Tuje kulture: Afrika
Ob svetovnem dnevu Afrike smo se odločili, da bomo več pozornosti namenili tej celini.
Prebirali smo različne članke, ki so opisovali pestrost Afrike. Ko smo se pogovarjali o
Afriki, smo najprej želeli ugotoviti, kaj že vemo o tem zanimivem kontinentu. Izmenjali
smo si informacije, ki smo jih že poznali. Kasneje smo brali različna besedila, na koncu
pa smo si ogledali dokumentarni film S kolesom po Afriki.
Učenci so povzeli sledeče ugotovitve:
O Afriki smo izvedeli veliko tudi pri pouku geografije. Pri krožku pa smo naše znanje
poglobili in se pogovorili še o drugih posebnostih. Naj omenimo le nekaj zanimivosti o
tej črni celini. Za prebivalce Afrike je značilna visoka rodnost.Razlika med rojenimi in
umrlimi je med največjimi na svetu. Število se hitro veča, največ je otrok. Tam živi
približno 800 milijonov prebivalcev, kar je ena sedmina človeškega prebivalstva. Je
druga največja celina.
Gostota poselitve je odvisna od naravnih razmer. Za poselitev niso primerne vse
površine. Zelo gosto sta poseljeni obala Gvinejskega zaliva in dolina ob spodnjem Nilu.
Najredkeje so poseljene puščave, redko poseljeno je tudi območje tropskega
deževnega pragozda. Gostota pa ni odvisna le od podnebnih razmer in možnosti za
kmetijstvo, ampak tudi od zgodovinskih in družbenih dejavnikov.
Veliki problemi so pogosta lakota in bolezni, kot so malarija, spalna bolezen, rumena
mrzlica, aids in nizka izobraženost. Različni jeziki so posledica dogajanj v preteklosti.
Severno Afriko so poselili Arabci in tja prinesli svoj jezik in pisavo. Na jugu je tudi precej
Evropejcev. Še vedno pa je večina črnskega ljudstva. Jezike delimo na sudanske in
bantu jezike. Ko so kolonije postale samostojne, so se ta različna ljudstva med seboj
pomešala in se znašla v novih različnih državah. Plemena se od časa do časa
spopadejo. Ker v isti državi pogosto govorijo več jezikov, se sporazumevajo v jeziku
nekdanjih kolonialnih gospodarjev (v angleščini, francoščini). To je le nekaj značilnosti,
ki smo jih v krožku posebej izpostavili.

