
Stretko o Kakume
Vek detí: 10 rokov
Trvanie: 90 min.
Opis:
Toto stretko je zamerané na oboznámenie detí s tohtoročnou témou zbierky Tehlička -
Kakuma. Počas plnenia úloh deti zisťujú, aké majú deti podmienky v tomto utečeneckom
tábore, cieľom je zistiť názov tábora. Za každú splnenú úlohu dostanú zašifrované písmeno
z názvu Kakuma, ktorý na konci podľa kľúča rozlúštia.

Druhá časť stretka je zameraná na diskusiu a prípravu predsavzatia, ako sa zapojiť do
Tehličky ako stretko.

1. úloha:
Informácia o tábore:
Po príchode do tábora sa musia zaregistrovať.
Miesto pre život, ich budúce obydlie im je pridelené.

Ako prvú úlohu si deti zahrajú „čelovku“. Každé dieťa dostane na papieriku meno hrdinu,
ktorým v tejto hre bude. Úlohou každého dieťaťa je zistiť, akým je hrdinom bez toho, aby sa
na papierik pozrel (tento papierik si prilepí na čelo). Následne sa navzájom pýtajú otázky, na
ktoré  odpoveď môže byť áno/nie. Ak pri danom človeku dostanú nie, idú sa pýtať ďalšieho.
Keď všetci zistia svoje mená, musia sa zapísať na prezenčku pomocou šifry (v prílohe). Po
splnení úlohy dostávajú indíciu.

Pomôcky: lepiace papieriky na čelo, perá, prezenčka, šifra (písmeno K)

2. úloha:
Informácia o tábore:
Utečenci sa môžu pohybovať iba na území tábora a priľahlého mesta.
Po 19:00 hod. platí pre všetkých obyvateľov tábora zákaz vychádzania zo svojich obydlí.

Deti sa nachádzajú na začiatku chodby. Na druhom konci chodby ich čaká znak so šifrou. Ich
úlohou je dostať sa k nej a získať ju. Avšak tak ako deti v tomto utečeneckom tábore sa môžu
pohybovať iba na určitom území, tak aj deti na stretku môžu k šifre dôjsť iba po kartónoch, na
ktorom môžu mať obmedzený počet končatín (zvolí si animátor podľa počtu detí). Pohybuje
sa celá skupinka naraz. Keďže je 18:57 na presun majú iba tri minúty (čas závisí od
priestoru), lebo po 19:00 platí v tomto tábore zákaz vychádzania. Po splnení úlohy dostávajú
indíciu.

Pomôcky: kartóny, šifra (písmeno A)

3. úloha:
Informácia o tábore:
Deťom v tábore nie je dovolené voľne cestovať, podnikať ani študovať mimo územia tábora.



Úlohou detí je získať a zapísať informácie od animátora A. Tieto informácie získajú tak, že po
jednom vybehnú k animátorovi A, zapamätajú si informáciu, ktorú im povie, dobehnú
k ostatným deťom, informáciu im povedia, zapíšu si ju na spoločný papier. Úlohou druhého
animátora je rušiť deti tak, aby to bolo pre nich čo najťažšie zapamätať a zapísať (hudba,
rozprávanie s deťmi). Deti majú naznačenú trasu pohybu aj miesto na zapisovanie a nemôžu
sa pohybovať mimo toho. Pointa je, aby si deti uvedomili, aké náročné je nemať možnosť
zmeniť miesto štúdia napriek nepriaznivým podmienkam.

Text na zapamätanie:
Viac ako polovicu obyvateľov utečeneckého tábora predstavujú deti a mladí vo veku 4 – 18
rokov. V tábore je možné vzdelávať sa na základnej, strednej i vyššej odbornej úrovni.
A hoci počet študentov v tábore narastá, takmer polovica utečencov v školopovinnom veku do
školy stále nechodí. Dôvodmi sú predovšetkým nedostatok finančných prostriedkov na
štúdium (ktoré je v tábore spoplatnené), sociálno-ekonomické faktory, ako aj kultúrne normy
a tradície na obidvoch stranách, utečencov i miestnej kenskej vlády. Hoci sú utečenci zaradení
do tzv. kenského národného programu a zúčastňujú sa na národných skúškach, vzdelávacie
inštitúcie (školy) v tábore sú poväčšine riadené a financované OSN, teda medzinárodným
spoločenstvom. Napriek tomu, že kenská vláda za posledné desaťročia výrazne prispela k
vzdelávaniu utečencov v tábore, sú miestne školy podporované inými cudzími krajinami a nie
samotnou Keňou, čo spôsobuje vznik systému, ktorý bude z dlhodobého hľadiska
pravdepodobne neudržateľný.

Za splnenú úlohu dostanú indíciu.

Pomôcky: papiere, vytlačený text, perá, hudba, šifra (písmeno U)

4. úloha:
Informácia o tábore:
Utečenci žijú z tzv. potravinových prídelov, čo predstavuje 7 kg/mesiac (3 kg kukurice, 1 l
oleja, 1 kg fazule, 2 kg ciroku).
Pre väčšie rodiny sú potravinové prídely menšie.

Každému dieťaťu zaviažeme šatkou oči. Uvedené suroviny im dáme naslepo ochutnať. Ich
úlohou je hádať, z čoho sa skladá prídel potravín pre deti v tábore. Potom dostanú množstvo
na jedno jedlo do dňa a skúsia si z toho niečo pripraviť (placka plnená kukuricou a fazuľou).
Za splnenú úlohu dostanú indíciu.

Pomôcky: potraviny (na jedno jedlo: 30 g kukurice, 10 ml oleja, 10 g fazule (z konzervy), 20
g ciroku (nahradíme múkou) ), panvica, sporák, šifra (písmeno M)

5. úloha:
Informácia o tábore:
Od roku 2018 je základné vzdelanie spoplatnené sumou 3 000 KSH/rok (cca 30 eur).

V poslednej úlohe deti dostanú názov Kakuma napísaný v šifre (podľa šifry v prílohe). Ich
úlohou je preložiť tento zašifrovaný názov podľa získaných indícií. Za túto šifru musia na
začiatku zaplatiť tak, ako si platia deti v tábore za štúdium. Zaplatia 30 drepmi na osobu.



Pomôcky: názov Kakuma napísaný v znakoch šifry

Prílohy:
šifra

Diskusia:
1) Ktorá aktivita bola najťažšia? Prečo?
2) Viete si predstaviť takto žiť?
3) Ako by ste to porovnali s našimi podmienkami? (vzdelanie, možnosť pohybu)
4) Myslíte si, žeby sa im zišla pomoc? Aká?

Rozhovor o tehličke
https://www.tehlicka.sk/

Modlitba:
(Modlitba za Tehličku)
Poďakovanie detí za to, čo majú . Prosby za deti v Kakume. Prosba o vytrvalosť v predsavzatí
ohľadom tehličky.

3x Zdravas, Mária...

Záver

https://www.tehlicka.sk/

