S4
AKTIVITA PRO DĚTI
PŘÍBĚH PRAVÍ
Být vůdcem národa není nic snadného. S
každou drobností, s každým malicherným
sporem chodili všichni za Mojžíšem. U Mojžíše museli proto lidé dlouho čekat, než přijdou na řadu. A také Mojžíš byl vyčerpaný. V
té době k němu přišel na návštěvu jeho
tchán Jitro. Původem byl z jiného národa,
ale společně s Mojžíšem chválil a ctil Hospodina.
Jitro si všiml, že je toho na Mojžíše už moc,
a poradil mu, aby ustanovil několik soudců,

kterým svěří řešení drobných problémů. Potom už by Mojžíš musel řešit jenom ty
opravdu důležité spory. Mojžíš návrh přijal a
dále se věnoval pouze věcem, které byly
opravdu zásadní. V první řadě se snažil hlavně co nejvíce porozumět samotnému Bohu
a jeho přáním.
Co nám z toho zůstalo…

Dnes

bychom

něco

takového

nazvali

„delegování pravomoci”. Každý, kdo
řídí něco většího, ať už je to firma,
spolek, družinka dětí nebo celý stát,
ví, že nemůže všechno ukočírovat

sám.
Potřebuje schopné a poctivé spolupracovníky, kteří budou některé úkoly
řešit za něj.

ROZHOVOR S DĚTMI
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S4
PÁN S NÁMI
Jeden izolovaný člověk toho nikdy mnoho nesvede. Proto má vláda tolik ministrů, Cestaven
tolik organizátorů a vaše skupina nejspíš více členů. Pokud vás na toto stanoviště opravdu
dorazilo více, řekněte ostatním členům týmy, čím jsou pro vás důležití. Na tomto výletě i ve
světě okolo.

Pokud jste účastníci samotáři, vzpomeňte si na někoho, kdo vám toho hodně dal. Někoho,
kdo se jaksepatří ujal nějaké zodpovědnosti, kterou za vás měl. Pokuste se nyní najít způsob, jak této osobě svou vděčnost vyjádřit. Je na vás, jestli to bude emailem, SMS, telefonátem nebo jinou cestou… hlavně ale neotálejte!

CHALLENGE
Jak si dělíte role ve výzvách? Kdo z vás vede? Odpovězte si také následující aktivitou:

Vylezte si navzájem na ramena, za krk, nebo třeba dva držte třetího ve vzduchu. Důležité
je, aby se jeden nedotýkal země. Ten pak ze své pozice natočí o této zkušenosti krátkou
reportáž. Tu pro získání bodů nahrajte nyní nebo z domova na dostupné úložiště:
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