Metodický materiál

27. ročník

UGANDA

POĎME NIEČO DOBRÉ PODNIKNÚŤ
Farské skupiny a ich rodiny v Ugande majú vďaka
koledníkom DobrejMetodický
noviny
lepšiu budúcnosť.
materiál 27. ročníka Dobrej noviny • strana 1

uganda
Faunu Ugandy netvorí len Veľká päťka,
t.j. lev, leopard, slon, byvol a nosorožec.
Nájdeme tu viac ako 350 druhov primátov, mäsožravcov, bylinožravcov, plazov
a vtákov všetkých veľkostí. Tentokrát
sa pozrieme na menej známych, no
rovnako zaujímavých obyvateľov prérií
a plání a navštívime miesta, ktoré sa
určite oplatí preskúmať.

Hlavné mesto: Kampala
Úradný jazyk: angličtina, svahilčina
Rozloha: 241 038 km2 (asi päťkrát viac ako Slovensko)
Mena: ugandský šiling UGX ((1 euro je 4 260 šilingov, júl 2021)
Počet obyvateľov: 42,85 milióna (Štatistický úrad Ugandy, júl
2021) (takmer osemkrát viac ako Slovensko)
Náboženská príslušnosť: kresťania (85 %) – z toho rímskokatolícka cirkev (39 %), anglikánska cirkev (32 %), iné kresťanské
vierovyznania (14 %); moslimovia (12 %) (Údaje sú z posledného
sčítania ľudu, 2014)

Hroch je obrovské vodné zviera s blanitými chodidlami. Samec váži až 4 500 kg a radí sa v tomto smere na
tretie miesto spomedzi pozemských cicavcov. Prekonajú
ho len slon a nosorožec. Na prekvapenie, hrochy sú
veľmi hlučné. Ich rev na úrovni 115 dB je porovnateľný
s hlukom na rockovom koncerte. Na prvý pohľad nemotorné a mierumilovné zviera je naopak veľmi agresívne
a skutočne nebezpečné. Hroch má v Afrike každoročne
na svedomí až 500 ľudských životov, čo je dvakrát toľko,
ako u kráľa zvierat, leva. Stretom s človekom dochádza
najmä vo vode, keď zaútočia na plaviace sa loďky, príp.
keď si hroch hľadá potravu na súši a cestu mu skríži nič
netušiaci turista.

Keďže hrochy nemajú potné žľazy, ochladzujú sa tým, že väčšinu dňa strávia vo vode. Pod vodou vydržia niekoľko minút.
Snímka: Terézia Lukšicová, 2018.

Kto by nepoznal Pumbu z filmu Leví kráľ. Pravým menom
prasa bradavičnaté je tulákom saván. Tieto zvieratá sú
veľmi rýchle a pri úteku pred predátormi dosahujú rýchlosť až 48 km/hod. Počas dlhotrvajúceho sucha vydržia
bez vody aj niekoľko mesiacov. Ugandskí sprievodcovia
zvyknú spomínať ich neuveriteľne krátku pamäť. V prípade ohrozenia sa rozbehnú a utekajú niekoľko desiatok
metrov. Avšak o pár sekúnd už zabúdajú na to, prečo
vlastne utekajú a pasú sa spokojne ďalej. Vo voľnej prírode sa napriek tejto vlastnosti dožívajú úctyhodných 17
rokov.
Vlastné príbytky si nestavia, radšej prespáva v norách
iných zvierat, napr. hrabáča takaru.
Snímka: Terézia Lukšicová, 2018.

Typickým zvieraťom, ktoré môžeme stretnúť popri asfaltových cestách je nepochybne pavián. Vo svete nájdeme
päť druhov paviánov. Guinejský, žltý, olivový a chacma
žijú na africkom kontinente a sú známe ako paviány
saván. Piaty druh zvaný hamadryas sa vyskytuje pozdĺž
Červeného mora a na Arabskom polostrove. Žijú v početných skupinách so zložitou vnútornou hierarchiou.
Pre dorozumievanie využívajú viac ako 30 rozličných
zvukov a gest, vrátane zívania, mľaskania a pohybov
pliec. V prípade ohrozenia neváhajú použiť silné paže
a čeľuste. Ich očné zuby bývajú dlhšie ako u leoparda.
Paviány nie sú v potrave prieberčivé. Zjedia všetko
od ovocia cez drobné hlodavce až po škorpióny. Vo voľnej
prírode sa dožívajú 30, v zajatí dokonca 45 rokov.
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Pri stretnutí s paviánom je potrebné byť ostražitý
a neprovokovať ich. Sú zaznamenané prípady, keď
paviány zaútočili na ľudí a hádzali po nich kamene.
Snímka: archív DN, 2021.

Chameleón mení farbu z viacerých dôvodov. Sfarbením sa snaží
prispôsobiť slnečnému žiareniu, a tak regulovať telesnú teplotu príp.
sa snaží komunikovať s okolím. Sfarbenie dokáže zmeniť za neuveriteľných 20 sekúnd vďaka zásobe pigmentu v koži.
Snímka: Tomáš Horváth, 2016.

Byvol africký je na rozdiel od svojho domestifikovaného
ázijského príbuzného veľmi nebezpečné zviera. Čriedy
majú zvyčajne 350 jedincov, tie najväčšie až 20 000.
Pri útoku leva samce vytvoria ochranný polkruh okolo
samíc a mláďat a urputne sa bránia. Zásah parohami
býva pre útočníka veľmi bolestivý, občas aj fatálny.
Snímka: Terézia Lukšicová, 2018.

V Ugande nájdeme 60 chránených oblastí, z toho 10 klasifikovaných ako národné parky. Najznámejšími z nich
sú Queen Elizabeth National Park, Bwindi Impenetrable
a Rwenzori Mountains, ktoré sú zároveň zaradené do Svetového dedičstva UNESCO. Národný park Semuliki patrí
medzi tie mladšie a najmenšie v krajine. Na potulkách
nesmieme zabudnúť na horúce pramene. Park je plný
vzácnych a exotických druhov vtákov, napr. člnozobca afrického. Pri pohľade do korún stromov možno zhliadnuť
lietajúce myši aj veveričky a červenochvosté opice. Pohybuje sa tu aj trpasličia antilopa, vysoká len niečo okolo
pol metra. Nájdeme tu 305 druhov stromov, z toho 125
jedine v tomto parku a vyše 400 druhov vtákov. Jednoducho raj pre každého botanika a ornitológa.
Ideálnym obdobím pre cestu do Semuliki sú suché
mesiace január a február. Pre ničím nerušený zážitok
si rezervujte 3 až 4 dni.
Snímka: Terézia Lukšicová, 2018.

Vodopády Sipina na úpätí pohoria Mt. Elgon sa radia
medzi povinné jazdy turistu. Nádherné tri vodopády,
prechádzky po kávových plantážach či jazda bicyklom
po horách. Pre odvážnejších odporúčame zlaňovanie
vodopádov. Východ či západ slnka s pohľadom na Východoafrickú priekopovú prepadlinu sa snáď nedá slovami
opísať. V okolí vodopádov žije kmeň Bagisu, ktorý si
dodnes zachoval mnohé tradičné zvyky. Pre milovníkov
vysokohorskej turistiky sa ponúka 35 km vzdialené pohorie Mt. Elgon ako ôsme najvyššie v Afrike, Wagagai Peak
sa nachádza vo výške 4 321 m n.m. Po jeho dosiahnutí sa
vám naskytne pohľad do sopečného kotla (tzv. kaldery)
o rozlohe 40 km2.

Viac o Ugande sa dozviete v archíve Metodických
materiálov z 24. a 26. ročníka, ktoré sú dostupné v
archíve na webe dobranovina.sk.

Pri potulkách okolo vodopádov Sipi si dávajte pozor kam
stúpate. V okolí nájdete množstvo voľne žijúcich chameleónov.
Snímka: Terézia Lukšicová, 2018.
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Arcibiskup Torora Emmanuel Obbo spoločne s ministrom
pre poľnohospodárstvo počas farmárskeho veľtrhu.
Pristavili sa pri stánku svojpomocnej skupiny Kidera,
farnosť Achilet, ktorá vyrába arašidové maslo. Snímka:
Archív Charita Tororo, 2018.

Paul Etyang, farnosť Busitema, predáva sadenice zeleniny. Skleník z látky slúži na ochranu
sadeníc pred priamym slnkom.
Snímka: archív DN, 2021.

Uganďania si radi osladia čaj či kávu. Med je preto
vyhľadávanou komoditou. Zároveň im včely opeľujú
polia, čo má pozitívny vplyv aj na ich úrodu. Ilustračná
snímka: Pexels.com

ANIMOVANÝ FILM
Milí koledníci, vďaka vám sme spoločne napísali množstvo šťastných príbehov. V rodine
kuchára Georgea spoznali elektrinu. Ušetria
tak na svietení a jeho deti sa môžu pripravovať do školy.
Nedajme sa ničím odradiť a poďme niečo
dobré podniknúť aj tieto Vianoce. Film si
môžete pozrieť na koledníckom stretku
a nájdete ho aj na www.dobranovina.sk.

Na východe Ugandy v Arcidiecéze Tororo ostávame aj tento rok.
Poľnohospodárstvu sa v oblasti venujú v priemere 3 zo 4 dospelých
ľudí. Živia sa obrábaním svojich malých políčok či chovom hospodárskych zvierat. S námahou si zarábajú na svoj každodenný chlieb.
Prípadný malý prebytok sa snažia predať na miestnom trhu, a tak
si finančne prilepšiť.
Napriek miernemu podnebiu a malým výkyvom teplôt počas celého
roka (celoročný priemer medzi 20 - 25°C) je tento spôsob obživy už
dnes nedostatočný. Vplyvom klimatických zmien pozorujeme častejšie
prívalové dažde, ktoré na hornatom severe v okolí Mt. Elgonu spôsobujú
mohutné zosuvy pôdy a strhávajú celé dediny. Na rovinatej nížine zase
spôsobujú záplavy a ničia úrodu. Poľnohospodárstvo sa stáva nepredvídateľným odvetvím. Farmári si tieto riziká uvedomujú, avšak chýba im
vzdelanie, informácie a im dostupné alternatívy.
Prirodzeným prostredím nášho partnera Charity Tororo sú farnosti,
ktorých je v arcidiecéze 46. Bližšie sme sa pozreli do vnútra samotných
farností, kde sa od roku 2016 snažíme nájsť spolky, združenia či iné záujmové skupiny, ktorých spája spoločný cieľ. Tým je vzájomná pomoc
a usilovná práca pre spoločné dobro.
Postupne sme vybrali 69 farských skupín - skupín mladých matiek,
vdov, katechétov, mariánskej mládeže či ružencových bratstiev. Ako
skupinám sme im ponúkli možnosť začať podnikať, a tak si zaistiť lepšiu
budúcnosť pre svoje rodiny. Našli sme množstvo talentov a chuti niečo
vo svojom živote zmeniť. A na tom staviame. Spoločne sme sa naučili
mnoho: čo je a čo naopak nie je podnikanie, ako by malo úspešné a ziskové podnikanie vyzerať, na čo všetko treba pred a počas podnikania
myslieť, aké sú úskalia a nástrahy podnikania, ako použiť zarobené
peniaze a mnoho iného.
Po sérii školení si skupiny pripravili svoje vlastné podnikateľské nápady,
ktoré komisia prehodnocovala a tie najkvalitnejšie podporila grantami
vo výške 2 až 3 milióny šilingov (pri aktuálnom kurze v prepočte 469 až
704 eur). Nápadov bolo mnoho, tak sme začali. Po mesiacoch práce vidíme bohaté ovocie. Spoločne sa učíme, experimentujeme, zlepšujeme
sa a najmä, meníme životy viac ako 2 000 rodinám.
Aktuálne vedie ziskové podnikanie približne 8 z 10 zapojených skupín.
Naša podpora poskytnutými prostriedkami nekončí. Skupiny naďalej
sprevádza tím Charity Tororo, pravidelne ich navštevuje, radí im a prepája
s miestnymi autoritami. Výmenné návštevy a exkurzie sú vítaným spestrením, inšpiráciou a príležitosťou učiť sa od tých úspešnejších farností.
Zväčša máme zmiešané skupiny, no nájdu sa aj čisto ženské (vdovy)
alebo mužské (katechéti). Počet členov skupiny sa pohybuje do 60,
priemerná skupina má 26 členov. A v akej oblasti to naši priatelia podnikajú? Venujú sa včelárstvu, zakladajú drobné pekárne a lesné škôlky,
pestujú kávu a iné plodiny vo veľkom na predaj, spracúvajú arašidy či
ananásy a venujú sa chovu zvierat. Manuálne zručnosti využívajú pri
výrobe ružencov a výrobkov z dreva, pri zákazkovom krajčírstve či poskytovaní občerstvenia (tzv. cateringu).
Pán George Juma (49 rokov, manžel a otec 7 detí) z farnosti Busitema
je súčasťou skupiny sv. Pavla Kolpinga, ktorá poskytuje občerstvenie
počas osláv a spoločenských a kultúrnych podujatí. George si popri tom
začal aj svoje drobné podnikanie a nezabúda ani na svoju vlastnú farmu. S jeho príbehom sa zoznámime na nasledujúcich stránkach a počas
celého 27. ročníka.

Čo dobré podniká George Juma
Cieľ stretka:
Oboznámenie s témou 27. ročníka Dobrej noviny.
Prostredníctvom aktivít predstavíme deťom ťažiskový projekt
aktuálneho ročníka. Upriamime sa na pána Georga Jumu (čítaj
džordž džuma) a podnikanie, vďaka ktorému môže žiť pokojný
a dôstojný život celá jeho rodina.

Úvodná modlitba:
Vedľa sviečky umiestnite zelenú črepníkovú rastlinu. Môžete si predpestovať nejakú bylinku. Okolo poukladajte
vystrihnuté zrnká pre každé dieťa. Spoločne s deťmi sa v modlitbe zamýšľajte nad tým, čo všetko je potrebné, aby
z malého zrnka mohla vyrásť užitočná rastlina. Deti môžu svoje nápady napísať do zrnka, kto chce, môže povedať
aj nahlas. S pomocou detí pomenujeme, že rastliny pre svoj rast potrebujú dostatok vlahy, potrebujú dobrú pôdu,
dostatok slnka, teplo, aj mocné a starostlivé ruky záhradníka, ktorý dostáva za prácu spravodlivú odmenu... Vysvetlite,
že nič z toho by však nestačilo, keby to nebolo Pánom požehnané. Nezabúdajme preto prosiť Pána za starostlivosť
o jeho dielo, o všetko, čo stvoril a čomu dáva rásť. Poprosme v modlitbe za všetkých farmárov, nech ich Pán odmení
za ich námahu bohatou úrodou.

Úvod stretka:
V spoločnej modlitbe sme prosili za úrodu, ktorej Pán dáva vzísť, za dostatok vlahy aj slnka
pre jej rast, za silu a zdravie pre farmárov a poľnohospodárov, aj za spravodlivé podmienky
pre všetkých pestovateľov plodín. Vysvetlite deťom, že takýmto farmárom je aj George Juma
a budete sa rozprávať o jeho životnom príbehu.

Príbeh Georga Jumu:
Jednou z aktívnych podnikavých skupín Charity Tororo je aj
skupina svätého Pavla Kolpinga z farnosti Busitema. Vďaka podpore Dobrej noviny svoje podnikanie naštartoval aj pán George
Juma. Spolu s ďalšími členmi farnosti ponúkajú občerstvenie
počas osláv a rôznych podujatí v širokom okolí.
George začal svoje podnikanie ako farmár. Nadbytok zo svojej
úrody dokázal predávať na miestnom trhu. Svoje malé podnikanie rozšíril aj o predaj hotových pukancov a obľúbených raňajkových palaciniek. George ich pripravuje od piatej hodiny ráno,
aby ich mohol ponúknuť aj žiakom a učiteľom cestou do školy.
George je otcom veľkej rodiny. Spolu so svojou manželkou majú
sedem detí. Zarobené peniaze musela rodina investovať okrem
iného aj do nákupu petroleja do lámp. Iba tak sa mohli jeho
deti učiť aj po západe slnka. Slabé svetlo lámp a sviečok nebolo
dostatočné a dymilo, deti sa často sťažovali na to, že ich štípu
oči. Dnes už majú lampy na slnečnú energiu. Solárny panel na
streche napája aj televízor. Vďaka tomu sa mohli Georgove deti
vzdelávať aj v čase
lockdownu, kedy
sledovali výučbu
online v televízii.
Dnes už petrolej nepotrebujú, za ušetrené peniaze môže
George zaplatiť svojim deťom školné a
kúpiť im chýbajúce
pomôcky a písacie
potreby.

Tip!
Spomínate si na palacinkový recept z minulého roka?
Nájdete ho v metodických
materiáloch k 26. ročníku. Sú to presne rovnaké
palacinky ako predáva
aj George. Pripravujú sa
zo špeciálnej múky a zelených banánov matoke. Sú
obľúbeným raňajkovým jedlom mnohých Uganďanov.
Môžete si ich pripraviť aj doma! Spomínate si, ako sa
tieto palacinky volajú? Názov vylúštite v tajničke.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Vykonávanie činnosti inak
Plodina, z ktorej sa vyrábajú pukance
Zviera z veľkej päťky
Krajina, ktorej sa tento rok venujeme v DN
Vytvára solárnu energiu
Jeden z úradných jazykov v Ugande
Krstné meno hlavnej postavy nášho stretka
Farnosť, v ktorej George rozbehol svoje podnikanie
Peňažná mena Ugandy
Hlavné mesto Ugandy
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Aktivity
Aktivita 1:
Z príbehu sa deti o Georgovi dozvedeli,
že okrem palaciniek predáva aj pukance.
Deťom vysvetlíme, že pukance sa vyrábajú
z kukuričných zŕn. Kukurica je jednou z dôležitých plodín v poľnohospodárstve a bez
jej pestovania by bolo Georgove podnikanie ohrozené. Vyrobte si s deťmi jednoduchý prívesok v podobe kukuričného klasu
z afrických korálok. Viď. fotopostup.

Tip 2!
Na stretko si môžete pripraviť tematické občerstvenie. Pokúste sa kúpiť kukuricu určenú na výrobu pukancov (zoženiete v bezobalovom obchode, ale aj bežných reťazcoch)
a pripravte ich tradičným spôsobom v hrnci alebo na panvici. Ak máte k dispozícii
kuchyňu, pripravte si ich spolu s deťmi. Pukance určené na prípravu v mikrovlnke
obsahujú zbytočnú soľ a vrecko tvorí nerecyklovateľný mastný papier. Pripravte sa
na stretko v štýle Laudato si'. Zhotovte si štýlové škatuľky na pukance. Návod na prípravu nájdete v prílohe. Podeľte sa s nami o túto fotku na Instagrame. Nezabudnite
použiť hashtag #zijemlaudatosi :).

Aktivita 2: Mladí komunitní podnikatelia
Pripravili sme jednoduchú rolovú hru, v ktorej sa deti
vžijú do kože Georga a budú si môcť uvedomiť, že cesta
za úspechom a finančnou samostatnosťou nebola okamžitá ani jednoduchá. Základom bude vzájomná spolupráca
v komunite a objavovanie nových príležitostí. Každé
dieťa dostane päť kartičiek znázorňujúcich potrebné veci
pre fungovanie Georgovho podnikania: pôdu, sadenice,
pracovnú príležitosť, drevené brikety a stroj na výrobu pukancov. Každé dieťa si svoje kartičky označí (menom, symbolom…) alebo ich animátor rozdá už označené. Cieľom
každého hráča je vytvoriť si novú päťkartovú postupku
tak, aby každá karta, ktorú vlastní, mala iný symbol (teda
pôvodne pochádzala od iného hráča). Hráč môže získať
potrebnú kartu od iného hráča súbojom v hre kameň-papier-nožnice. Víťaz si pýta od protihráča kartu, ktorú potrebuje do svojej postupky. Hra sa môže skončiť v prípade,
keď niekto z hráčov získa kompletnú novú postupku alebo
kým všetci hráči nezískajú všetkých päť rôznych kariet
do svojej postupky. Víťazom sa ale nemôže stať hráč, ktorý
síce vytvoril novú postupku, ale zároveň stále vlastní aj
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svoje pôvodné karty. V takom prípade musí počkať, kým
dané karty od neho niekto iný vyhrá. V prípade, že máte
na stretku menej ako päť detí, môže animátor suplovať
potrebný počet hráčov v úlohe koledníka Dobrej noviny,
od ktorého môžu hráči taktiež vyhrať karty do postupky.
Prajeme vám úspešné podnikanie!

Tip 3!
Nemôžete sa s koledníkmi stretnúť naživo? Nevadí, pripravili sme pre vás akčný herný plán, ktorý stačí deťom prefotiť alebo
poslať. Malými podnikateľmi sa môžu stať aj doma. Nájdete ho na stránke dobranovina.sk/materialy.

Aktivita 3: Uškriekané paviány
Poctivú prácu pána Georga Jumu si vážia ľudia v širokom okolí, a tak
o zákazníkov nemá núdzu. Pred časom ho pozvali predávať občerstvenie na slávnosť do susednej farnosti. Cestu mu nanešťastie skrížilo jedno nezbedné zviera. Tlupa uškriekaných paviánov ho tak prekvapila, až
mu vypadlo vrecko s kukuricou a zrná na rozkotúľali kade-tade po zemi.
Pomôžte Georgovi pozbierať kukuricu skôr, ako sa jej zmocnia pahltné
paviány alebo sa z nej predčasne stanú pukance na rozpálenej ceste.

Záverečná modlitba:
Spoločne s deťmi sa môžete pomodliť modlitbu, ktorá vznikla pri príležitosti 5. výročia encykliky Laudato si':
Láskavý Bože,
Stvoriteľ neba a zeme i všetkého, čo ich napĺňa, stvoril si nás na svoj vlastný obraz a ustanovil si nás za správcov celého svojho stvorenstva. Požehnal si nás slnkom, vodou a úrodnou pôdou, aby všetko rástlo.
Otvor našu myseľ a dotkni sa našich sŕdc, aby sme sa mohli starať o tvoj dar stvorenia. Pomôž nám uvedomiť
si, že náš spoločný domov patrí nielen nám, ale všetkým stvoreniam a všetkým budúcim generáciám a že je
našou povinnosťou chrániť ho. Daj, nech prispejme k tomu, aby si každý človek bol schopný zabezpečiť jedlo
i prostriedky, ktoré potrebuje.
Daj, aby sme boli naporúdzi tým, ktorí sú v núdzi v týchto časoch skúšky, najmä najchudobnejším a najviac
ohrozeným ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti. Pretvor náš strach a pocity izolácie na nádej a bratstvo, aby
sme mohli zažiť skutočnú premenu srdca.
Pomôž nám ukázať tvorivú solidaritu pri riešení dôsledkov tejto globálnej pandémie, daj nám odvahu prijať
zmeny, ktoré sú potrebné pri hľadaní spoločného dobra. Teraz viac ako kedykoľvek predtým cítime, že sme
všetci vzájomne prepojení a navzájom od seba závislí. Pomôž nám počúvať a reagovať na volanie zeme i chudobných. Nech sú súčasné utrpenia pôrodnými bolesťami bratskejšieho a udržateľnejšieho sveta.
Pod láskyplným pohľadom Panny Márie Pomocnice kresťanov modlime sa skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Preložené podľa originálu modlitby na stránke: https://2020.laudatosiweek.org/
Nájdete k dispozícii na webe eRka: (https://erko.sk/24-5-laudato-si-tyzden-modlitba-nas-spaja/).
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POD JEDNÝM SLNKOM
V školskom roku 2021/2022 prináša eRko ročnú tému Pod jedným Slnkom,
ktorá je pokračovaním témy o spoločenstve Stvorení pre MY, inšpirovaná encyklikou pápeža Františka Fratellitutti a biblickým citátom: “aby ste boli synmi
vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých
i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.” (Mt 5, 45)
Pridajte sa k eRkárom a budujte spolu s deťmi bratské spoločenstvo cez čnosti
ÚCTA KU KAŽDÉMU a JEDNOTA. Zapojte sa do kampaní eRka a pravidelných
stretiek. Zažite spolu s deťmi, že silné komunity sa dokážu zomknúť a priniesť
svetu viac dobra aj v čase náročnej krízy.
Ak by ste chceli pracovať s deťmi aj po koledovaní s Dobrou novinou, neváhajte
a ozvite sa nám na erko@erko.sk alebo na 0907 713 169. Viac informácií nájdete na www.erko.sk a www.erko.sk/podjednymslnkom.

S Glóriou v Ugande
Časopis Rebrík úzko spolupracuje s Dobrou novinou a celý školský rok
ponúka témy rozvojového vzdelávania. V 32. ročníku v rubrike S Glóriou v Ugande budú čitatelia sprevádzaní dievčaťom z plagátu kampane Dobrej noviny. Glória im odhalí krásu a tajomstvá Ugandy. Aby bolo
spoznávanie Ugandy zábavnejšie, bude vždy doplnené pracovným
listom s množstvom veselých úloh.
Objednajte si ho do svojej rodiny či pre svojich známych
na 0910 777 587 alebo objednavky@rebrik.sk.
Viac informácií nájdete na www.rebrik.sk.
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