Přestěhoval se do ČR z Kazachstánu.
Rodiče se rozhodli odejít, aby unikli
chudobě a umožnili svým dětem lepší
život. Už čtyři roky žijí v uprchlickém
táboře, kde mají jeden pokoj a na chodbě
využívají sprchy a toalety, které jsou
společné pro všechny, kteří na jejich
patře žijí.

NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ

Realizuje projekty, jejichž smyslem
je zapojování veřejnosti do rozhodovacích
procesů, vzdělávací aktivity a ochrana
životního prostředí a lidských práv.
Svoboda– zodpovědnost – angažovanost
www.nesehnuti.cz

Jura
Narantsetseg
Za tatínkem, který v ČR pracuje, přijela
s maminkou až z Mongolska. Je jí sedm
a rodiče chtějí, aby vystudovala české
školy. V Mongolsku žily s maminkou
v hlavním městě a prázdniny trávila
na venkově u dědečka a babičky,
kteří chovají stádo velbloudů a koní.

Fethia
Jsou jí čtyři roky. Žila v uprchlickém
táboře, do ČR utekly s maminkou
z Čečenska. Otec a další museli zůstat
doma. Do Česka cestovaly dlouho –
vlakem, auty i pěšky, někdy tajně v noci.
V Čečensku i po ukončení války žijí lidé ve strachu z terorismu, únosů a mučení.

Jura pochází z Ukrajiny. Je mu deset let
a před dvěma roky se do ČR přistěhoval
za svojí maminkou. Je učitelkou,
ale protože doma nemohla najít práci,
odešla pracovat do Česka, kde pracuje
v restauraci. Předtím žil na vesnici u své
babičky a maminka jim posílala peníze.
Dnes chodí v Česku do školy a každou
neděli také do kostela, kde potkává i jiné
děti z Ukrajiny.

Teď jsme doma
v České republice

Pexeso s krabičkou

O dětech, které se narodily
v cizích zemích a teď žijí v ČR

Teď jsme doma v České republice
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Marco

Narodila se v České republice a dnes je jí
deset let. Její rodiče se však do ČR přistěhovali z Vietnamu za bratrem tatínka,
který zde začal před dvaceti lety podnikat.
Rodiče Phuong pracují v restauraci, kde
vaří vietnamská jídla. Šetří peníze, aby
mohli jet s Phuong navštívit dědečka
a babičku do Vietnamu. Phuong je ještě
nikdy neviděla.

Je mu jedenáct a přistěhoval se s rodiči
z Arménie poté, co mu lékaři řekli, že má
vážnou srdeční nemoc. V chudé zemi
zničené válkou neexistovala pro Arama
možnost léčby. Po dlouhém čekání
v táboře získali azyl a Aram podstoupil
operace. Dnes je zdravý a svoji
školu reprezentuje ve fotbale.

Okeh

Okeh pochází z Nigérie, odkud
s maminkou utekli před násilím
a hladomorem, když mu byly tři roky.
Dnes je mu pět a chodí v ČR do školky.

Phuong

Avina

Utekla s rodiči z Palestiny, když jí bylo
9 let a letadla shodila bomby na jejich
dům. V uprchlickém táboře v ČR strávila
pět let čekáním na azyl. Dnes chodí
do zdravotní školy a nosí šátek, protože
je muslimského vyznání.

Aram

Kartičky se zamíchají a rozloží lícem dolů (zpravidla do čtverce 6 x 7 kartiček) tak, aby žádný z hráčů neznal rozložení
kartiček. Hráči (nejméně 2) postupně otáčí dvojici karet lícem vzhůru, aby je viděli i ostatní hráči. Pokud je
na otočených kartičkách stejný obrázek, hráč je odebere a otáčí další dvojici. Pokud na kartičkách není stejný obrázek,
otočí je zpět lícem dolů a pokračuje další hráč v pořadí. Hraje se tak dlouho, dokud nejsou všechny kartičky rozebrány.
Vítězem se stane hráč s největším počtem nalezených dvojic. Přejeme hodně štěstí!

Pravidla pexesa

Před samotným vystřižením krabičky doporučujeme z této strany listu narýhovat hrany, které se budou ohýbat
(čárkovaně značené) pomocí pravítka a hrotu nůžek nebo nožíku na který jen lehce tlačíme, abychom papír neprořízli.
Po vystřižení (včetně nastřižení zámku bočnice, stříháme podle čar na této straně listu) hrany nalomíme, složíme
zámek bočnice tak, aby volné konce byly uvnitř krabičky, vložíme vystřižené kartičky pexesa a uzavřeme krabičku.

Návod na sestavení krabičky
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