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dobu, kdy bylo Kongo kolonií. Mimo jiné změnil název země, jména měst, měnu i vlajku. V letech 1971 – 1997 se 
tak Kongo jmenovalo ________ .  Pod tímto názvem ho řada lidí zná dodnes. Úředním jazykem je _______________ a 
kromě ní také _____________, lingala, kikongo a tshiluba. Celkově ale v zemi nalezneme více než ______ jazyků. 
Nejčastějším náboženstvím je _____________, setkáme se ale i s islámem, různými sektami a tradičními 
náboženstvími. Kongo je jedním z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí světa. Gramotných je zde přibližně  
____% lidí a více než ____% obyvatel trpí podvýživou. 

 

 

Vzpomeňte si na dobu, kdy jste chodili na základní školu. Možná vás to bavilo, možná se vám 
tam nechtělo. Ale chodili jste tam. Bylo to povinné od 6 let a bylo to zadarmo. Ve třídě vás bylo 
25, kluci i holky, paní učitelka mluvila česky, měli jste učebnice a psali jste si do sešitů. 
V poledne jste šli na oběd, po škole domů a večer jste doma dělali úkoly.  
Po základce jste si vybrali, kam půjdete na střední školu, a jste tam. 

       

Mnoho dětí v Kongu to má jinak. Škola tam není povinná, záleží na tom, zda je tam rodiče pošlou a zaplatí za ni. 
Školné třeba 20 dolarů měsíčně, a to může být pětina platu jejich rodičů. Mnoho z nich do školy začne chodit 
v 10 nebo 12 letech, a další nikdy. Děvčata se často musí starat o domácnost. Ve škole se mluví francouzsky – a 
to spousta dětí v Kongu neumí. Navíc často nemají ani učebnice, sešity nebo „hloupou“ propisku, a tak je těžké 
se učit, když jich je navíc ve třídě až 60. Některé děti nemají z čeho zaplatit oběd a hned po škole vyráží 
vydělávat drobné peníze. Večer pak bez elektřiny nevidí na učení. Spousta z nich základní školu ani nedokončí, 
střední školu má v Kongu dokončenou 15% obyvatel.  

Zkuste nyní ze srovnání těchto dvou popisů vystihnout, s jakými největšími problémy se musí 
děti a jejich rodiče v Kongu potýkat (vymyslete alespoň 3). Potom si ve skupinkách popovídejte 
o tom, jak by se tyto problémy daly řešit, a kterým směrem si myslíte, že je třeba vykročit. 
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Podívej se na ceník v obchodě v Kongu. Představ si, že měsíční příjem rodiny s 5 dětmi je kolem 
4000 Kč. Naštěstí mají vlastní malý domek a na dvoře studnu. Zkus si promyslet, jak bys 
s měsíčním rozpočtem naložil, a napiš si to do rámečku.  
 

Coca-Cola   20 Kč 

1 kg kukuřičné mouky  14 Kč 

2 hrsti fazolí   10 Kč 

1 kg ryb   35 Kč 

Jogurt    10 Kč 

Pivo    30 Kč 

1 kg rajčat   30 Kč 

Pytel dřevěného uhlí  200 Kč 

Kalhoty    150 Kč 

Boty    150 Kč 

 

Nejlépe se lidem v Kongu přiblížíme, když si zkusíme na vlastní kůži něco z toho, co oni zažívají 
každý den. Podle receptu na stránkách www.adopcenablizko.cz/dnes-jim-jako si společně ve 
škole nebo třeba pro rodinu doma zkuste uvařit typické jídlo chudých lidí v Kongu. Zažijete tak, 
co jedí lidé o pár tisíc kilometrů dál.  

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastějším pokrmem chudých lidí v Kongu je hustá 
kukuřičná kaše, která se nazývá bukari  (svahilsky, 
v jiných jazycích je to např. fufu). Je to uvařená mouka 
s vodou. K ní se jí rajčatová omáčka, fazole, zelenina 
nebo ryby. Lidé ji jedí téměř každý den.  

  

Máš rád exotická jídla? Vyzkoušej, jak se jí v Kongu. Podívej 
se na facebookovou stránku „Dnes jím jako“ a dozvíš se víc. 

;) Nebo mrkni na web www.adopcenablizko.cz a také se 
zapoj do pomoci v rozvojových zemích. Jednou se do nějaké 

třeba také budeš moci podívat jako dobrovolník… 

http://www.adopcenablizko.cz/dnes-jim-jako

