Základné informácie o Južnom Sudáne

Pripravili sme pre vás základné informácie vo forme materiálu, s ktorým môžete ďalej tvorivo
pracovať.
Odporúčame pre prácu v malých skupinkách, či v rodine, ale v prípade záujmu aj pre
individuálnu prácu detí.
Informácie sú vložené v rámikoch, čiže je možné ich rozstrihať a použiť podľa predstáv detí.
Možností spracovania projektu je mnoho:






vlastný sudánsky zápisník,
knižka,
myšlienková (pojmová) mapa,
lapbook,
plagátu, či nástenky.

Okrem informácií je dokument doplnený o tématické bordúry, ktoré môžu deti použiť na
dozdobenie svojich diel.
Pre hlbšiu prácu s informáciami a lepšie preniknutie do témy sme pre deti pripravili ďalšie
materiály:




pracovné listy – omaľovánky a slepá mapa na dokreslenie, tajnička na upevnenie nových
poznatkov, porovnanie krajín Južný Sudán a Slovensko, spojovačka,
3-zložkové karty zvieratá a plodiny JS,
tématicky zamerané kvarteto.

Veríme, že sa vám s našimi materiálmi bude dobre pracovať a že vaše deti ich tvorivo využijú na
svoje fantastické projekty.
Prosíme Vás, pošlite nám fotky, aby sme videli, ako pracujete, ako u vás žije tvorivý duch
Tehličky. 

Tehlička tím 2017

JUHOSUDÁNSKA REPUBLIKA

Vlajka
Hlavné mesto
Juba (čítaj Džuba)
Vznik
9. júl 2011
(najmladší štát)
Počet obyvateľov
12 620 097 (rok 2016)
Rozloha
644 329 km2
Jazyky
anglický (úradný), arabský,
africké kmeňové jazyky

Vlajka je zložená z troch
vodorovných pruhov.
Čierna farba zastupuje
obyvateľov Južného
Sudánu, červená krv
preliatu počas bojov za
slobodu, zelená úrodnosť
krajiny. Modrý klin
vyjadruje životodarnosť
rieky Níl a žltá hviezda
symbolizuje jednotu
národov Južného Sudánu.

Juhosudánsky znak
obsahuje 3 slová, ktoré
vyjadrujú národné motto.
Prelož ich z angličtiny
pomocou slovníka a zapíš.

JUSTICE

LIBERTY

PROSPERITY

Obyvateľstvo
Najpočetnejším etnikom krajiny sú
Dinkovia (cca 40%)
a Nuerovia (cca 20%).

Gramotnosť obyvateľstva
(zručnosť čítať, písať a počítať)
gramotní;
27%

negramotní;
73%

V krajine sa však nachádza
až okolo 200 etnických skupín,
kmeňov.

Sv. Bakhita Jozefína
(1869 - 1947)

Narodila sa v Južnom Sudáne
a ako mladé dievča bola unesená
a predaná do otroctva.
Nepamätala si ani svoje meno.
Meno Bakhita (= šťastná) jej dal jej
únosca. Po mnohých zlých
„majiteľoch“ ju kúpila talianska
rodina a tá sa k nej správala
slušne. Vďaka
nim spoznala
Boha a pri krste
prijala meno
Jozefína.
Neskôr získala
slobodu a stala
sa rehoľnou
sestrou.

Vierovyznanie
Islam; 6,20%

Tradičné
africké
náboženstvá
32,90%

Ostatné;
0,40%

Kresťanstvo;
60,50%

Ekonomická situácia
obyvateľstva

nad úrovňou
chudoby;
49,40%

pod úrovňou
chudoby;
50,60%

Príroda
V krajine prevláda tropická klíma
so striedavým obdobím dažďov a sucha.
Osou štátu je Biely Níl a povrch z veľkej časti tvoria tropické lesy.
Ďalej sú tu stepi a lesostepi, savany a vegetácia horských oblastí.

Zvieratá
Žijú tu byvolce stepné, vodnárky, byvoly kaferské, slony, žirafy a levy, antilopy bongo,
obrovské lesné svine, lesné slony, šimpanzy, množstvo druhov opíc a ďalšie.

Poľnohospodárstvo
Pestuje sa najmä pšenica, bavlna, mango, podzemnica olejná, banány,
bataty (sladké zemiaky), sézam a ďalšie.

Krokodíl z korálikov (http://vejpipi.sweb.cz/zviratka.htm)
Ozdoby a doplnky z korálikov sú neoddeliteľnou súčasťou africkej kultúry. Vyskúšajme niečo
jednoduché a milé zároveň - malého krokodíla. Potrebujeme pevnú polyamidovou niť
(v dĺžke cca. rozpätia rúk), dve tenké ihly a malé koráliky.
Prvý korálik ako noštek dáme doprostred nite a urobíme
uzlík. Potom navlečieme 2 koráliky a z druhej strany
prevlečieme druhým koncom nite. Vždy na jeden
koniec nite navlečieme všetky koráliky daného riadku
a druhý koniec nite pretiahneme cez koráliky oproti
a tým to zafixujeme. Pevne utiahneme a vytvorí sa
nám trojuholník. Ďalej navliekame koráliky podľa
predlohy. Nožičky a chvostík robíme tak, že niť
prevlečieme všetkými korálikmi jedným smerom,
koncový korálik prekrížime a zase späť.

