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Svačinové dny pro Veroniku
21.3.2012

Právo

str. 10 Severovýchodní Čechy
(lž)

Kdo si dnes a zítra koupí v Základní škole Pouchov svačinu, podpoří vzdělávání africké holčičky
Veroniky. Pouchovští školáci ji před dvěma lety adoptovali v rámci projektu Adopce na dálku.
„S adopcí na dálku začala naše škola již před šesti lety. V roce 2009 jsme dokonce navštívili naše
první adoptivní dítko přímo v Keni. V současné době má škola adoptovanou africkou holčičku
Veroniku, které chceme již potřetí pomoci. Nabízíme všem žákům a vlastně všem Hradečanům
zapečené toasty, výtěžek bude použit na adopci právě naší Veroniky,“ uvedla Eva Humlová, učitelka
angličtiny pouchovské základní školy.
Svačinové toasty se budou prodávat o přestávkách ve vestibulu školy dnes a zítra vždy o přestávkách
od 7.15 do 12.50 hod.
Regionální mutace| Právo - severovýchodní Čechy

Prodávají tousty, aby pomohli africké školačce
22.3.2012

Mladá fronta DNES

str. 4 Kraj Hradecký

Ladislav Pošmura

Toustové hody, improvizovaná kantýna, hygienické čepičky a všudypřítomná vůně sýru a šunky. Na
Základní škole Pouchov v Hradci Králové děti prodávají svačiny, aby pomohly svým africkým
vrstevníkům.
HRADEC KRÁLOVÉ „Dnes jsem udělal asi čtyřicet toustů,“ pochvaluje si Jakub, který s dalšími
dětmi prodává v královéhradecké základní škole na Pouchově „svačiny pro Afričanku“. Pokud se jim
podaří během dvou dnů vybrat přes 7 tisíc korun, vydělané peníze dostane dívka z Afriky na to, aby
mohla po celý rok spokojeně žít a chodit do školy.
Děti s učitelkou angličitny Evou Humlovou drží tradici šest let, za tu dobu stihly na dálku adoptovat
už druhé děcko.
„Prodáváme šunkové a sýrové,“ informují Eliška a Tereza, sedící v řadě osmi dalších dětí, kteří na
svých toustovačích svačinu zapékají. Za dopoledne si pro ni přišli i rodiče. „Jedna maminka si dnes
koupila osmdesát toustů,“ chlubí se největším „kšeftem“ žákyně Verča. Děti se k improvizované
prodejně seběhnou každou přestávku, navléknou čepice a zástěry a čekají. „Čepičky máme kvůli
správné hygieně, ale já mám krátké vlasy, takže ji ani nepotřebuju,“ směje se Honza.
Zatímco žáci připravují občerstvení, dvě dívky vybírají dvacetikorunu za každý toust. „Před dvěma
lety jsme poprvé vybrali peníze na tuto holčičku,“ ukazuje Eliška prstem na nástěnku, kde vedle
ceníku a upoutávky na letošní sbírku visí i certifikát s fotkou malé Veronicah Njeri.
„Vydělané peníze jdou na dobrou věc a děti se ještě najedí“
O každé přestávce zaplní kantýnu desítky žáků. Největší nával byl hned ráno, kdy do školy přišli
podpořit sbírku rodiče a lidé z okolního sídliště. Kolem poledne si pro toust najde cestu už jen hrstka
největších hladovců.
„S celou akcí mi pomáhají děti i rodiče. Vydělané peníze jdou na dobrou věc a děti se ještě najedí. Už
před šesti lety jsme adoptovali chlapce, peníze mu do Afriky posíláme stále a dodnes s ním
komunikujeme. I Veronicah, pro kterou peníze vybíráme letos, nám posílá dopisy, které si s dětmi při
hodinách angličtiny překládáme, a píšeme jí zpátky,“ říká angličtinářka.
Přijít do školy a koupit si toust mohou zájemci i dnes. Po poledni se však kantýna zavře a sbírka půjde
do pražského Centra Narovinu, občanského sdružení, které adopci na dálku zprostředkuje.
Každé adoptované dítě, na které pošlou členové centra sedm tisíc, bude mít po dobu jednoho roku
zajištěnou zdravotní pěči, bude moci chodit do školy, zdravě se stravovat a pít. Škola se však snaží
pomáhat dlouhodobě.
„V naší tradici svačinek budeme jistě pokračovat i v následujících letech. Naše podpora touto akcí
rozhodně nekončí a těšíme se, co nám další spolupráce s africkými dětmi přinese,“ doplňuje Humlová.

Foto popis| Improvizovaná kantýna Ráno si pro toasty do školy přišli i rodiče a lidé z okolí, jedna žena
jich koupila osmdesát.
Foto autor| Foto: Ondřej Littera, MF DNES
Foto popis| Pro Veronicah Žáci základní školy na Pouchově prodávali toasty, výtěžek podpoří adopci
na dálku. Školáci už adoptovali druhé africké dítě.
Foto autor| 3x foto: O. Littera, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Hradecký kraj

Afrika, aneb Poznejme zemi našeho spolužáka
3.4.2012

Litoměřický deník

str. 8 U nás doma

Na počátku byl nápad a touha ukázat nejen žákům, ale i dospělákům, že opravdu každý může svým
malým dílem pomoci. Cesta, kterou se vydáváme již sedmým rokem, je trnitá. A proto byl projektový
týden na Ladovce cíleně zaměřen na to, aby se pokusil ukázat cestu, možnost, jak být lepší, myslet
také na ostatní a být FAIR. Fair k sobě i k ostatním. Všechny třídy od 2. ročníku se zapojily do
mezinárodního projektu Aware&Fair, jehož je Město Litoměřice partnerem. Spolupráce s lektory z
organizací ShineBean, Sever Litoměřice a Centra Narovinu u našich dětí vyvolala emoce a troufám si
říct, že se jim Afrika vpila do kůže.
Ve spolupráci s třídními učitelkami a školní metodičkou prevence jsme se rozhodly využít nabídky
uspořádání projektového dne výše zmíněnými organizacemi. Prvostupňáci se zaměřili na téma Za
školáky do Afriky a dozvěděli se tak, že v keňských školách je to úplně jiné než v té naší, že děti by do
školy rády, ale rodiče nemají finance, řekli si o spoustě povinností, které keňské děti mají a
konfrontovali je s povinnostmi českých dětí. Otázky nebraly konce a původně plánované dvě
vyučovací hodiny byly skutečně málo. Na závěr mohly děti podpořit Keňu zakoupením fair tradového
výrobku z mastku.
Naši šestáci si zahráli hru Africká vesnice, která jim umožnila vyzkoušet si tvrdý život v Africe. Z
jejich ohlasů plyne, že si uvědomili, v čem simulační hra spočívá. A popravdě mě hloubka jejich
výroků opravdu mile překvapila. Posudte sami: „Hra nám ukázala, že bychom si měli vážit života,
který máme. Hráli jsme hru o přežití, museli jsme uživit naši vesnici tím, že jsme se museli
rozhodnout, jaké plodiny vysázíme. Mluvili jsme o humanitární pomoci. Překvapilo mě, žeměta hra
zasáhla.“
Sedmáci se zamýšleli nad tématem Pozitivní život. Nahlédli do života lidí, kteří jsou ohroženi
nebezpečnými nemocemi a nemají přístup k potřebné lékařské péči.
Osmáci a deváťáci se v globálních souvislostech soustředili na téma Je jen jedna Země a pomocí
simulační hry si uvědomili hodnotu peněz. Zamýšleli se nad tím, zdali dělník dostane dostatek peněz
za vykonanou práci a konfrontovali to se skutečností. Mnozí se nestačili divit...
Téma Afrika se nesla naší školou celý týden a hlavně v různých vyučovacích předmětech, čímž bych
ráda poděkovala svým kolegyním a kolegům, za jejich ochotu a spolupráci :) Z výstupů dětí mohu
poukázat na výtvarnou výchovu, při které se vyráběly tradiční africké masky, nebo se žáci chystali na
rituál přijímání mladých bojovníků, kterému předcházely přípravy v podobě pomalování těla symboly.
Vhudební výchově se žáci věnovali výrobě nástroje na přivolání děště. Pozadu nezůstaly ani předměty
jako český jazyk, kdy téma spojily nejrůznější jazykové hrátky, žáci si přečetli africkou pohádku,
kterou porovnávali s českými pohádkami, pracovali s textem o Africe v duchu čtenářské gramotnosti,
tvořili myšlenkové mapy. V informatice si žáci vytvořili virtuální africkou vesnici či zprácovávali
informace do prezentace. V anglickém jazyce žáci překládali nejnovější psaní od našeho afrického
spolužáka Johna a též mu napsali několik řádků. Poslední den afrického týdne byl věnovám čtvrťákům
a šesťákům, kteří se zúčastnili besedy s Peterem Otieno, keňským koordinátorem adopce na dálku.
Toto setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Žáci měli možnost klást otázky v angličtině a posoudit
tak úroveň svých znalostí. Na závěr se naučili několik slov ve svahilštině, která pak využili ve
workshopu o africké hudbě. Naučili se totiž celou písničku ve svahilštině! Dále žáky čekal workshop o
africké módě, kterého se ujal sám Peter. Pro děti připravil plnou tašku tradičního oblečení, do kterého
se odvážlivci mohli obléci! Na závěr mého rozsáhlého povídání mi, milý čtenáři, dovol poděkovat
lidem, bez kterých by tato akce nenabyla takových rozměrů. Děkuji Renatě Rokůskové, zakladatelce

organizace Shine- Bean, za citlivý přístup k našim nejmenším. Děkuji Ivě Poláčkové a Martinu
Vlčkovi, lektorům z organizace SEVER Litoměřice, kteří se nezalekli našich puberťáků a dokázali je
natolik zaujmout, že v nich vyvolali emoce. A děkuji také Aleně Polanecké, koordinátorce Centra
Narovinu, která vážila cestu do Litoměřic a svým rázným způsobem a bez zbytečných kudrlinek
seznámila naše žáky s realitou v Keni. Přeji vám i nám hodně štěstí při realizaci dalších projektů a
doufám, že těch trnů tam bude co nejméně.
Foto popis| O autorovi| Mgr. Lucie Wasylyszynová, ZŠ Ladova Region| Severní Čechy

Školáci opět pomohou adoptované dívce z Keni
4.4.2012

Tachovský deník

str. 3 Tachovsko

MARIE PODZIMKOVÁ

Kladruby – Kladrubští školáci už od roku 2007 podporují vzdělání Muthiny Munywoki z Keni. Letos
dvanáctileté dívce pravidelně posílají v rámci adopce na dálku finanční prostředky získané prodejem
vlastnoručně zhotovených výrobků.
„První naší prodejní akci zahájíme zítra, tedy ve čtvrtek 4. dubna.. Stánek budeme mít postavený od
osmi hodin na kladrubském náměstí,“ uvedla Bohuslava Dusíková, učitelka místní základní školy.
„Pokračovat budeme i v neděli 8. dubna na nádvoří kladrubského kláštera, kde se koná Velikonoční
jarmark. Tam bude stát stánek asi od dvanácti hodin.“
Výrobky, které kladrubské děti budou nabízet k prodeji, vznikají vždy při takzvaných tvůrčích dílnách
ve škole. Jedná se zejména o bytové dekorace a lidé z Kladrub a okolí už stánek školy každoročně
vyhlížejí. Na nákup školní uniformy, učebnic a školních pomůcek odesílají do Keni každoročně sedm
tisíc dvě stě korun. „Obvykle se nám podaří získat víc, takže kromě školného už jsme mohli
adoptované dívce koupit hračky, kolo nebo jí zaplatit lékařskou péči a očkování,“ pochválila děti
učitelka Bohuslava Dusíková. Muthina vždy odepíše, poděkuje a pochlubí se školními výsledky.
Region| Západní Čechy

Fotbal africkým dětem
19.4.2012

Haló noviny

str. 11 Mladýma očima
(zr)

Chlapci i dívky z keňského města Nairobi mají za sebou již mnoho negativních životních zážitků, jako
je sexuální zneužívání nebo zkušenost s drogami. A právě těmto dětem se rozhodla pomoci Česká
asociace fotbalových hráčů.
ČAFH v rámci projektu Sport United, o. p. s., nedávno odeslala do Afriky ve spolupráci se společností
Profimed dodávku zubních kartáčků. »I přesto, že se tato pomoc může jevit jako banalita, mají tyto
maličkosti zásadní význam,« komentoval charitativní akci předseda ČAFH Karel Poborský. Obecně
prospěšná společnost Sport United byla založena zejména za účelem takovýchto charitativních aktivit.
Dětské rehabilitační centrum pro děti z ulice v Nairobi se dokáže postarat o 30 chlapců a 22 dívek.
Většina dětí ještě nedávno žila a pracovala na ulici. Během dvouleté integrace v centru se sociální
pracovníci snaží připravit děti a rodiny na jejich návrat do života.
Škola (denní i internátní) je financována pomocí projektu Adopce na dálku, o který se v Keni stará
Humanistické hnutí. »Vzhledem k nedostatku peněžních prostředků jsou vítány právě takovéto
charitativní projekty, které by dětem pomohly dosáhnout kvalitnějšího způsobu života.
V centru se děti potýkají s nedostatkem školních pomůcek, oblečení do chladnějšího počasí a bot nebo
sportovních pomůcek,« popsal status quo dále Poborský.
Asociace fotbalových hráčů chce i nadále africkým dětem pomáhat a chystá se, že by podobných
projektů bylo v budoucnu mnohem víc.

Dobrá zpráva
3.5.2012

Tachovský deník

str. 1 Titulní strana

(jk)

pro Tachovsko
Kladruby – Necelou polovinu peněz potřebných na školné pro na dálku adoptovanou školačku
Muthinu Munywoki z Keni, se podařilo shromáždit prodejem výrobků při jarmarku na nádvoří
kladrubského kláštera. Keňskou školačku adoptovali na dálku její vrstevníci ze Základní školy v
Kladrubech, kteří každý rok prodávají velikonoční a vánoční výrobky, aby dívce pomohli zaplatit
školné. Při jarmarku v kladrubském klášteře se podařilo získat zhruba čtyři tisíce korun.
Region| Západní Čechy

Zaostřeno na Afriku
Červen 2012

Přehled kulturních pořadů PIS

Zaostřeno na Afriku
13.5.2012

propagace PragueOut

Zaostřeno na Afriku a výstava Afrika nevšedníma očima
červen 2012

Pražská pětka

Zaostřeno na Afriku
červen 2012

Co kdy v Praze

Zaostřeno na Afriku
5.6.2012

propagace Hedvabná stezka

Zaostřeno na Afriku
5.6.2012

propagace www.lidovky.cz

Zaostřeno na Afriku
8.6.2012

propagace deník Právo

Fokus Vysočina adoptoval chlapce z Keni
12.6.2012

Havlíčkobrodský deník

str. 3 Zpravodajství

(sad)

KRÁTCE Z HAVLÍČKOBRODSKA
Chotěboř – Desetiletého chlapce z Keni adoptovali zaměstnanci a klienti Fokusu Vysočina z
Chotěboře. Zapojili se tak do projektu organizace Centra na rovinu Adopce na dálku. Prostřednictvím
této organizace si ze seznamu adoptovaných dětí vybrali desetiletého chlapce Edwarda Nona.
Edwardje z dvojčat a jeho bratříček Erik je také v adopci. Oba jsou HIV pozitivní, stejně jako jejich
matka, se kterou žijí v Nairobi v Keni. Matka se o ně nemůže postarat, podporovat je ve vzdělání a
zajistit jim finance na nákup školních pomůcek. Edward chodí do 5. třídy a pokračovat ve vzdělání
může právě díky adopci. „K tomuto rozhodnutí jsme dospěli díky tomu, že všichni dobře víme, jak v
této zemi děti strádají a nemají takové možnosti, jako u nás. Dalším důvodem je fakt, že každý ze
zaměstnanců a klientů Fokusu má děti rád, ale ne každý může mít svoje vlastní,“ říkají „adoptivní
rodiče“ z Fokusu.
Region| Vysočina

Malujeme po síti
12.6.2012

Vernisáž výstavy / propagace Českého rozhlasu

Praha hostí africký festival
13.6.2012

moderniobec.ihned.cz

str. 0 life.ihned.cz

bal

Na pražském Smíchově bude tuto středu na prvním místě Afrika. Diskutovat se bude o jejím rozvoji a
adopcích na dálku. Besedy doplní ukázky tradičních afrických tanců a bubnování. Na své si přijdou i
ti nejmenší - čeká je výroba afrických masek a pohádka.
Africká kultura ožije v komunitním centru Prádelna ve středu 13. 6. na akci s názvem Zaostřeno na
Afriku. Od 15 hodin se zaměří na děti a mládež, které si budou moci vyzkoušet tradiční africké oděvy
nebo si vyrobit masku.
Workshopy s africkou tematikou doplní tradiční hudba či pohádka. Program pro mladší návštěvníky
bude pokračovat až do šesti hodin večer, kdy přijdou na řadu besedy.
První okruh diskuze se zaměří na adopce na dálku. Vyslechnout si můžete zkušenosti adoptivních
rodičů a promluví i koordinátorka projektu Adopce afrických dětí na dálku Simona Heřtusová z
občanského sdružení Centrum Narovinu, které projekt zastřešuje a akci Zaostřeno na Afriku pořádá.
K nejzajímavějším hostům besedy patří Kennedy Okongo, jeden z hlavních koordinátorů Centra
Narovinu v Keni. Okongo promluví i ve druhém bloku diskuse, jejímž tématem budou projekty
zahraniční rozvojové spolupráce. Zde přestaví projekt Ostrov Naděje - Rusinga Island, který je jedním
z hlavních projektů Centra Narovinu v Africe.
Večer bude pokračovat ukázkou tradičních afrických tanců a promítáním fotografií z Keni. Vstupné na
akci je dobrovolné, výtěžek poputuje do fondu na nákup traktoru právě pro projekt Ostrov Naděje na
ostrově Rusinga Island v Keni.
URL| http://life.ihned.cz/cestovani/c1-5610...ekaji-vas-workshopy-vystava-i-bubnovani

Praha hostí africký festival
13.6.2012

life.ihned.cz

Setkání rodičů Adopce na dálku
18.6.2012

Bruntálský a krnovský deník

str. 3 Bruntálsko a Krnovsko

(doh)

Krnov – Centrum Narovinu zve dnes v Krnově setkání adoptivních rodičů a dalších zájemců s
keňským koordinátorem „Adopcí na dálku“ Kenem Okongo.
Ten je jedním z hlavních koordinátorů „Adopcí na dálku“ v Keni. Akce proběhne v pondělí
18. června v 18:00 ve spolkovém domě v budově kina Mír.
Region| Severní Morava

Moje země
číslo 3/2012 červen

strana 26 – 29, Náš člověk v terénu - Afrika člověka změní

Zpravodaj města Odolená Voda
7-8/2012

Haló noviny
8.10.2012

Haló noviny, pokračování
8.10.2012

Informuj.cz
8.10.2012

Informace z Brna.cz
8.10.2012

Informace z Brna.cz, pokračování
8.10.2012

ECN.cz
Kalendář akcí v občanském sektoru
8.10.2012

NOS, Brno, 41. týden
10.10.2012

NOS, Brno, internetová verze www.i-nos.cz
10.10.2012

IHNED.cz
16.10.2012

IHNED.cz, pokračování
16.10.2012

Žáci pomáhají chlapci z Afriky ke vzdělání
26.10.2012

Žatecký a lounský deník

str. 8 U nás doma

Žatec–V rámci přednášky pro žáky Obchodní akademie a SOŠZE zavítal do Žatce rodilý Keňan Ben
Ooko. Představil žákům Afriku nevšedníma očima a s sebou spolu s koordinátorkou projektu paní
Polaneckou přivezl prodejní výstavu afrických rukodělných výrobků a šperků.
Ben žáky zaujal poutavým vyprávěním v anglickém jazyce o své rodné Kibeře v Keni, o
nairobském slumu, v němž se narodil a žil. Na fotografiích představil, v jakých podmínkách musejí
děti i dospělí v rychle se rozvíjejícím městě žít. Mnohé rodiny žijí v úplné chudobě, v hliněných
domech bez oken, s plechovou střechou. Voda není zdravotně nezávadná, musí se do domů donášet.
Odpadky se ve městě množí, místo na hraní pro děti se mění na skládky.
Absence vzdělání děti řadí mezi negramotnou a nekvalifikovanou pracovní sílu, což v podstatě
znemožňuje jejich šanci uživit se. Některé děti mají štěstí. Rodiče jsou na tom finančně natolik dobře,
že si mohou dovolit zaplatit dítěti školu. Ty nejobyčejnější, státní, byste za školu asi nepovažovali –
budova z hlíny bez oken, kde se v bídných podmínkách tísní přes sto dětí.
Program adopce na dálku, do kterého je zapojena naše škola, pomáhá alespoň jednomu dítěti
k dosažení slušného vzdělání. Žáci pomáhají desetiletému Deltonovi z ostrova Rusinga ve Viktoriině
jezeře v západní Keni získat základní vzdělání. Přispívají mu i na jeho školní uniformu a školní
pomůcky. Delton žije bez rodičů v pěstounské péči své tety v komunitním centru se sirotčincem,
jídelnou, vzdělávacím centrem, knihovnou a malou nemocnicí. Projekt pomoci na dálku je však více
než jen ekonomická výpomoc. Jde o projev solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi
různými národy a kulturami, také o prevenci rasismu, diskriminace a xenofobie v české společnosti.
Naše škola je na své studenty a jejich projev solidarity hrdá.
O autorovi| Zdenka Uďanová, OAa SOŠZEŽatec
Region| Severní Čechy

Žáci pomáhají africkému chlapci ke vzdělání
7.11.2012

Svobodný hlas
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Do Žatce v rámci přednášky pro žáky Obchodní akademie a SOŠZE zavítal rodilý Keňan Ben
Ooko. Představil žákům Afriku nevšedníma očima v prezentaci s mnoha fotografiemi a spolu
s koordinátorkou projektu paní Polaneckou přivezli prodejní výstavu afrických rukodělných
výrobků a šperků.
Ben žáky zaujal poutavým vyprávěním v anglickém jazyce o své rodné Kibeře v Keni,
o nairobském slumu, v němž se narodil a žil. Na fotografiích představil, v jakých podmínkách
musejí děti i dospělí v rychle se rozvíjejícím městě žít. Mnohé rodiny žijí v úplné chudobě, v
hliněných domech bez oken, s plechovou střechou. Voda je zdravotně závadná, musí se do
domů donášet. Odpadky se ve městě množí, místo na hraní pro děti se mění na skládky.
Hračka je pro mnohé děti velkou neznámou. Dětská práce, ať už v továrnách nebo pomoc
rodině, je velkým problémem. Připravuje děti o dětství i vzdělání. Absence vzdělání je přitom
řadí mezi negramotnou a nekvalifikovanou pracovní sílu, což v podstatě znemožňuje jejich
šanci uživit se. Dítě pracovní zátěž zvládá obtížně. Jedinou rozkoší se pro místní dospívající
stává čichání lepidla na lepení podrážek bot. Některé děti mají štěstí. Rodiče jsou na tom
finančně natolik dobře, že si mohou dovolit zaplatit dítěti školu. Ty nejobyčejnější, státní,
byste za školu asi nepovažovali -budova z hlíny bez oken, kde se v bídných podmínkách tísní
více než stovka dětí. Program adopce na dálku, do kterého je zapojena naše škola, pomáhá
alespoň jednomu dítěti k dosažení slušného vzdělání. Žáci pomáhají desetiletému Deltonovi z
ostrova Rusinga ve Viktoriině jezeře v západní Keni získat základní vzdělání. Přispívají mu i

na jeho školní uniformu a školní pomůcky. Malý Delton žije bez rodičů v pěstounské péči své
tety v komunitním centru se sirotčincem, jídelnou, vzdělávacím centrem, knihovnou a malou
nemocnicí. Projekt pomoci na dálku je však více než jen ekonomická výpomoc. Jde o projev
solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a kulturami, také o
prevenci rasismu, diskriminace a xenofobie v české společnosti. Zaslaná finanční částka
pomůže Deltonovi dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde
ve světě. Naše škola je na své studenty a jejich projev solidarity hrdá.
Foto popis| O autorovi| Ing. Zdenka Uďanová, OA a SOŠZE Žatec

Jaké to je být školákem v Keni? Žáci ze ZŠ se vydali přímo za dětmi
25.12.2012, denik.cz, Královéhradecký kraj
URL| http://www.denik.cz/kralovehradecky-kr...ydali-primo-za-detmi-20121226-1zuc.html

Jaké to je být školákem v Keni? Žáci ze ZŠ se vydali přímo za dětmi
se svou učitelkou
20.12.2012

Hradecký deník

str. 10 Hradecko - u nás doma

David P. Stefanovič

Hradec Králové – Zase je pondělí a my s mrmláním míříme do práce či do školy. Dokážeme
si v takové situaci vůbec představit, že škola může být radostí? Že vzdělání může pro někoho
znamenat jedinou naději na lepší živobytí v Keni, kde je sedmdesátiprocentní
nezaměstnanost? A že v samotné škole, často vzdálené několik kilometrů chůze, je každá
učební pomůcka malým zázrakem?
Počítače nejsou samozřejmostí
Elektřina zůstává často jen snem. Tedy žádné počítače, či interaktivní tabule, na které jsou
naše děti zvyklé. Uvěřily by vůbec tomu, že obyčejná tabule a kus křídy je mohou nahradit?
Různé dílny, vybavené pomůckami, najdete možná na středních školách, spíše ale až na
vyšších odborných. A i když u nás jsou školní jídelny cílem mnoha vtipů, jsou oblasti, kde
jejich existence umožňuje dětem nebýt i několik dní v kuse o hladu.
I v takových podmínkách je jakékoli vzdělání v Africe obrovskou výhodou. Důležitá je
zvláště znalost angličtiny a svahilštiny, neboť v zemi, kde má každý z více než 40 kmenů svůj
vlastní jazyk, kterým se mluví v rodinách, komunikují úřady jen anglicky a svahilsky a pro
sehnání každé lepší práce jsou tyto řeči naprosto nezbytné.
Disciplína především
Materiální zabezpečení přesto není tím hlavním rozdílem mezi školami v Čechách a v Keni.
„U nich vládnou mnohem konzervativnější společenské vztahy, třeba mezi muži a ženami… a
to se odráží i ve školní výuce. Velký důraz se tu klade na disciplínu, neboť rodiče i učitelé
věří, že bez ní se děti neprosadí. Přitom ovšem potlačují diskuzi i rozvoj vlastní osobnosti.
Fyzické tresty nejen za nekázeň,ale i za špatné odpovědi, nejsou výjimkou,“ přibližuje Dana
Feminová, předsedkyně Centra Narovinu.
Rákoskám je odzvoněno
Centrum Narovinu proto vystavělo vlastní školu na tzv. Ostrově naděje, což je komunitní
centrum na Rusinga Island ve Viktoriině jezeře, které pomáhá zlepšit život více než deseti
tisícům obyvatel. A organizačně zajišťuje i další školy. „V našich školách se snažíme všechny
nedostatky keňského vzdělávacího systému odbourat. Používání rákosky a fyzických trestů
jsme nekompromisně zakázali. Děti se u nás nebojí diskutovat či udělat chybu, mají lepší
výsledky,“ řekla Dana Feminová.
Tento přístup je ovšem někdy tváří v tvář rozdílné mentalitě místních lidí opravdu těžké
prosadit. „Stále se nám stává, že rodiče, zvláště otcové, děti z našich škol odhlašují, protože ty
se i doma přestávají bát sdělit svůj názor a třeba vytknout otci hrubé chování vůči matce.
Velmi nás to mrzí, ale věříme, že v konečném důsledku se nám podaří změnit třeba i vnímání
těchto problémů v komunitě k lepšímu,“ dodává Feminová.
Českokeňské partnerství
Velkou vzpruhou pro podporované keňské školy, která ale přináší radost a poučení na obou
stranách, je partnerství se školami českými. Mezi ně patří například ZŠ Pouchov z Hradce
Králové. Spolupráce probíhá většinou na úrovni dopisování: děti z obou zemí si vyměňují
zkušenosti ze svého každodenního života a poznávají tak jinou kulturu. České děti pak pro své

keňské protějšky vyrábí i školní pomůcky (např. malovanou abecedu), které se v Africe
setkávají s velkým úspěchem.
Výjimkou také není kolektivní„adopce na dálku,“kdy se česká třída složí na vzdělání
konkrétního keňského kamaráda. A třeba dětem v ZŠ Pouchov nestačilo ani to a v roce 2009
se za „adoptovaným“ chlapcem s angličtinářkou Evou Humlovou vydaly.
„Přivítání bylo opravdu velkolepé. Když jsme přijížděli, místní ženy se s výskotem zvedly a
vítaly nás zpěvem a tancem. Děti zrovna měly přestávku, tak byly venku a také se hned šly
podívat, co se děje. Když jsme vystoupili, ženy stále zpívaly, tančily, objímaly nás a potřásaly
si s námi rukama,“ vzpomíná Eva Humlová a přidává svou zkušenost s navštívenou školou,
která spojuje tradiční prvky keňského vzdělávacího systému se snahami Centra Narovinu:
„Ve třídách tam vládne naprostá kázeň,i když je v nich třeba sto dětí. U nás takové kolikrát
nedosáhnete ani s dvaceti. Všichni odpovídali společně, když je učitel pobídnul. Co se mi
rozhodně moc líbilo, bylo, že vždy když někdo správně odpověděl na otázku, učitel pobídl
děti, aby tomu dotyčnému zatleskaly. To je moc hezké a myslím, že hodně motivující.“
Foto popis|
Region| Východní Čechy
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