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PYRAMÍDA HRDINSTVA
4. stretko

CIEĽ

Uvedomiť si, že hrdinstvo začína už teraz a nepadne nám 
do lona niekedy v budúcnosti. Predstaviť Titusa Zemana 
ako hrdinu, ktorého hrdinstvo nebolo odtrhnuté  
od vzťahov s jeho spolubratmi a pomocníkmi.

ZO ŽIVOTA TITUSA ZEMANA

Titus Zeman bol spolu s mnohými ďalšími v apríli 1951 dolapený. 
Funkčné obvinenia boli: špionáž a vlastizrada. Prokurátor pre neho 

žiadal trest smrti. Ale Titusova povesť a vôľa režimu „nevytvárať mučeníkov“, priniesli 
zmenu trestu na 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne so stratou občianskych 
práv. Trinásť rokov Titus znášal väzenie, ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný; 
potom bol asi päť rokov podmienečne prepustený na slobodu, stále trápený, sledo-
vaný a nakoniec sa s ním jednalo ako s pokusným králikom. Bratislava, Leopoldov, 
Ilava, Mírov, Valdice a Jáchymov so svojou strašnou „Vežou smrti“, kde bol určený 
na manuálne drvenie rádioaktívneho uránu, to boli miesta kalvárie Titusa Zemana. 
Jeho osud sa prelína so svedectvami viery mnohých iných: blahoslavená sestra 
Zdenka Schelingová, Boží služobník Michal Buzalka, Ján Chryzostom Korec – neskôr 
kardinál, don Alfonz Paulen, don Ernest Macák (zomrel v r. 2016 sprevádzaný chýrom 
svätosti). Titus nebojoval viac ako oni: ale s nimi a spolu s nimi, špecifickým spôso-
bom, ktorý sa od neho žiadal.

Budete tým, čím ste dokázali byť dnes, 
pretože budúcnosť bude len ovocím 
vašej schopnosti dobre využiť prítomnosť.
Ján Pavol II.
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AKTIVITA

Uveď aktivitu napríklad týmito slovami: Prišli sme k pyra-
míde hrdinstva. Naučili sme sa už mnohým veciam. Naša 
pyramída má svoje základy. Začali sme ju postupne stavať 
vďaka všetkým aktivitám na predchádzajúcich stretkách. 
Teraz sa ukáže, či sme skutočne hrdinami a či sme sa dobre 
pripravili. 

Môžeš deťom prečítať citát z Písma, ktorý hovorí o tom, že máme byť 
zodpovední v malých veciach, aby sme potom zvládli tie veľké:

Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je  
nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda  
neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé  
bohatstvo? Lk 16,10-11

Na veľký papier alebo nástenku priprav pyramídu podľa predlohy  
(jednotlivé „stavebné kamene“ pyramídy s úlohami nájdeš v prílohe):

vrcholová úloha 

5. stupeň 

4. stupeň 

3. stupeň 

2. stupeň 

1. stupeň

V pyramíde sú úlohy s rôznou nároč-
nosťou podľa stupňa, na ktorom sú 
umiestnené. Úlohy prvého a druhého 
stupňa sú viditeľné, ostatné zakry 
papierikom s otáznikom. 

Namotivuj deti, aby postupne plnili úlohy z pyramídy. Každý si sám 
vyberie jednu úlohu zo spodného radu (1. stupeň) a keď ju splní, môže 
ísť na vyšší rad. Úlohy z prvých dvoch radov by mali deti zvládnuť ešte 
počas stretka. 

Za každú splnenú úlohu môžu získať BONY a to v závislosti od stupňa 
úlohy v pyramíde (prvý stupeň jeden BON, druhý stupeň dva BONY atď.).
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Deti treba dobre motivovať k činnosti, napr. slovami: „Úlohy budú stále 
náročnejšie. Toto nedáš! Hecneš sa?“ Prirovnaj im pyramídu k výstupu  
na vysokú horu. Je to niečo, čo je náročné, čo si vyžaduje odvahu 
a hrdinstvo.

Po splnení prvých dvoch radov navrhni deťom, že ďalšie rady budú plniť 
počas nasledujúceho týždňa. Vždy sa ti musia ozvať, aby získali novú 
úlohu a aby si mohol skontrolovať jej splnenie. Preto sa s nimi dohodni, 
ako sa s tebou spoja. Kto, kedy a čo splnil zostane na istý čas zahalené 
rúškom tajomstva a budeš to vedieť iba ty. Chceme tým naznačiť, že 
tie najväčšie hrdinstvá zostávajú často ukryté pred ľuďmi. A tí najväčší 
hrdinovia sa tým nechvália.

Počas týždňa môžu úlohy plniť aj spolu. Ak sa dajú dokopy dvaja, získa-
jú dvojnásobný počet BONOV. Ak traja, trojnásobný, atď. Počas plnenia 
úloh z Pyramídy hrdinstva buď podľa možnosti pre deti vždy po ruke, 
aby si im poradil, povzbudil ich… tak ako Titus nebol nikdy sám. Deti by 
sa nemali báť prísť za tebou, ak budú mať nejaký problém so splnením 
úlohy, nech sa v tom necítia samy.

 
ÚLOHY 1. STUPŇA: 
Uprac stretkársku miestnosť. 
Roztrieď písacie potreby – farbičky, perá, ceruzky. 
Spýtaj sa všetkých na stretku, kto je smädný a dones im pohár vody. 
Vyčisti topánky jednému spolustretkárovi. 
Urob radosť niekomu z rodiny cez SMS. 
Zavolaj jedného kamaráta do stretka, ktorého si už dlhšie chcel zavolať  
(zatelefonovať, SMS…).

 
ÚLOHY 2. STUPŇA:  
Zbehni do obchodu a kúp niečo dobré pre stretko. 
Pomôž niekomu zo stretka s domácou úlohou. 
Nakresli návrh loga svojho stretka a predstav ho ostatným. 
Pozbieraj odpadky okolo vašej budovy. 
Skús vymeniť vypálené žiarovky v budove 
(toto musíš pripraviť, aby mohli úlohu splniť).



4    TITUS ZEMAN Etapová hra / ZŠ_4

ÚLOHY 3. STUPŇA: 
Úlohy tretieho stupňa už plnia deti doma po dohode s tebou. Musíš s nimi 
komunikovať, dať im vybrať jeden z príbehov a poslať im ho. Potom skontroluj, 
či úlohu splnili, prípadne sa s nimi o tom porozprávaj. 
Prečítaj si príbeh a skús porozmýšľať o tom, v čom spočíva hrdinstvo tohto 
človeka. Odpoveď povedz svojmu animátorovi. (V prílohe sú štyri stručné príbehy, 
z ktorých si deti vyberú vždy jeden.)

Reinhold Messner/Maťo Hurajt/Lukasz Urban/Carlo Acutis

 
ÚLOHY 4. STUPŇA: 
Po splnení úlohy z tretieho stupňa daj deťom vybrať si úlohu zo štvrtého a po-
tom podobne aj z piateho stupňa. Treba s nimi nejakým spôsobom komuniko-
vať, aby si vedel, ako sa im darí a či predchádzajúce úlohy splnili. 
Urob doma raňajky. 
Nauč sa prať. 
Umy riad bez toho, aby ti to rodičia prikázali.

 
ÚLOHY 5. STUPŇA:  
Skonči v najlepšom (vtedy, keď sa ti darí a vyhrávaš) v hre na počítači. 
Vydrž jeden celý deň bez internetu a digitálnych hier (PC, mobil, nintendo,…).

 
VRCHOLOVÁ ÚLOHA: 
Zotrvaj v tichu – primerane veku. 
(napr. dvanásťročný 12 min., trinásťročný 13 min…).
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DISKUSIA

Diskusia prebehne až na ďalšom stretnutí.

Čo si čakal, že bude na vrchole? Prečo nebolo hore napr. 100 klikov,  
ale zostať v tichu na istý čas? 

Čo podľa teba znamená veta: „Strom spadne na tú stranu, na ktorú 
sa nakláňa“? 

V čom spočívalo hrdinstvo dona Titusa? Ako je možné, že dokázal zniesť 
toľké väzenie a mučenie? Čo mu v tom pomáhalo?

PRE ANIMÁTORA

Prešli sme už dosť dlhú cestu s donom Titusom. Deti 
majú už nejaké BONY a nazbierali skúsenosti. Môžeš im 
zhrnúť, čo sa už naučili. To všetko bola príprava. Teraz 
prišli k samotnému boju, kde sa ukáže, či sú skutočne 
hrdinami alebo nie. 

Ak nechceme, aby nás dnešná doba uvarila ako „žabu v hrnci“, musíme 
sa snažiť byť aktívni. 

Deti často povedia: „Načo sa učíme také blbosti? Načo mi to v živote 
bude? Je to nuda!“ Lenže v živote to naozaj často tak je, že sa učím a ne-
viem hneď, na čo sa mi to v živote zíde. 

Hrdinstvo nám v živote nepadne len tak z neba. Je potrebné sa naň aj pri-
merane pripraviť. Aj keď teraz ešte nevieme, na čo nám to všetko bude.

Ani don Titus nevedel na čo mu budú všetky predchádzajúce skúsenosti 
a vedomosti. No Boh s ním mal plán, ktorý sa postupne odkrýval.  
V prichádzajúcich situáciách mohol využiť to, čo sa dovtedy naučil.  
Jeho hrdinstvo sa však rodilo hlavne v jeho srdci, nie v naberaní  

„svalovej hmoty“.
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Z PÍSMA 

Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoc-
tivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní 
v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?

Lk 16,10-11 

ÚLOHA DO BUDÚCEHO STRETNUTIA 

Dokončite úlohy z vyšších stupňov aktivity Pyramídy hrdinstva  
(pozri inštrukcie k aktivite vyššie). 

Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať 
vám kráľovstvo.

Lk 12,32

Posledné stretko v rámci príprav na blahorečenie Titusa Zemana bude nača-
sované na september. Aby téma v stretku „nevychladla“, nájdi spôsob ako ju 
šikovne počas leta pripomínať.  
Sledujte stránku www.tituszeman.sk s novinkami, urobte organizačné prípra-
vy na účasť na blahorečení, pošli deťom SMS alebo mail s narážkou na niečo, 
čo ste spoločne prežili počas stretiek o donovi Titusovi, ponúkni im prečítať si 
dobrodružný životopis dona Titusa pod názvom Titus, ideš!, ktorého vydanie 
očakávame pred letom vo vydavateľstve Don Bosco (www.donbosco.sk) a pod.

http://www.tituszeman.sk
http://www.donbosco.sk
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Potešíme sa, ak nám dáš vedieť o svojej skúsenosti s ponúknutým stretkom 
a poskytneš nám podnety pre vznik ďalších pastoračných materiálov na adrese 
info@tituszeman.sk.
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