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Válečná zima v Rusku 1942 
 

Úkoly 

1. Lena píše z města P. Najdi toto město na mapě světa, 

 která visí na stěně. 

2. Přečtěte si úvodní text. 

3. Přečtěte si text, který Lena píše do svého deníku. 

4. Diskutujte, které potřeby z pyramidy potřeb nemohou  

 být Leně naplněny. 

5. Zaneste na straně 2 do správné úrovně pyramidy  

 potřeb, které věci Leně chyběly. 

 

 

 

 

 

Úvodní text 

Poté, co byl v Německu v roce 1933 Adolf Hitler zvolen říšským kancléřem, převzal on a jeho strana NSDAP 

moc. Vybudovali krutou diktaturu a začali se připravovat na zahájení války. 1. září 1939 přepadli němečtí vojáci 

Polsko a začali tak Druhou světovou válku. O necelé dva roky později, 22. června 1941, napadla Německá říše 

Sovětský svaz. V září 1941 dosáhli němečtí vojáci Leningradu. Obklíčili město a obléhali jej až do roku 1944. V 

této době bylo možno lidi, kteří zde zůstali uzavřeni, zásobovat jen malým množstvím potravin a paliva (uhlí, 

dříví). V obklíčeném městě tehdy žila dívka Lena Muchina. Když začal útok na její vlastní město, bylo jí 17 let. 

Popisuje, jak žila ve městě během obléhání. 

 

Úryvky z Lenina deníku 

Strana 200: 12. ledna 1942: Je už 12. ledna, ale nedošlo k žádnému zlepšení. Příděl chleba nebyl zvýšen, 

obchody jsou prázdné, není elektřina, radio mlčí, ve vodovodu není voda, splachování 

záchoda nefunguje. Včera jsme jedli pouze huspeninu ze stolařského klihu. Dnes v noci jsme 

opět každý snědli jeden a půl talíře huspeniny. Chutná výborně a zasytí, je to prostě skvělé. 

Ještě dnes ráno jsem byla z ní tak sytá, že jsem ani nesnědla svůj velký kus chleba, nýbrž jsem 

poprosila maminku, aby si ho vzala a schovala mi ho. Dnes večer mne tedy čeká pochoutka. 
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Strana 198: 10. ledna 1942: Huspenina ze stolařského klihu: […] Chutná jako huspenina z masa, takže 

skoro věříte tomu, že opravdu jíte maso. A dokonce ani vůbec nepáchla po stolařském klihu. 

Tato huspenina je zcela bezpečná, naopak je velmi výživná. Protože nejlepší stolařský klih se 

vyrábí z kopyt a rohů domácího dobytka. 

Momentálně je nejnepříjemnější doba. Sedím zde v kabátě, ruce a nohy úplně promrzlé.  V 

pokoji je nyní pět stupňů, venku mrzne. Včera to bylo minus 31 stupňů a dnes to není méně. 

Nemůžete zůstat venku dlouho. Před chvílí jsem byla pro vodu. Díky Bohu, teď máme vodu na 

dva dny. Přinesla jsem dva kbelíky. V 1 hodinu 40 jdu do školy pro polévku. 

Strana 210: 20. ledna 1942:  Na frontách se nic nezměnilo. Naši útočí a bijí a ničí Němce krok za krokem. 

Němci za sebou při ústupu nechávají jen liduprázdnou poušť. Všechno je rozbité, spálené, 

zničené. Je strašné si představit, jakých krutostí se fašisté dopouštějí. Oblasti, odkud ustoupili, 

proměňují ve vylidněnou pustinu […]. Sutiny, hromady popele a hory mrtvol - to nalézají naši 

vojáci ve znovudobytých oblastech. 

 

Jaké věci chyběly Leně?  

A k jaké úrovni pyramidy potřeb patří tyto věci? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Obrázek: Ullstein Verlag 
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Unesen somálskými teroristy 
 

 

Flagge der Republik Somalia 
Quelle: Nationalflaggen.de 

1. Mohammed byl unesen v Somálsku. Najděte tuto 

zemi na mapě světa, která visí na stěně. 

2. Přečtěte si úvodní text k Somálsku. 

3. Přečtěte si zprávu o Mohammedově osudu. 

4. Diskutujte, které potřeby z pyramidy potřeb 

nemohly být Mohamedovi naplněny. 

5. Zaneste na straně 2 do správné úrovně pyramidy 

potřeb, které věci Mohammedovi chyběly. 

 

Úvodní text 

V roce 1960 byl založen stát Somálsko. Předtím patřily oblasti Somálska jako kolonie Itálii a Velké Británii. Pro 

krátké demokratické fázi vznikla v Somálsku diktatura. Somálsko prohrálo po roce válku proti Etiopii. Následně 

vznikl v zemi chaotický stav. Ozbrojené skupiny bojovaly proti sobě a dokonce dobyly hlavní město. Svrhly vládu 

a poté prohlásily část země s názvem Somaliland za nezávislou. Ve zbytku země pokračovala občanská válka, 

nikdo se nestaral o zemědělství a tak došlo k velkým hladomorům, při kterých v letech 1991/1992 zemřelo asi 

300 000 lidí. Po dalších válečných letech byla v roce 2006 založena milice s názvem Al-Shabaab. Tato dobyla 

velkou část země zpět a byla teprve v roce 2012 zatlačena zpět vojáky ostatních afrických zemí. 

 

Mohammedův osud: Unesen somálskými teroristy 

15Letý Mohammed pochází ze Somálska a uprchl před násilným sjednocením Al-Shabaab. 

Mohammedovi je dnes 15 let. Vyrůstal jako prostý pastýř ovcí u své rodiny v Somálsku. Když mu bylo 13 let, 

byla jeho vesnice přepadena a on a jeho bratři byli uneseni militantní islámskou milicí Al-Shabaab. Po více než 

rok byl donucen pracovat jako dětský voják, než se mu podařilo uprchnout. Jeho útěk vedl nejprve přes Etiopii a 

Súdán. Odsud pokračoval Mohammed pěšky dále do Libye. V Libyi byl po několik měsíců vězněn, poněvadž se v 

zemi zdržoval nelegálně. I zde se mu podařilo uprchnout a s velkou námahou se dostal do Itálie a o něco 

později do Německa. 

 

Jaké věci chyběly Mohammedovi v Somálsku?   

A k jaké úrovni pyramidy potřeb patří tyto věci? 

 

Zdroj:  
http://www.children-for-tomorrow.de/fluechtlingsrouten/mohammed-somalia.html 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54689/somalia  

 

http://www.children-for-tomorrow.de/fluechtlingsrouten/mohammed-somalia.html
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54689/somalia
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Nucený sňatek s narkomanem 
 

 
Flagge von Afghanistan 
Quelle: www.nationalflaggen.de 

1. Elaha uprchla z Afghanistánu. Najděte tuto zemi na 

mapě světa, která visí na stěně. 

2. Přečtěte si úvodní text k Afghanistánu. 

3. Přečtěte si zprávu o Elahině osudu. 

4. Diskutujte, které potřeby z pyramidy potřeb 

nemohly být Elaha naplněny. 

5. Zaneste na straně 2 do správné úrovně pyramidy 

potřeb, které věci Elaha chyběly. 

 

Úvodní text 

V Afghanistánu je už po velmi, velmi dlouhou dobu válka. Už v 19. století zde bojovala Velká Británie a Rusko o 

to, kdo bude tuto zemi kontrolovat zvenčí.  Po mnoha dalších bojích došlo v letech 1973 a 1978 k převratům. To 

jsou zakázané akce, při kterých si lidé strhnou na sebe násilím a bez voleb moc, aby sami vládli zemi. V roce 

1979 byl prezident, který ještě v roce 1978 sám prováděl puč, zavražděn. V tom samém roce poslal do země 

Sovětský svaz vojáky a vedl válku proti povstalcům. Ti se jmenovali mudžáhedíni a zbraně jim dodávaly USA a 

jiné státy. Země se stále hlouběji propadala do chaosu. Od roku 1996 vládl zemi radikálně islamistický Talibán. Z 

Afghanistánu byly naplánovány a provedeny nejrůznější teroristické útoky. Zvláště těžké byly teroristické útoky 

z 11. září 2001, při kterých mimo jiné dvě letadla narazila do dvou mrakodrapů v New Yorku. Nato USA a další 

západní státy napadly afghánský režim Talibánu a svrhly ho. Od té doby je v zemi mnoho cizích vojáků. Přesto 

však není v zemi bezpečno, často dochází k teroristickým útokům Talibánu, pěstuje se zde mnoho drog a ženy 

nemohou často chodit do školy. V této zemi se narodila Elaha. 

 

Osud Elahy: Jako teenager byla provdána za narkomana 

17Letá Elaha pochází z Afghanistánu a ve 14 letech zde byla provdána za mnohem staršího muže. Její muž byl 

velmi násilný a Elahu utlačoval. Byla nucena s ním spolu brát drogy. Do Elahy se se zamiloval chlapec ze 

sousedství. Ze strachu před manželem oba uprchli. 

Nejprve utekli do Iránu. Zde je však násilnický manžel brzy našel, takže Elaha a její přítel utekli do Turecka. V 

Istanbulu museli přečkat mnoho dní schováni bez jídla v jednom starém domě. Poté je převaděči převezli lodí 

do Řecka a odtud pak do Německa. 

 

Jaké věci chyběly Elaze v Afghanistánu?  

A k jaké úrovni pyramidy potřeb patří tyto věci?  

 
Zdroj : 
http://www.children-for-tomorrow.de/fluechtlingsrouten/elaha-afghanistan.html 
https://www.bpb.de/internationales/asien/afghanistan 

http://www.children-for-tomorrow.de/fluechtlingsrouten/elaha-afghanistan.html
https://www.bpb.de/internationales/asien/afghanistan
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Když se válka vrátila do Německa 
 
 

 
Flagge von Polen 
Quelle: www.nationalflaggen.de 

1. Text líčí události v dnešním Polsku. Najděte tuto 

zemi na mapě světa, která visí na stěně. 

2. Přečtěte si úvodní text. 

3. Přečtěte si zprávu o tom, jak se chovali sovětští 

vojáci. 

4. Diskutujte, které potřeby z pyramidy potřeb 

nemohly být lidem v tehdejším východním 

Německu naplněny. 

5. Zaneste na straně 2 do správné úrovně pyramidy 

potřeb, které věci lidem tehdy chyběly. 

Úvodní text 

Poté, co byl v Německu v roce 1933 Adolf Hitler zvolen říšským kancléřem, převzal on a jeho strana NSDAP 

moc. Vybudovali krutou diktaturu a začali se připravovat na zahájení války. 1. září 1939 přepadli němečtí vojáci 

Polsko a začali tak Druhou světovou válku. O necelé dva roky později, 22. června 1941, napadla Německá říše 

Sovětský svaz. Válka trvala několik let. Němečtí vojáci páchali kruté zločiny a zabili několik milionů civilistů. Od 

roku 1942 začali sovětští vojáci pomalu získávat převahu a zatlačovali německé útočníky zpátky. V roce 1945 

pronikli sovětští vojáci tak daleko na západ, že vtáhli do Německa. Poté se krutě mstili a pronásledovali 

německé civilisty. O tom podává zprávu následující text. 

Pomsta na německých civilistech 

Největší utrpení civilního obyvatelstva nastalo samozřejmě teprve poté, co sovětská vojska vstoupila do 

východního Německa. Především první týdny obsazení byly pro Němce dobou naprosté hrůzy. […] Již příchod 

Rudé armády do vesnic a měst provázel řadu násilných činů. Následně dorazily větší svazy jednotek na 

obrněných vozech nebo starých nákladních vozech. Ozbrojení rudoarmějci v roztrhaných, špinavých 

uniformách se drali do bytů a domů, aby vystrašeným Němcům sebrali hodinky, snubní prsteny a jiné drahé 

předměty. Teprve poté začalo období strašného násilí. Jednotky druhého sledu vpadly do obcí a působily zde 

příšernou spoušť. Často opilí vojáci táhli ulicemi a rabovali a systematicky demolovali zařízení obydlí. Stříleli 

civilisty bez výběru a znásilňovali téměř všechny ženy a dívky. Nakonec zapálili dvorce, domy a stáje a zničili tak 

často existenční zajištění lidí, kteří zde zůstali. V jedné nemocnici řádili po místnostech vojáci, se kterými se 

vůbec nedalo mluvit, mávali zbraněmi, strhávali zraněné z postelí, aby jim vzali hodinky. Jedna Ruska, které v 

nemocnici pracovala, se tomu davu postavila a byla bez okolků sražena na zem. Co si vojáci nemohli vzít 

okamžitě s sebou, padlo za oběť jejich nesmyslnému vandalismu. Jeden lékař si poznamenal do svého deníku: 

„Uprostřed hlavní místnosti se tyčí hromada rozbitých sklenic a otevřených plechovek. Na ní jsou vysypány 

spousty pytlů s moukou, cukrem, kávou. Vedle toho, zpola zakryt, leží mrtvý. Přes to šplhají Rusové, vojáci a 

civilisté po stále nových hromadách vzácných zásob, které vytahují z polic. Mezitím všichni střílí, hulákají a 

strkají sem a tam.“ 

Které věci chyběly Němcům během ruského plenění? A k jaké úrovni pyramidy potřeb patří tyto věci? 
 
Zdroj: Den osvobození?, str. 45n 
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Dětská vesnička musí uprchnout 
 

 
Flagge Südsudan 
Quelle: www.nationalflaggen.de 

1. Zpráva Nyanyuly líčí události v jižním Súdánu. 

Najděte tuto zemi na mapě světa, která visí na 

stěně. 

2. Přečtěte si úvodní text. 

3. Přečtěte si zprávu Nyanyul Look o jejích zážitcích 

v Jižním Súdánu. 

4. Diskutujte, které potřeby z pyramidy potřeb 

nemohou být Nyanyul a jejím dětem naplněny. 

5. Zaneste na straně 2 do správné úrovně pyramidy 

potřeb, které věci Nyanyul a jejím dětem chyběly. 

Úvodní text 

Súdán byl mezi lety 1899 až 1956 britskou kolonií. Pak se tato země na severovýchodu Afriky stala nezávislou. 

Súdán je však velmi velkou zemí. Jsou zde velké rozdíly mezi lidmi, kteří žijí na severu a těmi, co žijí na jihu. 

Proto došlo k několika občanským válkám, ve kterých obyvatelé jižního Súdánu bojovali za svoji nezávislost. Po 

dlouhých a krutých bojích dosáhli svého cíle: Súdán byl rozdělen na dva jednotlivé státy. V roce 2011 byl proto 

založen Jižní Súdán jako nejmladší stát na Zemi. Poté, co byl Jižní Súdán založen jako samostatný stát, začali se 

však dřívější mocní spojenci na jihu hádat o to, kdo má mít v novém státě moc a tak došlo znovu k občanským 

válkám - tentokrát v novém státě Jižním Súdánu. Během těchto bojů musela Nyanyul Look, adoptivní matka, 

utéct se svými dětmi ze sirotčince. Následující text vypravuje její příběh. 

Sirotčinec musí uprchnout 

Poté, co se boje mezi jednotkami vlády a rebely stále přibližovaly, bylo náhle slyšet salvy pušek a raket v 

bezprostřední blízkosti vesničky. Samuel Lueth, 12letý chlapec, si vzpomíná: „Měl jsem příšerný strach! Nikdo 

nevěděl, kdo na koho střílí. V našem domě se nikdo neodvážil ani šeptnout. Schoval jsem se pod svou postelí.“  

Potom rebelové vnikli do dětské vesničky. Samuel vypravuje: „Požadovali s velkou brutalitou od matek, aby jim 

daly peníze a mobilní telefony. Měl jsem panický strach a bál jsem se, že moji matku zastřelí.“ Konečně vojáci 

odtáhli – a krátce na to přišli podruhé. Přihnali se do vesničky, vzali si vše, co mohli dostat, vyrabovali kancelář 

vedoucího vesničky, ohrožovali spolupracovníky. Matky, děti a spolupracovníci si vzápětí vzali ty nejnutnější 

věci a vydali se na cestu do jediného útočiště v Malakalu: tábora Spojených národů. V táboře Spojených národů 

se už nacházely desetitisíce dalších uprchlíků, kteří zde hledali ochranu před rabujícími a vraždícími jednotkami. 

Tábor UN však pro SOS matky také nebyl místem odpočinku. Nyanyul říká: „Měli jsme přiliš málo vody a příliš 

málo záchodů. Měla jsem příšerný strach, že propukne nějaká epidemie. V tomto množství vyděšených lidí jsme 

my matky měly neustále strach, že se nám nějaké z dětí ztratí.“ Také jsme se zde necítily bezpečně před rebely. 

Kdo mohl zaručit, že násilně neproniknou také sem? Některé matky nezavřely v noci oči. 

Které věci chyběly Nyanyul a jejím adoptivním dětem během občanské války? A k jaké úrovni pyramidy 

potřeb patří tyto věci? 

Zdroj : http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/228561/suedsudan 
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/sudsudan-flucht-mutter 

http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/228561/suedsudan
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/sudsudan-flucht-mutter
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Miminko bez matky 
 

 
Flagge Kosovo 
Quelle: www.nationalflaggen.de 

1. Agim vyrůstá bez své matky v Kosovu. Najděte tuto 

zemi na mapě světa, která visí na stěně. 

2. Přečtěte si úvodní text. 

3. Přečtěte si zprávu o tom, proč Agima jeho matka 

odložila. 

4. Diskutujte, které potřeby z pyramidy potřeb 

nemohou být Agimovi naplněny. 

5. Zaneste na straně 2 do správné úrovně pyramidy 

potřeb, které věci Agimovi chyběly. 

 

Úvodní text 

Na jihovýchodním Balkánu žije mnoho různých národů s odlišnou řečí, náboženstvím a tradicemi. Mnohé z nich 

byly v roce 1918 po První světové válce sloučeny do státu Jugoslávie. To vedlo neustále ke konfliktům mezi 

různými národy. Jedna z oblastí tohoto státu se jmenovala Kosovo. Tato oblast měla ve státě Jugoslávie 

autonomní status, to znamená, že lidé v Kosovu mohli o mnoha věcech rozhodovat sami. V roce 1980 byl tento 

autonomní status však zrušen a kosovští Albánci - tak se nazývají lidé, kteří žijí v Kosovu - už téměř nemohli 

sami rozhodovat o svých věcech nebo se podílet na utváření politiky své země. To nechtěli akceptovat všichni 

kosovští Albánci. Došlo k bojům mezi kosovskými rebely a jugoslávskou armádou. Během bojů zabili jugoslávští 

vojáci mnoho Kosovanů. Kromě toho znásilňovali a často rabovali. Po dlouhém váhání zaútočily v roce 1999 

různé členské státy NATO a pomohly Kosovanům proti jugoslávským vojákům. Také němečtí vojáci zde bojovali. 

Vojáci států NATO zvítězili nad jugoslávskou armádou a umístily vojáky v Kosovu, aby zabránily tomu, že zde 

opětovně propuknou boje. V roce 2008 se z Kosova stal nezávislý stát. Ačkoliv už mezitím nedochází k dalším 

bojům, probíhají v Kosovu ještě často demonstrace a dochází k násilným střetům. Kosovo je kvůli mnoha bojům 

stále ještě velmi chudé. 

 

Agim v sirotčinci 

Malý Agim tiše pláče. Dětská zdravotní sestra ho bere do náruče. Okamžitě se jí pevně chytí za rukáv a nepouští 

ji. Po celý den čekal na toto objetí. Agim je od narození sám. Jeho matka ho zanechala v porodnici univerzitní 

nemocnice v Prištině. 

Zhruba 30 až 40 dětí jsou každoročně v této nemocnici v kosovském hlavním městě zanechány. Dříve byly 

takovéto případy výjimečnou událostí, ale od konce kosovské války v 90. letech se stále více matek proti svým 

nově narozeným dětem. „Dělají to, protože jsou naprosto chudé“, vysvětluje sociální pracovnice Nushe Loxhaj-

Bicaj.. 

Stanice pro novorozence porodnice byla v uplynulých letech zlepšena - ale přesto jsou podmínky pro miminka 

nedostatečné. „Agim je dobrý příklad“, říká vedoucí stanice Dr. Teuta Kamberi-Krasniqi. Na počátku byl 

nemocný a musel být ošetřován. Ale dnes už by tu dávno neměl být. Ať je to kojení, měnění plenek nebo  
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koupání - tady nedostane tu péči, kterou by potřeboval.“ Tak leží opuštěná miminka spolu v jedné místnosti s 

osmi postýlkami, jedním převinovacím stolem, malou koupací vanou a dvěma židlemi. „Není možné se o ty 

malé kluky a holky postarat tak, jak je to u kojenců nutné. Když zdravotní sestra všech osm nakrmí, vykoupe a 

převine, musí u prvního opět začít od začátku. Málokdy zbyde čas je krátce vzít do náručí“, líčí lékařka situaci. 

„Stát platí pěstounům jen 100 až 150 euro na dítě. To vůbec nestačí na správnou výživu, vitamíny, očkování a 

prohlídky", říká Hana Jedrashi z přechodného stacionáře SOS. Často chybí pěstounským rodinám také znalosti 

potřeb kojenců. 

 

Které věci chybějí kojencům jako je Agim v Kosovu?  

A k jaké úrovni pyramidy potřeb patří tyto věci? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj :  
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54633/kosovo  
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/kosovo-hoffnung-fur-jedes-baby  

http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54633/kosovo
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/kosovo-hoffnung-fur-jedes-baby
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Teenager žije v dětském domově 
 

 
Flagge Kosovo 
Quelle: www.nationalflaggen.de 

1. Agim vyrůstá bez svých rodičů v Kosovu. Najděte tuto 

zemi na mapě světa, která visí na stěně. 

2. Přečtěte si úvodní text. 

3. Přečtěte si zprávu o tom, proč Agim nežije u svých 

rodičů. 

4. Diskutujte, které potřeby z pyramidy potřeb nemohou 

být Agimovi naplněny. 

5. Zaneste na straně 2 do správné úrovně pyramidy potřeb, 

které věci Agimovi tehdy chyběly. 

 

Úvodní text 

Na jihovýchodním Balkánu žije mnoho různých národů s odlišnou řečí, náboženstvím a tradicemi. Mnohé z nich 

byly v roce 1918 po První světové válce sloučeny do státu Jugoslávie. To vedlo neustále ke konfliktům mezi 

různými národy. Jedna z oblastí tohoto státu se jmenovala Kosovo. Tato oblast měla ve státě Jugoslávie 

autonomní status, to znamená, že lidé v Kosovu mohli o mnoha věcech rozhodovat sami. V roce 1980 byl tento 

autonomní status však zrušen a kosovští Albánci - tak se nazývají lidé, kteří žijí v Kosovu - už téměř nemohli 

sami rozhodovat o svých věcech nebo se podílet na utváření politiky své země. To nechtěli akceptovat všichni 

kosovští Albánci. Došlo k bojům mezi kosovskými rebely a jugoslávskou armádou. Během bojů zabili jugoslávští 

vojáci mnoho kosovských civilistů. Kromě toho znásilňovali a často rabovali.  

Po dlouhém váhání zaútočily v roce 1999 různé členské státy NATO a pomohly Kosovanům proti jugoslávským 

vojákům. Také němečtí vojáci zde bojovali. Vojáci států NATO zvítězili nad jugoslávskou armádou a umístily 

vojáky v Kosovu, aby zabránily tomu, že zde opětovně propuknou boje. V roce 2008 se z Kosova stal nezávislý 

stát. Ačkoliv už mezitím nedochází k dalším bojům, probíhají v Kosovu ještě často demonstrace a dochází k 

násilným střetům. Kosovo je kvůli mnoha bojům stále ještě velmi chudé. 

 

Agim chce do školy 

Pochází z rozvrácené rodiny, nesměl chodit do školy: Agim, kterému je dnes 18 let, téměř neměl šanci na 

normální dětství nebo vzdělání. Mezitím může dohnat školní docházku, má mnoho přátel a chce později 

dokonce studovat. V Kosovu je 45 procent lidí velmi chudých. Více než 100 000 dětí ve věku pod 14 let žije z 

méně než jednoho amerického dolaru na den. Mnohé z těchto dětí nechodí do školy a musejí pracovat. Tak to 

bylo i u Agima, jeho rodiče nemohli své děti už zaopatřit; Agimovy sestry jsou tělesně postižené a byly proto 

ubytovány v různých dětských domovech. Nikdo se nestaral o to, aby Agim chodil do školy. 

SOS dětské vesničky byly pro Agima záchranou, v devíti letech přišel do rodiny v dětské vesničce a byl zde 

láskyplně přijat. Především ke své SOS matce hned pojal důvěru. Díky SOS mohl také chodit do školy. Poněvadž 

veřejný školní systém je nedostatečný, může Agim s podporou SOS navštěvovat soukromou školu. A zde Agim v 

krátké době dohoní svou školní docházku. A ukazuje, jak je nadaný. Ekonomika, sociologie a němčina jsou jeho  
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oblíbené předměty. A později chce jít na univerzitu a studovat. Profesní vzdělání je velmi důležité, to ví i Agim. 

V Kosovu je 45% nezaměstnanost čtyřikrát vyšší jak průměr EU. Zejména alarmující je vysoká nezaměstnanost 

mládeže. Polovina obyvatel je mladší 25 let. 

 

Jaké věci chyběly Agimovi dříve? A k jaké úrovni pyramidy potřeb patří tyto věci? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:  
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54633/kosovo  
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/kosovo-hoffnung-fur-jedes-baby  

http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54633/kosovo
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/kosovo-hoffnung-fur-jedes-baby
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Teenager utíká do Evropy 
 

 
Flagge Bundesrepublik Nigeria 
Quelle: www.nationalflaggen.de 

1. Kevin uprchl z Nigérie. Najděte tuto zemi na mapě 

světa, která visí na stěně. 

2. Přečtěte si úvodní text. 

3. Přečtěte si Kevinovu zprávu, ve které popisuje, proč 

musel uprchnout. 

4. Diskutujte, které potřeby z pyramidy potřeb nemohly 

být Kevinovi v Nigérii a na jeho útěku naplněny. 

5. Zaneste na straně 2 do správné úrovně pyramidy 

potřeb, které věci chyběly Kevinovi z Nigérie na jeho 

útěku. 

 

 

Úvodní text 

V Nigérii probíhají už dlouho boje mezi křesťany a muslimy, poněvadž obě strany věří, že pouze jejich 

náboženství je to pravé. Původně byla Nigérie muslimskou zemí. Již v 18. století došlo ke sporu mezi různými 

muslimskými skupinami o tom, která forma islámu je ta pravá.  Když se Nigérie v roce 1861 stala britskou 

kolonií, přišli navíc do země křesťanští misionáři a přesvědčili mnoho lidí, kteří žili na jihu země, aby přestoupili 

ke křesťanství. V roce 1960 se Nigérie stala nezávislým státem. V zemi byly mnohokrát zřízeny vojenské 

diktatury a diktátoři byli násilně svrháváni. Od roku 1998 má Nigérie částečně demokratickou vládu. Země je 

však stále velmi chudá, zejména na severu. Po demokratizaci byla na severu země založena skupina s názvem 

Boko Haram. Tento název lze přeložit různými způsoby, mimo jiné jako: „Západní vzdělání je hřích“. Boko 

Haram je skupina radikálních muslimů, kteří jsou ochotni použít násilí pro prosazení svých politických cílů. Proto 

páchají těžké zločiny na křesťanech a ostatních muslimech, kteří se jim postaví. Boko Haram napadlo také 

vesnici, ve které žil Kevin před svým útěkem. 

 

Kevinův útěk 

"Pocházím z jedné vesnice v Nigérii. Moji rodiče přišli o život při autonehodě. Tehdy mi bylo pět. Proto jsem 

vyrůstal u své tety. Měl jsem pěkné dětství, než milice Boko Haram přišly do naší vesnice. Zastřelili lidi jen tak. 

Když Boko Haram chtěla mne a mého nejlepšího kamaráda donutit, abychom s nimi bojovali, utekli jsme. 

Nejprve jsme prchali směrem na Lybii, skrz poušť. Neměli jsme dostatek pití a téměř nic k jídlu. Občas nám dali 

lidé trochu napít. Jinak bychom nepřežili. 

Za peníze od mé tety jsme si koupili místo v jedné malé lodi. Ačkoliv byla malá, bylo v ní přes 100 lidí. Po 

několikadenní cestě přišla pak katastrofa: loď ztroskotala. Podařilo se nám zachránit se z posledních sil sebe 

sama. Pro asi 20 uprchlíků však přišla pomoc pozdě. Bohužel můj kamarád byl tak slabý, že vyčerpáním spadl do 

moře a utopil se. Bylo pro mne strašné vidět nejlepšího kamaráda, jak se utopil. Celkem jsme byli na moři čtyři  
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dny. Bez jídla, jakéhokoliv pití, unavení a zcela vyčerpaní. Pak konečně přišla záchrana, když jsme dorazili do 

Itálie. 

Šel jsem mnoho kilometrů Itálií pěšky, pak jsem jel vlakem. Policie mne chytila ve Vídni a odvezla mne do 

Salcburku. Trvalo několik dní, než jsem se zotavil. Byl jsem příliš vyčerpaný, téměř jako mrtvý. Ale i dnes se mi 

vracejí špatná období. Cítím se horečnatě, třesu se po celém těle. Pak myslím na svého nejlepšího kamaráda a 

také na svou tetu, která před dvěma týdny zemřela. Z mého bývalého života tu už není nikdo. 

V Nigérii jsem nechodil do školy. Proto téměř neumím číst a psát a je to pro mne tak těžké se naučit německy. 

Do budoucna bych si přál jednoduchý život, především v míru. Chtěl bych využít své nadání a udělat ze svého 

života to nejlepší. To nebylo v Nigérii možné. Ale tady v Evropě to chci dokázat. Když se budu snažit, mohu 

dokončit školní docházku a později začít chodit do učení.“ 

 

Které věci chyběly Kevinovi po útoku Boko Haram? 

A k jaké úrovni pyramidy potřeb patří tyto věci?? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:  
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/176466/nigeria  
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/flucht-aus-nigeria 

http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/176466/nigeria
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/flucht-aus-nigeria
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Válečná zima v Rusku 1942 

Zdroj: Obrázek: Ullstein Verlag 

 

Unesen somálskými teroristy 

Zdroj: http://www.children-for-tomorrow.de/fluechtlingsrouten/mohammed-somalia.html 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54689/somalia  

 

Nucený sňatek s narkomanem 
Zdroj : http://www.children-for-tomorrow.de/fluechtlingsrouten/elaha-afghanistan.html 
https://www.bpb.de/internationales/asien/afghanistan 

 

Když se válka vrátila do Německa 
Zdroj: Hubertus Knabe: „Den osvobození?“, str. 45n 

 

Dětská vesnička musí uprchnout 
Zdroj : http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/228561/suedsudan 
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/sudsudan-flucht-mutter 

 

Miminko bez matky 
Zdroj: http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54633/kosovo  
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/kosovo-hoffnung-fur-jedes-baby 

 

Teenager žije v dětském domově 
Zdroj: http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54633/kosovo  
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/kosovo-hoffnung-fur-jedes-baby 

 

Teenager utíká do Evropy 
Zdroj: http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/176466/nigeria  
http://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/sos-geschichten/flucht-aus-nigeria 
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