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PRACOVNÍ LIST: SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
BAKHITIN PŘÍBĚH

Pomocí tohoto výukového listu můžete žáky učit o 
zkušenostech vysídlených osob.

Tento výukový materiál je vhodný pro děti ve věku od 
12 let a lze jej použít v jakémkoliv předmětu, pro který 
může být relevantní.

Vzdělávací cíle

1) Porozumět tomu, proč děti a jejich rodiny utíkají ze 
svých domovů a jakým problémům při tom mohou 
čelit, včetně problémů týkajících se pokračování ve 
vzdělávání a přístupu k potravinám.

2) Zjistit, kdo a jakým způsobem poskytuje dětem 
pomoc.

 

Délka

20–30 minut

Pomůcky

Výtisky Bakhitina příběhu, jedna kopie pro každého 
žáka.

Flipchart (papírová tabule) nebo klasická školní tabule k 
zapisování nápadů a témat v průběhu diskuse ve třídě.

Počítač s projektorem nebo interaktivní tabulí s 
připojením k internetu k přehrání videí a prohlížení 
dalších online materiálů souvisejících se vzdělávacím 
balíčkem.

Tuto případovou studii můžete použít pro práci s celou 
třídou nebo s menší skupinou
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POKYNY
1) Vytiskněte Bakhitin příběh a informace o Jižním 

Súdánu tak, aby měl každý žák ve třídě či skupině 
jeden výtisk.

2) Vyzvěte žáky, aby si přečetli Bakhitin příběh a 
informace o situaci v Jižním Súdánu. Pokud chtějí, 
mohou si dělat poznámky.

3) Nechte třídu/skupinu diskutovat o otázkách uvedených 
na konci této případové studie. V tomto dokumentu 
najdete návrhy odpovědí na uvedené otázky a také 
odkazy a videa, které můžete použít.

4) Vyzvěte skupinu, aby diskutovala o následující situaci: 
Představte si, že pracujete pro EU a musíte vymyslet 
způsoby, jak podpořit lidi, kteří uprchli ze svých 
domovů. Jaký druh podpory byste upřednostnili?

5) Umístěte před žáky/skupinu mapu nebo glóbus. 
Zjistěte, odkud Bakhita pochází, a vyzvěte žáky, aby 
na mapě našli Jižní Súdán. 

6) Požádejte jednoho žáka nebo skupinu, aby představili 
případovou studii zbytku třídy, včetně toho, co se 
dozvěděli, a svých priorit, pokud jde o podporu 
migrujících osob.
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„Když ve škole nebylo jídlo, nedařilo se mi moc dobře. 
Byla jsem na 30. místě ve třídě. Teď, když máme jídlo, 
jsem na 10. nebo 9. místě nebo i lepším,“ říká Bakhita 
Immanuelová. 

Je jí 16 let a se svou rodinou žije na dvoře katedrály 
ve Wau v Jižním Súdánu. Když se konflikt v roce 2016 
znovu rozhořel, musela celá rodina uprchnout. Rodina 
teď žije v provizorním domku z železných plechů a 
celtoviny, odolné nepromokavé tkaniny zakrývající 
dřevěnou kostru stavby. 

Každé ráno se probouzí ve své posteli, kterou tvoří 
dřevěný rám s propletenými plastovými provazy místo 
matrace. Než se vydá pěšky na cestu do dívčí základní 
školy ve Wau, zajde někdy do kuchyně, která se 
nachází mimo dům, aby udělala čaj a dala si mandazi, 
malé pečivo připomínající donut, ale bez otvoru 
uprostřed. Někdy ale ráno nemá ani čaj, ani mandazi, 

protože si je rodina nemůže dovolit. Když uprchli, 
nechali vše za sebou, a nyní je pro ně velmi těžké vyjít 
s penězi.

Jižní Súdán je nejmladší zemí na světě a nezávislost 
získal v roce 2011. Pouhé dva roky na to vypukla 
občanská válka, která vyhnala z domovů více než 
čtyři miliony lidí. Polovina uprchla do sousedních zemí, 
zatímco zbytek zůstal v jiných oblastech v Jižním 
Súdánu, stejně jako Bakhitina rodina. V roce 2018 
podepsaly strany konfliktu mírovou dohodu, která 
otevřela cestu politické transformaci a trvalému míru. 
Mnoho lidí se však stále nevrátilo do svých domovů a 
2,2 milionu Jihosúdánců žije jako uprchlíci v Súdánu, 
Etiopii, Ugandě, Keni a Demokratické republice Kongo. 
Dalších 1,6 milionu lidí zůstává vysídleno v Jižním 
Súdánu. V důsledku konfliktu je třetina škol v Jižním 
Súdánu v nepoužitelném stavu. Jsou poškozené či 
zničené nebo slouží jako kasárna či jako přístřeší. 
Do školy nechodí 2,8 milionu dětí, což je více než 70 
procent dětí školního věku.

„Když nemáš jídlo, jsi unavený, a když 
dojdeš do školy, nemáš vůbec chuť se 
učit. Nejraději bys šel ze třídy pryč nebo 
by sis přál, aby ze třídy odešel učitel 
a nechal tě jen tak nic nedělat.“

Bakhita je v osmé třídě základní školy, což znamená, 
že je v posledním ročníku před přechodem na vyšší 
stupeň. Byla také zvolena studentskou ombudsmankou. 
Tento titul odráží její dobré školní výsledky a je na něj 
velmi pyšná. 
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Evropská unie (EU) ve spolupráci s organizací UNICEF 
poskytuje škole učebnice, sešity, pera a školní batohy. 
Podpory se dostává i učitelům, a to prostřednictvím 
výukových materiálů a školení. Když si však EU a 
UNICEF uvědomily, že to nestačí, protože se děti 
ve třídě nemohly kvůli hladu soustředit, navázaly 
partnerství se Světovým potravinovým programem 
(WFP) a společně zahájily školní stravovací program, 
který žákům každý den poskytuje teplý oběd.

„Dnes jsou k obědu fazole a čirok, to je obilovina,“ říká 
Rosetta Joseph Anthonyová. Je jednou z kuchařek, 
které dětem každý den připravují obědy. „Nejprve 
musíme fazole očistit, pak je chvíli povaříme na ohni, 
než přidáme čirok, sůl a olej. Potom je necháme vařit, 
dokud nejsou hotové.“

„Dává mi to energii, abych se mohla ve třídě soustředit. 
Když učitel mluví, rozumím jeho pokynům a vidím, jak 
se můj výkon zlepšuje,“ říká Bakhita.

Bakhita obědvá ve škole s jednou ze svých spolužaček. 
Fotografie: UNICEF Jižní Súdán / Gonzalez Farran

Bakhita a její matka připravují jídlo před svým dočasným domovem 
ve Wau. Fotografie: UNICEF Jižní Súdán / Gonzalez Farran

Rosetta připravuje fazole a čirok ve velkých hrncích na otevřeném 
ohni. Fotografie: UNICEF Jižní Súdán / Gonzalez Farran
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Aby byla školní strava pestřejší a aby se děti dozvěděly 
o důležitosti správné výživy, zavedl tento program 
do školní výuky také zahradničení. Škola má vlastní 
zahradu, na které žáci pěstují zeleninu. Kromě toho, 
že okru (zelenina), rajčata a lilky dostanou k obědu, 
mohou žáci využít své dovednosti i doma a zlepšit 
stravování ve své rodině.

„Chci se stát lékařkou, abych mohla pomáhat svým 
mladším bratrům a sestrám, kteří ještě vyrůstají,“ 
uzavírá Bakhita.
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O Jižním Súdánu: 

Po desetiletích války za nezávislost na Súdánu ji Jižní 
Súdán získal dne 9. července 2011. Díky tomu je Jižní 
Súdán nejmladší zemí na světě. 

Jižní Súdán je obrovský, svou rozlohou téměř odpovídá 
Francii, ale má pouze 12 milionů obyvatel. Největším 
městem je hlavní město Džuba, ale přes 80 procent 
obyvatel žije na venkově. 

Jižní Súdán má mladou populaci. Sedmdesát procent 
obyvatel je ve věku 30 let nebo mladší. Padesát čtyři 
procent obyvatel je mladší 18 let. J

e to vnitrozemský stát, což znamená, že nemá žádné 
pobřeží, ale na jeho území se nachází mnoho řek, 
včetně slavné řeky Nil. 

V Jižním Súdánu žije mnoho kmenů a mluví se zde více 
než 60 různými jazyky. 

Pouhé dva roky poté, co země získala nezávislost, 
začala občanská válka a více než 4 miliony lidí musely 
uprchnout ze svých domovů. 

Někteří žijí jako uprchlíci v sousedních zemích; jiní 
žijí v dočasných domovech v Jižním Súdánu tak jako 
Bakhita. 

V Jižním Súdánu je vysoká úroveň chudoby a země se 
potýká s velkým nedostatkem potravin a přístupu k 
základním službám, jako je čistá voda, zdravotní péče a 
vzdělání, a to navzdory tomu, že je bohatá na přírodní 
zdroje, jako jsou ropa a minerály, a má úrodnou půdu.
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PRACOVNÍ LIST: SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
DISKUSE VE TŘÍDĚ

OTÁZKY:
1) Jaké jsou důsledky toho, že děti nechodí do školy a 

nemají přístup ke vzdělání? 

2) Co dělají děti místo toho, aby chodily do školy? 

3) Představte si, jaké mohou mít děti žijící v oblasti 
zasažené konfliktem důvody k tomu, že nechodí do 
školy.

4) Jaká je souvislost mezi řádnou výživou a 
vzděláváním?

5) Co si myslíte o podpoře, kterou Evropská unie a 
UNICEF poskytují dětem a rodinám v rámci tohoto 
projektu? Napadají vás jiné způsoby, jak lze podpořit 
děti žijící v oblastech zasažených konfliktem?

Další materiály:
• Video s Bakhitiným příběhem   

https://www.youtube.com/watch?v=8IBNSClOhOA

• Video s příběhem jiné dívky z oblasti zasažené 
konfliktem, jejíž vzdělávání bylo přerušeno (https://
audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Další informace o práci Evropské unie v Jižním 
Súdánu (https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/
region/horn-africa/south-sudan_en)

• Další informace o dětech v Jižním Súdánu: www.
unicef.org/southsudan

• lší informace o vysídlených osobách v Jižním Súdánu 
a okolí: https://www.unhcr.org/south-sudan.html

© UNHCR
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ODPOVĚDI

1) Jaké jsou důsledky toho, že děti nechodí do 
školy a nemají přístup ke vzdělání? Možné 
odpovědi: nedostatek budoucích pracovních 
příležitostí, větší náchylnost k násilí (mládež bez 
aktivit), včetně vystavení extremistickým nebo 
násilným skupinám, mohou se stát oběťmi dětské 
práce nebo dětských sňatků, větší vystavení 
genderově podmíněnému násilí, horší zdraví a 
životní podmínky (neschopnost číst nebo psát, 
nedostatek povědomí o právech), chybějící sociální 
sítě (přátelé).

2) Co dělají děti místo toho, aby chodily do 
školy? Možné odpovědi: práce v domácnosti, nic, 
užívání drog, zapojení do gangů, dětská práce.

3) Představte si, jaké mohou mít děti žijící v 
oblasti zasažené konfliktem důvody k tomu, 
že nechodí do školy. Možné odpovědi: finanční 
prostředky, škola je těžko přístupná kvůli bojům, 

nedostatečná motivace ze strany rodičů, rodiče 
potřebují pomoc doma (například domácí práce 
nebo práce v zemědělství), dívkám je škola 
odepřena v důsledku kulturních praktik; děti jsou 
nuceny připojit se k ozbrojeným skupinám.

4) Jaká je souvislost mezi řádnou výživou 
a vzděláváním? Možné odpovědi: schopnost 
soustředit se, lepší soustředění, méně starostí.

5) Co si myslíte o podpoře, kterou Evropská 
unie a UNICEF poskytují dětem a rodinám 
v rámci tohoto projektu? Napadají vás jiné 
způsoby, jak lze podpořit děti žijící v oblastech 
zasažených konfliktem? Možné odpovědi: Děti 
v oblastech zasažených konfliktem lze podporovat 
mimo jiné prostřednictvím vzdělávání, programů 
v oblasti vody a hygieny, výživy, programů 
podporujících začleňování uprchlíků, dívek a menšin.
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