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Hlavní město: Mogadišo (Muqdisho, ـــــو  (Muqdīshū ,مقديش

Rozloha: 637 657 km² (41. na světě) 

z toho 1,6 % vodní plochy 

Nejvyšší bod: Shimbiris (2416 m n. m.) 

Časové pásmo: +3 

Poloha: 8°19′ s. š., 47°17′ v. d. 

Obyvatelstvo 

Počet obyvatel: 8 025 190 (87. na světě,2003) 

Hustota zalidnění: 12 ob. / km² (198. na světě) 

Jazyk: somálština, arabština 

Náboženství: islám 

Státní útvar 

Státní zřízení: federativní parlamentní republika 

Vznik : 1. července 1960(nezávislost na Velké Británii a Itálii ) 

Prezident: Hasan Šejk Mohamúd 

Předseda vlády: Omar Abdirašíd Alí Šarmarke 

Měna: somálský šilink (SOS) 
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Somálsko - průvodní slovo k prezentaci 

Úvod – 6 oken 

Somálský šilink – 1 okno 

Somálská občanská válka  - 10 oken – vysvětlit pojem= (okno 8+9)válka mezi obyvateli 

jednoho státu. Vede k ničení, hladovění, bojují nejen vojáci, ale i chlapci, umírají i ženy a 

děti. 

10. Běžný trest – ukamenování – obviněný stojí uprostřed kruhu lidí a ti po něm házejí 

kameny tak dlouho, až vykrvácí a umře. 

11. Americké velvyslanectví v Somálsku – opevněné, hlídané 

12. Děti jsou v nebezpečí při hrách na ulici 

13. Rozbombardovaný katolický kostel – v Somálsku je náboženství Islám 

14. Výbuchy se ozývají v ulicích měst i vesnic 

15. Samopaly se ozývají všude kolem – jejich zvuk je nazývaný „ somálská hudba“ 

16. Už od dětství jsou malí Somálci zvyklí na krev 

17. Z krásných starobylých domů a památek zbývají jen hromady sutin 

18. Kluci si místo s autíčky hrají se samopaly. Dost nebezpečné!!! 

19. Somálská chudoba 

20. Povrch země je kamenitý, písčitý, hodně pouští. Málo úrodné půdy, málo vypěstované 

úrody. 

21. Jednou za čas trápí Somálsko záplavy – jsou v období dešťů 

22. Mladý rybář chytil v Indickém oceánu žraloka. Buď ho prodá, nebo sní 

23. Kamenité pobřeží plné odpadků, děti tam každý den hledají něco k jídlu 

24. Rodina se stěhuje do nového bydliště. Na starém autě vezou vše, co mají 

25. Hlavní město Somálska Mogadishu – písčité pláže, krásné domy. Teď je vše zničené 

válkou 

26. Somálští piráti 

27. Stará unesená ztroskotaná rybářská loď, před ní mořský pirát.  

28. Somálští piráti. Mladí kluci, ze kterých jde strach, ale denně můžou na moři zemřít 

29. Pirátský člun, na něm po zuby ozbrojení piráti 

30. Reportáž o pirátech ze Somálska 

31.Somálská příroda 

32. Pobřeží Indického oceánu, krásné písčité pláže. Nebýt chudoby a války, byl by to ráj na 

zemi 



33. Pasačka koz, které tvoří ohromné bohatství pro celou rodinu 

34. Prašná kamenitá cesta vede horami i pouští 

35. Krásný pohled na vrcholky somálských hor 

36. Rozlehlá pohoří, mezi nimi krásná údolí 

37. Historické památky a stavby v hlavním městě i jiných městech zničeny válkou 

38. Jedna z mála říček, kde se pase stádo koz 

39. Vše zničeno válkou. Chlapec místo mávání na fotografa míří rukou, jakoby ho chtěl 

zastřelit. Už brzy to bude doopravdy.  

40. Somálská kultura 

41. Tradiční somálské oblečení 

42. Tradiční somálské ozdoby. Ženy nosí vyholené hlavy 

43. Sváteční jídlo – velmi výjimečně - pečené maso, těstoviny, vařená zelenina 

44. Obvyklé jídlo – placky z mouky a vody pečené na ohni 

45. Čekání ve frontě na vodu 

46. Ženy a děti nosí těžké náklady a těžce pracují. Muži a chlapci bojují 

47. Somálská abeceda 

48. Konec     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektový den – SOMÁLSKO – 30. 9. 2016 

vědomostní text 

1. Na území  kterého světadílu leží Somálsko 
A) Amerika  
B) Afrika 
C) Evropa 

2. Hlavní město Somálska je 
A) Mogadišu 
B) Hogadišu  
C) Vogadišu 

3. Jaká je somálská měna ( jakými penězi se platí ) 
A) Somálský dolar 
B) Somálská koruna 
C) Somálský šilink 

4. Jaké je somálské náboženství 
A) Islám 
B) Křesťanství 
C) Pravoslavné 

5. Čím je Somálsko smutně známé? Jak si tam muži nejčastěji vydělávají peníze? 
A) Pašováním drog 
B) Námořní piráti 
C) Pastevci koz 

6. Jak zní „ somálská hudba „ ? Jako 
A) Klavír 
B) Housle 
C) Samopal 

7. Který oceán obklopuje Somálsko? 
A) Indický 
B) Atlantický 
C) Severní ledový 

8. Jaké je obvyklé somálské jídlo? 
A) Placky z brambor 
B) Placky z mouky a vody 
C) Placky z ovesných vloček 

9. Nakresli somálskou vlajku 
 

                     



 
 
 
 
 
 
 



Film Kv ět pouště – předmluva ke spotteru 

 

Film Květ pouště vznikl podle stejnojmenné autobiografické knihy autorky Waris Dirie, která 

vyrůstala do svých třinácti let v Somálsku a po útěku do Londýna se stala jednou z 

nejznámějších světových topmodelek. Když se kniha v roce 1998 objevila na pultech 

knihkupectví, svět byl šokován. Bývalá modelka vypráví dech beroucí životní příběh, v němž 

popisuje svou neuvěřitelnou cestu od kočovného života v somálské poušti na nejznámější 

světová přehlídková mola. Byl to sen a noční můra zároveň. V New Yorku, na vrcholu své 

kariéry, poprvé v rozhovoru otevřeně promluvila o problému ženské obřízky, kterou sama 

vytrpěla, když jí bylo teprve 5 let.  Byla jednou z prvních Afričanek, která se o rituálu ženské 

obřízky, jenž v mnoha afrických zemích zůstává běžnou součástí tamní kmenové kultury, do 

západních médií promluvily.  Krátce po rozhovoru se rozhodla, že skončí s kariérou modelky 

a zasvětí život boji proti tomuto starobylému rituálu. Od roku 1997 je Velvyslankyní UNFPA 

(United Nations Population Fund) pro odstranění problému ženské obřízky ve světě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chatrč 

 
 
 
 
 
 

 


