
POSTAVY ve h ře „M ůže Aisha z ůstat ve škole?“  

Aisha = „Ona je život“ v jazyce Swahili 

Bakari = „Ten, kdo bude mít úspěch“ 

Na′Zyia = „Matčina láska“ 

Mwangaza = „Světlo“ 

 

otec Bakari:  

Jsi Aishin otec Bakari. V jazyce Swahili to znamená „Ten, kdo bude mít úspěch“. 

 Celkem máš 5 dětí – nejstarší je chlapec jménem Faraji, o rok mladší je dívka Aisha, o 3 roky mladší 
Chaga a pak máš ještě 2 roční dcerky-dvojčátka. Tvrdě pracuješ jako rolník na velkém poli, abys 
prodejem vypěstovaných plodin získal dost peněz na obživu a živobytí rodiny. Protože žijete na 
úrodném jihu Keni, v minulých letech se ti dařilo mnoho sklízet i prodávat, a tak jsi mohl 3 starší děti 
posílat do školy. Letos se ale urodilo méně a ty už si nemůžeš dovolit platit školné za všechny 3 děti. 
Domníváš se, že vzdělání je méně důležité pro dívky, protože většinou chodí pracovat jen na pole a 
starají se o domácnost. Z těchto důvodů chceš Aishu odhlásit ze školy. Chlapci, i když nejsou ve škole 
tak šikovní, budou ve školní docházce pokračovat, aby si pak mohli najít lépe placenou práci a 
přispívali do rodinného rozpočtu. Aisha se stejně jednou vdá a bude ji mít na starosti manžel, takže 
vzdělání pro ni není důležité. 

 

dcera Aisha:  

Jsi Aisha, dvanáctiletá dívka z Keni. V jazyce Swahili tvé jméno znamená „Ona je život“. 

Už 4 roky chodíš do školy a měla jsi vždy výborné výsledky. Občas jsi byla v některých předmětech 
dokonce nejlepší ze třídy – a to není jen tak, protože do třídy vás chodí 86. Škola tě baví a máš tam 
hodně kamarádek a kamarádů. Až budeš velká, chceš se stát učitelkou. Myslíš si, že je nespravedlivé, 
že tě otec chce odhlásit ze školy a bratry tam nechat – bratři zdaleka nemají tak dobré vysvědčení 
jako ty. A navíc už tak musíš doma odvádět daleko více práce – chodit na pole, vařit, uklízet, nosit 
dříví… a přitom ještě stíhat přípravu do školy…  

 

matka Na ′Zyia:  

Jsi Aishina matka Na′Zyia. V jazyce Swahili tvé jméno znamená „Matčina láska“. 

Máš 5 dětí – nejstarší je chlapec jménem Faraji, o rok mladší je dívka Aisha, o 3 roky mladší Chaga a 
pak máš ještě 2 roční dcerky-dvojčátka. Sama jsi do školy nikdy nechodila a těší tě, že se Aishe 
dostalo alespoň nějakého vzdělání. Doufáš, že jí to jednou pomůže sehnat práci. Nicméně tvůj hlavní 
zájem je zajistit, aby se dobře vdala. To je pro tebe nejdůležitější. Také se obáváš, že jestli bude Aisha 
i dál chodit do školy, bude ti stále méně pomáhat s domácími pracemi, které jsou náročné a je potřeba 
je denně zajišťovat.  

 



teta Mwangaza:  

Jsi Aishina tetička Mwangaza. V jazyce Swahili tvé jméno znamená „Světlo“. 

Jsi vdaná a máš tři děti. Patříš k těm šťastlivkyním, kterým se dostalo vzdělání, takže pracuješ 
v hlavním městě Nairobi v kanceláři už od doby, kdy tvé nejmladší dítě šlo do školy. S příjmem, který 
s manželem měsíčně vyděláš, si můžete dovolit posílat do školy všechny děti. Je ti jasné, že vzdělání 
je důležité jak pro chlapce, tak i pro dívky. Vzdělané dívky mohou finančně pomoci celé rodině. Také 
se třeba jen tak nenechají ošidit při nákupech… V dnešní době se dokonce mohou stát i učitelkami, 
lékařkami, právničkami nebo třeba mohou získat místo ve státní správně a stát se i poslankyněmi. 
Mohou také pomoci s výukou svých dětí. Kromě toho jistě v budoucnu povedou své děti třeba i k lepší 
hygieně a dalším návykům, které jim usnadní život a zajistí lepší zdraví.     

 

     

 

 


