ŚWIAT SIĘ KRĘCI
Klasy IV

1. Czy są na naszej planecie kraje, w których ludzie muszą przeżyć za mniej niż 3 złote?
Odp: Tak.
2. Co znaczy być głodnym dzieckiem?
Odp: Głodne dziecko to dziecko: chore, biedne, bez rodziców, bez wody, ciężko pracujące,
bez domu.
3. Dlaczego są głodni ludzie na świecie?
Odp: Są wojny, brakuje wody, klęski żywiołowe, niedobór żywności, wiele ludzi na niewielkiej
przestrzeni, przeprowadzki ze wsi do miast.
4. Jak można ograniczyć głód i ubóstwo na świecie?
Odp: Pomoc poprzez akcje humanitarne, oszczędzanie wody, szanowanie jedzenia,
rozwijanie rolnictwa.
5. Co oznacza pojęcie Globalne Południe?
Odp: To kraje w których ludzi wykorzystuje się do ciężkiej, słabo opłacanej pracy.
6. Co oznacza pojęcie Globalna Północ?
Odp: To kraje, w których ludziom żyje się dobrze.
7. Gdzie mieszkają ludzie, którzy cierpią głód i ubóstwo?
Odp: W Afryce na południe od Sahary, w Krajach Ameryki Południowej(Łacińskiej), w Azji
Zachodniej
8. Czym jest Sprawiedliwy Handel?
Odp: Kupowanie artykułów z krajów biedniejszych za godziwą – odpowiednią cenę,
wspieranie drobnych producentów z Krajów Trzeciego Świata
9. Wymień 2 klęski żywiołowe, które mogą doprowadzić do głodu w danym kraju.
Odp: Susze, powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, szkodniki, lawiny błotne.
10. Wymień 2 produkty sprowadzane z Globalnego Południa.
Odp. Kawa, herbata, kakao, bawełna, ryż, podkoszulki, ubrania markowe

ŚWIAT SIĘ KRĘCI
Klasy V
1. Podaj 2 państwa, w których uprawia się bawełnę.
Odp: Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Pakistan, Brazylia, Uzbekistan, Egipt
2. Wymień 2 kraje, w których znajdują się fabryki tekstyliów
Odp: Bangladesz, Kambodża, Pakistan, Salwador, Dominikana
3. Jaką drogę musi przebyć koszulka zanim trafi do twoich rąk? Wymień 3 etapy.
Odp: plantacja bawełny, fabryka tekstyliów, transport, firmy nadające markę, reklama, sklep
4. Jakie prawa człowieka są łamane w fabrykach, gdzie produkowana jest odzież?
Odp: np. prawo do odpoczynku, godziwego wynagrodzenia, bezpiecznych warunków pracy,
itd.
5. Kto otrzymuje najmniej z kwoty, jaką płacisz za koszulkę?
Odp: pracownik plantacji
6. Kto otrzymuje najwięcej z kwoty, jaką płacisz za koszulkę?
Odp: właściciel sklepu
7. Co wchodzi w podział kosztów przy handlu odzieżą? Podaj przynajmniej 3 koszty.
Odp: pensja pracowników na polu bawełny, pensja szwaczki, transport z Azji do Europy, koszt
surowca i zysk fabryki, zysk marki, marża sklepu
8. Kto najczęściej pracuje w fabryce odzieży?
Odp: młode dziewczyny 16-25, zdarza się, że nawet 13letnie
9. Podaj przynajmniej 1 markę jeansów, która zakazała stosowania sandblastingu wśród swoich
dostawców.
Odp: C&A, Esprit, H&M, Levi’s, New Yorker
10. Co to jest sandblasting?
Odp: Metoda wycierania dżinsów w celu uzyskania znoszonego efektu przy użyciu
szkodliwych substancji (krzemionki zawartej w piasku – wdychanej przez pracowników –
uszkadzane są płuca)

ŚWIAT SIĘ KRĘCI
Klasy VI

1. Dlaczego nie każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce jest uchodźcą?
Odp: Nie, ponieważ w Polsce przebywają także zagraniczni turyści i imigranci, którzy nie musieli
uciekać ze swojego kraju, a zamieszkali tu z powodów innych niż prześladowanie, łamanie praw
człowieka.
2. Z jakich powodów uchodźcy przenoszą się do innych krajów?
Odp:Z powodu zagrożenia życia, zdrowia, wolności.
3. Kogo nazywamy "emigrantem gospodarczym"?
Odp: Osobę, która opuściła kraj z powodu braku pracy lub ubóstwa.
4. Jak rozumiesz prawo człowieka do życia w czystym środowisku naturalnym?
Odp: To prawo do czystej wody, powietrza i ziemi.
5. W których krajach nie są przestrzegane prawa człowieka?
Odp: Rosja, Ukraina, większość państw globalnego Południa.
6. Wymień 3 podstawowe (inaczej prawa pierwszej generacji) prawa człowieka.
Odp: Do życia, wolności myśli, wolności osobistej, wyznania...
7. W którym z naszych sąsiednich krajów złamano prawo człowieka do pokoju?
Odp: Ukraina
8. Co przyciąga uchodźców do Polski?
Odp: Przestrzeganie praw człowieka, wolny rynek, opieka nad uchodźcami.
9. Które z praw człowieka są gwarantowane i realizowane w naszej szkole. Wymień 3 przykłady.
Odp: Prawo do wolności, nauki, opieki zdrowotnej, wolności wyznania, wypoczynku.
10. Które państwo europejskie jest autorem "Deklaracji Praw Dziecka"?
Odp: Rzeczpospolita Polska
11. O których prawach człowieka powinien pamiętać każdy pracodawca? Wymień 2.
Odp: Prawo do wynagrodzenia, prawo do wypoczynku.
12. Jak rozumiesz prawo człowieka do rzetelnego sądu?
Odp: Za przestępstwo nie wolno karać bez procesu sądowego i prawomocnego wyroku.

