženo
številko.
Navodila smo vzeli iz igre Naseljenci otoka Catan, od kjer smo prav tako vzeli kartice s surovinami in
menjavami. Vključili smo tudi roparja in trgovca.

PRAKTIČNA LEGENDA:
NASELJE – opeka
MESTO – dve opeki
KATEDRALA – dve opeki in prečen strešnik
OBZIDJE – opeka, postavljena pod mesto in v vodoravnem položaju

NAVODILA:
V igri igralci naseljujejo neobljudeni Marijin otok, kjer oznanjajo Božjo besedo. Z gradnjo naselij in
mest si pridobivajo surovine na njim ustreznih poljih (gozd = les, pašnik = ovca, njiva = žito, gričevje =
glina). Vsako polje je označeno z naključno številko in prinese vsem igralcem z naseljem ob njegovem
robu ustrezno surovino, če na kockah pade ustrezna vrednost. S surovinami lahko naprej zidajo
nadaljnja naselja, mesta, ceste ali pa jih vlagajo v razvoj. Poleg pridobivanja surovin s pomočjo
naselij, lahko igralci izmenjujejo surovine tudi med seboj ali na označenih pristaniščih.
Da je igra še bolj zanimiva, dodamo še to, da lahko kupujejo kartice razvoja, katere jim lahko
prinesejo:
1. dodatno točko,
2. viteza (ki ga lahko prestavijo na eno polje in tam onemogočijo pridobitev surovin ostalim
skupinam)
3. dve cesti
4. kartico, s katero lahko od vsake skupine vzamejo vse kartice z določeno surovino, ki si jo
izberejo (ta surovina mora biti pri obeh skupinah enaka), predhodno pa ne smejo imeti
vpogleda v kartice s surovinami ostalih skupin
5. dve poljubni surovini
Za dodatne točke se lahko v celotni igri borijo za najdaljšo cesto (2 točki), število naselij (vsako po
eno točko), število mest (vsako po 2 dodatni točki), število katedral (vsako po 3 dodatne točke)
Številke na poljih si sledijo od 2 do 12 (ker se vedno mečeta dve kocki, in številka 1 ne more pasti),
izvzeta pa je številka 7. Če pade številka 7, mora vsaka skupina, ki ima v roki več kot 7 kartic s
surovinami, polovico kartic vrniti v tržnico. Če se skupine hočejo zaščititi pred tem, morajo graditi
obzidja. Obzidje lahko postavijo samo pod mesto in pod katedralo. Če imajo eno obzidje, lahko v roki
držijo 9 surovin, če imajo 2 obzidja, lahko v roki držijo 11 surovin, če pa imajo 3 obzidja, lahko v roki
držijo 13 surovin. To pomeni, da jih polovico ne potrebujejo vrniti na tržnico. Obzidje pridobijo tako,
da zanj plačajo tri surovine gline. Igralci si bodo na začetku igre izbrali poljubna naselja in cesto, zato
bo ogromno polj še nezasedenih. Če do polovice igre še vedno ostane veliko takšnih polj, jim na ta
polja položimo kartico presenečenja. To pomeni, da ko na tistem stičišču zgradijo naselje, lahko
unovčijo kartice presenečenja in dobijo:
1. 1 poljubno surovino
2. 2 poljubni surovini
3. 2 že določeni surovini
4. 3 surovine
5. 2 cesti
LEGENDA MENJAV:
CESTA: glina, les
NASELJE: ovca, glina, les, pšenica
MESTO: pšenica, pšenica, kamen, kamen, kamen
KATEDRALA: pšenica, pšenica, kamen, kamen, kamen, ovca, les
OBZIDJE: glina, glina, glina
RAZVOJ: pšenica, ovca, kamen
Na tistem stičišču, kjer imamo naselje, pridobivamo vsako surovino po 1x. Kjer imamo mesto, vsako
surovino po 2x, pri katedrali pa po 3x. Če zgradimo naselje, mesto ali katedralo čisto na zunanji strani
polja (ob robu polja), to pomeni, da na nas mejita največ dve plošči, takrat lahko ti dve surovini na
tržnici menjavamo v razmerju 2:1 za katerokoli surovino.

ZAKLJUČEK CELOTNEGA ORATORIJA
Animatorji voditelji podajo otrokom popotnice za njihovo nadaljnje življenje, ter vsakega otroka
pokrižajo na čelo.

DNEVNI RED ORATORIJA
7.30 – molitev animatorjev, priprava na dan, vaja za zgodbico
8:50 – pričakovanje in sprejemanje otrok, igre z otroki
9:00 – prihod otrok, pozdrav voditelja, himna, povzetek prejšnjega dne, kakšna pesem
9:20 – zgodba
9:45 – molitev za otroke
10:00 – kateheza
10:45 – prigrizek in sok za otroke
10:55 – 1. delavnica
11:40 – 2. delavnica
12:25 – malica
12:45 – velika igra
14:45 – zaključek s poudarkom na današnji dan
15:00 – himna in odhod otrok domov
15:05 – animatorji se zberejo k ovrednotenju dneva ter celotnega tedna (evalvaciji)
16:30 – pospravljanje prostorov in dvorišča
18:00 – skupna maša animatorjev
Skozi celoten teden smo za boljšo povezanost in dinamiko med animatorji imeli vsak svojega angela
varuha, na katerega nismo nikoli pozabili. Angeli varuhi so bili naključno izžrebani, ni pomembno,
koga si dobil, za vsakega si se maksimalno potrudil s pozornostmi, nasmehom ali pa tako, da si mu
olajšal kakšno delo. Seveda pa ne smemo pozabiti na molitev. Vse pozornosti oz. darilca, ki smo jih
pripravili za angela varuha, smo skrbno spravili v naš ANIMALADL.

4. IME ORATORIJA OZ. ŽUPNIJE:
ORATORIJ ŽUPNIJE KOTLJE

ZA KONEC:
Za dobro izpeljan oratorij z rdečo nitjo je zelo pomembno, da smo enotni, da spoštujemo ideje
drugih, da se pri delu z otroki podpiramo in da je naš glavni cilj, kako jim bomo približali Sveto
Trojico. V tem tednu pozabimo nase in damo od nas največ, kar lahko. Pred oratorijem je pomembna
tudi dobra duhovna priprava. Animatorji iz Kotelj se že 14 let prostovoljno trudimo delati za Boga, za
bližnjega, za župnijo in seveda za naše otroke. Zelo nam je pomembno, da se vsak dan oratorija
izpelje z Božjo pomočjo, z bistvom in sporočilom, ki si ga otroci zapomnijo, shranijo v svoja srca in ga
še dolgo nosijo s seboj. Kot smo že na začetku omenili, imamo vsako leto 6 dni oratorija, zato smo
bili mogoče letos malo presenečeni, ker knjiga ni bila tako zasnovana. Zaradi dobrobiti otrok in tudi
animatorjev, smo se odločili, da zadnji dan sestavimo sami. Sama izvedba tega dne nam je zelo
dobro uspela, otroci so bili navdušeni in tudi nam animatorjem ni bilo mogoče skriti veselja,
navdušenja in povezanosti med nami ter z Bogom. Upamo, da naš trud ni bil zaman in da bo tudi
vam všeč naš dan, ki smo ga začrtali. Mogoče to ne bo NAJ IDEJA, si pa vseeno želimo, da bi vsi s
seboj odnesli sporočilo šestega dne: LEPA SEM, KER LJUBIM.

ANIMATORJI ŽUPNIJE KOTLJE

