
6

Preden gremo na pravo tekmovanje, 
se je potrebno dobro pripraviti. Npr. 
preden gremo s svojim kolesom na 
daljšo razdaljo, je potrebno preiz-
kusiti in videti, kako vzdržljivi smo. 
Ugotoviti moramo, ali je potrebno še kaj na-
rediti in katere cilje si lahko postavimo. Čemu lahko služi kolo? Mor-
da imamo občutek in sanjamo, da smo sposobni prekolesariti visok hrib, 
čeprav je potem na cesti in na tekmi nekaj čisto drugega. Če smo priprav-
ljeni, potem nas tisoč nepredvidenih stvari in situacij v življenju ne bo pre-
senetilo. Imamo eno prestavo več. To ne pomeni, da bomo vedno prema-
gali vse klance, vsekakor pa se jih bomo lažje lotili.

 OGREVANJE
ZIDANJE STOLPA
Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali 
ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave 
pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in 
bi govorili: »Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.« (Lk 14,28-30)

»Rekla bi, da v športu ni nič pomembnejšega, kot je usposabljanje  
in priprava. Potreben je psihološki kot tudi fizični trening.« 

Venus Wiliams, tenisačica

 MISEL TRENERJU
Če želimo zgraditi hišo, je pomembno postaviti prave temelje. Brez pravih 
temeljev ne bi mogla stati. Če bi šel v tekmo nepripravljen, bi lahko to pome-
nilo, da ne bi dosegel željenega cilja. Lahko bi to pomenilo nespoštovanje 
pravega časa ali še slabše, da bi se poškodoval. Vendar pozor: priprava – te-
melj je šele prvi korak do cilja, ki smo si ga postavili, in ni cilj, ki bi ga želeli 
doseči. Preden animator začne s poletnimi aktivnostmi, se mora tudi sam 
pripraviti in usposobiti na najboljši možni način. In tu se stvari ne končajo, saj 
se priprave vedno nadaljujejo. Gre za nenehen proces učenja nečesa novega. 

KOLO
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 SKUPINSKA VAJA
IZPOLNJEVANJE LISTA

Potrebščine: pisala, listi 
Pozor: Vsak udeleženec naj iskreno odgovori na vprašanje.

Vsak udeleženec dobi list, na katerem so vprašanja na temo, katere stvari 
je pripravljen narediti. Pri odgovarjanju naj bo iskren. Ob koncu se pogovo-
rite, kaj je bilo najtežje oz. česa niso pripravljeni storiti in zakaj.

Vprašanje DA NE

 1. Si pripravljen skočiti s padalom? 	
 2. Si pripravljen doma cel teden pomivati posodo? 	 
 3. Si pripravljen eno uro skupaj teči po mestu/vasi?  	
 4. Si pripravljen počistiti WC? 	 
 5. Si pripravljen previti svojega mlajšega brata/sestro? 	
 6. Si pripravljen eno uro brcati žogo? 	 
 7. Si pripravljen celo noč bedeti ob tabornem ognju? 	 
 8. Si pripravljen takoj po šoli narediti vso domačo nalogo? 	
 9. Si si pripravljen vsak dan brez izjeme umiti zobe?  	
 10. Si pripravljen sprejeti udarec/pljunek sošolca in na to ne odreagirati? 	

KRATEK POGOVOR
► Koliko DA – jev ste označili in zakaj?
► Katere stvari vam je lažje narediti/ste vedno pripravljeni?
► Imate občutek, da se želite vedno naučiti nečesa novega?
► Kaj ste pripravljeni narediti za svojo ekipo?

 NALOGA
ZA TRENERJA
Skrbno bom pripravil ves material, ki ga potrebujem za današnjo dejav-
nost. Res je, da vedno lahko pride kaj novega, nepredvidenega, vendar 
bom na ta način pripravljen in bom lažje ter boljše odreagiral na vse stvari.

ZA MLADE
Vse, kar potrebujem za šolo in druge obšolske dejavnosti (trening, glasbe-
na šola …), si bom pripravil prejšnji dan.

trening za pripravljenost
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MASKA ZA 
POTAPLJANJE

Če morje opazujemo z obale, vidimo pred-
vsem ogromne količine modre vode. To je po 
eni strani fascinantno, po drugi pa tudi dolgo-

časno. Maske za potapljanje pa nas učijo, da je 
morje veliko več kot le to. Potrebno je masko natak-

niti in se vreči v globino morja in tam bomo odkrili svet, 
ki si ga na površju ne moremo predstavljati. 

 OGREVANJE
ZAHEJ SPLEZA NA SMOKVO
Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je višji 
cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi 
množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smo-
kvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. (Lk 19,1-4)

»Najlepše stvari niso ne na nebu in ne na zemlji, temveč v globinah 
morja … Dovolj je, če imamo oči in srce, da jih odkrijemo.« 

Jacques Mayol, potapljač

 MISEL TRENERJU
Zahej, javni uslužbenec in grešnik se ob Jezusovem mimohodu ne zadovo-
lji s tem, da bi v množici poslušal ljudske čenče in njihovo pripovedovanje. 
Tudi njegova majhna postava ga pri tem ne ovira. Ker je bil radoveden (za-
nimalo ga je, kdo je Jezus), se povzpne v krošnjo divje smokve. Animatorja, 
ki ne bi bil radoveden, si ne moremo predstavljati. Radoveden v poznava-
nju, ustvarjanju, odnosih. 

Radovednost je vzmet, ki nas spodbudi, da v življenju nekaj spremenimo 
in izboljšamo. Brez radovednosti se nam lahko zgodi, da ostanemo del 
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te množice, ki je bila prisotna, vendar jih ni zanimalo, kaj se dogaja. Kot 
animatorji se ne smemo zadovoljiti le s stvarmi na površju. Zgodi se nam 
lahko, da tudi naše življenje postane enolično in dolgočasno. Potrebno je 
namestiti lastno masko, da lahko opazimo »globlje stvari«.

 SKUPINSKA VAJA
IGRA ISKANJE ŠTEVILK

Potrebščine: zidni lepilni trak, flomastri, pisala 
Pozor: Igra lahko postane groba, zato je potrebno že pred začetkom poudari-
ti, da se ne sme uporabljati rok, sile ali česarkoli, kar bi bilo nasilnega.

Otroke razdelimo v več skupin. V vsaki naj bo 5–6 igralcev. Vsakemu na 
košček zidarskega lepilnega traku napišemo 5 mestno številko (pri mlajših 
lahko le 3 mestno), ki jo ima nalepljeno na čelu. Naloga vsake skupine je, da 
z gledanjem (brez nasilja ali zakrivanja svoje številke z roko) na pripravljen 
list svoje skupine napiše čim več številk drugih skupin. Pred začetkom igre 
lahko ima vsaka skupina nekaj minut časa za pripravo taktike. Igra naj bo 
časovno omejena.

KRATEK POGOVOR
► Kaj vam je bilo pri igri najbolj všeč?
► Ste bili bolj defenzivno (skrivali številko) ali ofenzivno (skušali odkriti 

številko) naravnani?
► Ali ste v življenju radovedni? 
► Se želite naučiti čim več novih stvari ali ne?
► Kaj nam radovednost prinaša v športu in življenju?

 NALOGA
ZA TRENERJA
Se ob stvareh, ki se mi zgodijo, vprašam »zakaj?« Skušal bom stvarem priti do 
dna. Če kaj ne razumem, bom vprašal druge.

ZA MLADE
Pomislil bom, kaj me je od nekdaj zanimalo, pa na stvar nimam odgovora. 
Poizkusil ga bom najti ...

trening za radovednost
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