STAŇ SA SPISOVATEĽOM
Aktivita Staň sa spisovateľom chce podporiť formovanie pozitívneho postoja mladých ľudí k problematike HIV/AIDS.
Chce formovať pozeranie sa na problematiku HIV/AIDS inak – pozitívnymi očami. Chce naučiť mladých ľudí vyjadrovať sa o náročných problémoch dnešnej doby písomnou formou. „Staň sa spisovateľom a napíš svoj príspevok –
úvahu, reportáž, blog... do novín, časopisu, na webovú stránku...“ Inšpiráciou môžu byť literárne príspevky žiakov
z druhého a tretieho ročníka kampane, ktoré sú na www.cervenestuzky.sk – HISTÓRIA.
Ako príklad uvádzame:
Najväčšia hodnota v mojom živote
Mám 18 rokov a najväčšiu hodnotu má pre mňa
chodenie v uličkách idúceranné zobudenie
šoférovanie auta
ho vlaku
chôdza
oprava defektu
dôvod smiať sa
dať gól
spoznávanie samého seba
prejsť cieľovou páskou
prekonanie sa
uzdravenie
možnosť pomôcť
písanie úvahy
dočkanie sa
kráčanie zo školy
učenie sa od druhých
kráčanie do školy
zaspávanie sýty
vítanie rodiny
sprchovanie sa
návrat domov
let na bicykli
snívanie s otvorenými očami
pozorovanie detí
budúcnosť
rozprávanie sa
ležanie na sene
práca na sebe
pasenie oviec a kôz
počúvanie prírody
sedenie na konári
poriadok
vstať opäť na nohy
kosenie trávy
premôcť sa vydržať
oberanie jabĺk
ochutnávanie
umývanie riadov
objímanie
varenie pre rodinu
slušnosť
zbieranie čučoriedok
človečina
zaujatie sa čítaním
oddych
pohľad do zrkadla
listovanie v atlase
večera v Štedrý deň
surfovanie po internete
kochanie sa zo štítov
vdychovanie ročných obobliekanie sa
dobí
myslenie
vypísanie pera
plávanie pod hladinou
dať si poradiť
spievanie si
vytrvanie
zákusok
poďakovanie
čakanie na dobré
vrátenie požičaného
česanie sa
mať čas
pohľad z lietadla
byť sebou
vôľa pomôcť
svetlo v tme
chôdza naboso

trochu peňazí
vyjadrenie sa
vôľa urobiť radosť
dotvorenie sveta
byť vzorom
uspokojivosť
poznanie súvislostí
hľadanie riešení
náchádzanie riešení
pravda
med
vôňa
kočíkovanie
prijatie pravdy
chôdza po slnku
premýšľanie
dorozumenie sa cudzím
jazykom
suveníry
prezliekanie sa do suchého
predstava
ostré videnie
náchádzanie svojho miesta
nesklamanie
snaha
modlitba
uskromnenie
obhajoba iných a seba
umenie presvedčiť
milovanie
spomienky
nachádzanie sa
byť súčasťou
maškrtenie
spokojnosť
možnosť druhá šanca
odpoveď

23

vedieť odpovedať
telefonovať
byť volaný
byť potrebný
byť postrádateľný
byť užitočný
oprava chyby
splnenie sľubu
pripravenosť
odmena
teplo
čistá myseľ
cieľ
odvaha
zaujatosť
zaujatie iného
smelosť
nakŕmenie statku
holenie sa
ostrihanie sa
mať dôverníka
byť dôveryhodný
dostať slovo
uvedomenie si
byť rešpektovaný
dodržiavanie zásad
využívanie zmyslov
vedieť byť ticho
výdrž
maličkosti
miera
poznanie pôvodu
pohľad do vody
výhľad na more
kapučíno na námestí
poznať zmysel
byť vďačný
vlastne... môj život
Milan Jurčo

