
 

AFRIKÁNY PRO AFRIKU 
Globalizace je propojenost celého světa. Díky ní můžete jíst exotické ovoce, 
kupovat si oblečení, které vyrobil někdo na druhém konci zeměkoule, cestovat, 
vzdělávat se, koukat se na různé filmy. V důsledku té samé globalizace jste teď 
výjimečně doma, protože došlo k rozšíření nemoci, kterou řeší zdravotníci po 
celém světě. Propojený svět nám ale také umožňuje pomáhat na druhém konci 
světa a být solidární.  

SIRIRI je česká organizace, která od roku 2006 pomáhá ve Středoafrické republice, 
což je jedna z nejchudších zemí světa. Máš doma atlas nebo umíš hledat na 
internetu? Najdi si tuto zemi na mapě. Už jsi o ní někdy slyšel/a?  

Středoafrická republika je země, která má rozlohu 622 984 km2. A je tedy asi 
osmkrát větší než Česká republika. Přitom má oproti ní jen asi polovinu obyvatel. 

Zkus zjistit, jaké je hlavní město Středoafrické republiky? ………………………………………………. 

Na severu země je savana, to znamená, že je zde sucho, ale ne tak jako v poušti.  

 

 

 



 

Na úplném jihu země je tropický deštný prales. 

 

Napiš alespoň tři zvířata, která žijí v tropickém deštném pralese: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V zemi vládne tropické klima a střídají se období sucha a období dešťů. 

Středoafrická republika je velice chudá země a většina obyvatel pracuje v 
zemědělství. Na svých polích pracují ručně pomocí jednoduchých nástrojů. A aby 
měla rodina co jíst, musí na poli pracovat často i děti. 

 



 

Napiš alespoň tři plodiny (ovoce, zelenina), které v této oblasti rostou: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Středoafrická republika je země, kde se nachází mnoho nerostných surovin (zlato, 
diamanty, uran), bohužel prospěch z tohoto přírodního bohatství má jen pár mocných 
lidí. O Středoafričanech se tedy dá říct, že to jsou nejchudší boháči. 

Zvládneš přečíst tuhle větu? „Ema darál húst.“ Asi ano :) A rozumíš jí? V maďarštině 
to znamená “Ema mele maso.” To už je lepší, viď. Představ si, že ve Středoafrické 
republice nejčastěji mluví svým jazykem, které se jmenuje sango. Když ale přijdou 
děti do první třídy, pan učitel nebo paní učitelka na ně začnou mluvit ve 
francouzštině. Francouzský jazyk je ve Středoafrické republice úředním jazykem. Je 
velmi důležité ho umět, ale je také docela těžký. Je to stejné, jako když ty mluvíš 
česky a ve škole by na tebe začali mluvit maďarsky. Nic moc, viď… Výsledkem je, že 
více než polovina dospělých Středoafričanů neumí číst a psát, tzn. že jsou 
negramotní. 

Česká organizace SIRIRI ve Středoafrické republice podporuje mnoho projektů, které 
pomáhají lidem v této zemi k lepšímu životu. V roce 2015 vymyslela SIRIRI speciální 
vzdělávací program, který přispívá k tomu, aby děti učení víc bavilo, měly potřebné 
pomůcky a aby rozuměly tomu, co jim učitel vysvětluje. Vždyť právě vzdělaní lidé 
pomůžou své zemi, aby se dostala z chudoby. 

 



 

Projekt Afrikány pro Afriku je vzdělávací projekt, který funguje už mnoho let v mnoha 
českých školách. Děti mají díky tomuto projektu příležitost osobně se podílet na 
pomoci chudým a potřebným. Děti se svými učiteli vypěstují rostlinky, které pak 
prodají při školním akcích a výdělek pošlou podporu projektů SIRIRI ve Středoafrické 
republice.  

Zapojte se k našemu projektu letos i vy z domova. Vypěstujte rostlinky a o svém 
projektu řekněte svým blízkým. I oni se mohou zapojit buď pěstováním afrikánů nebo 
jinou podporou aktivit organizace SIRIRI. Pokud skončí bezpečnostní opatření před 
koncem školního roku, můžete vypěstované rostlinky donést do školy a uspořádat 
prodej. Nezapomeňte si vše dobře zapisovat do záznamového listu, který najdete na 
konci tohoto dokumentu. 

A v příštím roce se můžete zapojit s celou vaší školou. Více najdete na www.siriri.org. 

 

   

http://www.siriri.org/


 

Jak na Afrikány 

 

Co potřebujete:  

● 1 výsevník s poklopem (lze použít i krabičku od polárkového dortu) 
● zahradnický substrát 5l 
● 1 pytlík semínek, vyberte si z nabídky: 

○ rajčata (tyčkové START nebo F1, nebo cherry) 
○ afrikány (základní barvy s velkými květy) 
○ bazalka 

● kousek prkénka na „uťapťání“ 
● rozprašovač 

Později bude také potřeba:  
● 10 až 20 ks starých květináčů velikost „6“ (možno nahradit kelímky od jogurtů, 

na dně udělat hřebíkem díru) 
● tác 

 

 

Výsev: 

Zhruba v polovině března (nejpozději do začátku dubna) začít s výsevem rostlinek.  

1. Naplň výsevník do 2/3 substrátem. 

   



 

2. Urovnej do roviny a prkýnkem urovnej.  

 

 

3. Semínka si nejprve nasyp do dlaně a pak je rovnoměrně vysej do výsevníku 
(semínka není nutno použít všechna, většinou je jich tam více, než 
potřebujeme), když se ti to nepovede napoprvé, můžeš to ještě ručně 
doupravit.  

 

4. Po výsevu se plocha mírně „pocukruje“ substrátem a opět jemně urovná 
dřevěným prkýnkem. 

5. Na bok výsevník nalep etiketu od pytlíků semínek, ať víš, co ti vyroste.  
6. Poté řádně orosí rozprašovačem, přiklopí plastovým víkem se zavřenou 

ventilací, postaví na parapet k oknu s dostatečným světlem, nikoli však 
přímým žárem – v tom případě je lepší dát výsevy na druhou stranu místnosti 
třeba na skříňku.   



 

Péče o rostlinky: 

1. Udržuj neustálou vlhkost, dej ale pozor, aby rostliny nebyly přemokřené. Ze 
začátku rosit rozprašovačem, aby se semínka nevyplavily proudem vody z 
konve. 

2. Až vzejdou první rostliny, otevřete ventilaci na víku, aby se rostlinky 
neudusily. 

3. Při výšce rostlin okolo 0,5 cm se víka sundají úplně. Už můžeš zalévat vodou 
z konve. Zalévej podle potřeby. Někdy to bude potřeba každý den až dvakrát, 
někdy jen jednou za dva dny.  

 

Přesazování: 

Mezi 20. a 30. dubnem je potřeba rostlinky přesadit. 

1. Naplň zahradnickým substrátem květináče/kelímky od jogurtů s dírou.  
2. Prstem, klacíkem nebo propiskou udělej díru a přesaď rostlinku, kterou 

opatrně vyjmi z výsevníku. Dej pozor, ať nepoškodíš kořeny, listy nebo 
stonky. Poškozené rostliny nejsou vhodné na přesazování. 

 



 

3. Rostliny, které ti zbydou můžeš někomu dát (třeba sousedům) nebo chvíli 
ještě ponechat ve výsevníku, kdyby přesazené uhynuly.  

4. Květináčky narovnáme na připravené tácy. Rajčata sázíme do květináče po 
jednom ks, afrikány po 2 až 3, bazalku po více i v trsech až po 6 ks. 

5. Přesazené rostliny udržuj vlhké – zalévej na tácech, které neprotečou (velká 
rajčata můžeš přivázat ke špejlím, aby nepadala). 

6. V průběhu května a června by měly být rostliny dost velké na to, aby bylo 
možné je vysadit do země nebo do většího květináče. 

 

   



 

Záznamový list projektu Afrikány pro Afriku 

 

Jméno a příjmení: .................................................................................................................................. 

 

Datum výsevu: ....................................................................................................................................... 

 

Druh rostliny: ......................................................................................................................................... 

 

První lístek se objevil dne: ................................................................................................................. 

 

Datum přesazení: ................................................................................................................................. 


