
AFRIKA 

Jmenuji se Afua. Jsem dívka a je mi šest let. Bydlím se svými rodiči a se třemi sestrami v malém 

domku na vesnici. Máme tu jednu velkou místnost, kde vaříme, jíme i spíme všichni společně. 

Nejčastěji vaří maminka obilnou kaši, a když se hodně urodí, máme i vlastní zeleninu. Se svými rodiči 

a sestrami obděláváme malé políčko. Své výpěstky chodíme s maminkou prodávat na trhy do města. 

Pracujeme celý den buď na poli, nebo na trzích. Když není tolik práce, mohu jít i dvakrát týdně do 

školy. Musím jít několik kilometrů pěšky do vedlejší vesnice, kde je škola. Zde mě baví úplně všechno. 

Volného času moc nemám, ale když si ho najdu, ráda pletu copánky do vlasů všem dívkám a ženám 

ve vesnici. 

Jmenuji se Zulu. Jsem chlapec a je mi sedm let. Moje rodina vlastní malou rodinnou farmu, kde 

pěstujeme kakao. Peněz nemáme moc, ale na jídlo a základní věci pro mě a mé čtyři sourozence to 

stačí. Často si vaříme zeleninu a vajíčka, dvakrát týdně máme i maso a výborné sladké placky, které 

umí naše maminka nejlépe. Bydlíme v malém domku, kde máme se sourozenci vlastní pokoj, kde 

spíme všichni. Vůbec mi to ale nevadí, protože s mými bratry a sestrou je vážně legrace. Rodiče 

chtěli, abych navštěvoval každý den školu, kterou máme kousek u nás ve vesnici, takže chodím i se 

svými sourozenci pěšky. Škola mě moc baví, hrajeme často různé hry a hodně se učíme. Když přijdu 

domů, moc volného času nemám. Musím pomáhat rodičům na farmě. Když ale přece jenom zbyde 

čas, rád si s kamarády zahraju fotbal.  

ASIE 

Jmenuji se Hanako. Jsem dívka a je mi osm roků. Bydlím s rodiči v bytě ve velkém městě. Máme zde 

velkou kuchyni s obývacím pokojem, ložnici pro rodiče a můj pokoj. Nemám žádné sourozence a tak 

se o svůj pokoj nemusím s nikým dělit. Rodiče pracují ve velké počítačové firmě a tak vás asi 

nepřekvapí, že máme doma každý svůj počítač a dost moderní přístroje a to hlavně v kuchyni. Dost to 

usnadňuje mamince její vaření. Nejraději jíme rýži na všechny způsoby a ryby. Lednici máme vždy 

plnou jídla a často také chodíme do restaurací. Každý den navštěvuji školu, kde trávím téměř celý 

den. Myslím, že se moc dobře učím, nejraději mám matematiku. Protože je škola na druhém konci 

města, vozí mě rodiče každý den autem. Po škole chodím na hodiny klavíru a baletu. S rodiči také rádi 

cestujeme, navštívili jsme už několik zemí. 

Jmenuji se Naoki. Jsem chlapec a je mi šest let. Bydlím s rodiči v malém bytě v malém městě. Máme 

jednu kuchyni a místnost, kde všichni spíme. Mám ještě dva bratry. Moji rodiče pracují v místní 

továrně na výrobu oblečení. Moc peněz nevydělají a tak musí i starší bratr někdy pracovat v továrně. 

Nejčastěji jíme rýži, tu máme vlastně pořád. Občas nějaké maso a vajíčka. Každý den chodím do školy. 

Chodím pěšky, nemám to daleko. Škola mě moc nebaví, nejraději mám přestávky, při kterých 

můžeme hrát venku různé hry. S rodiči se vidím až večer, když přijdou z práce domů. Moc volna 

nemají a tak ani nikam nechodíme ani nejezdíme. Když mám volno, rád si zahraju s kamaráda venku 

fotbal. 

AMERIKA 

Jmenuji se Gloria. Jsem dívka a je mi sedm let. S rodiči a třemi bratry bydlíme v malém domku na 

kraji vesnice, kde máme malou farmu. Pěstujeme na ní ovoce a zeleninu a nějaký dobytek. Stačí nám 

to na vlastní obživu a spoustu toho prodáme. Někdy se ale tolik neurodí a to pak musíme hodně šetřit 

a nemůžeme si dovolit vše, co bychom chtěli. V našem domku mám malinkatý pokojíček, ale stačí mi. 

Důležité je, že jsme v něm sama bez bratrů, kteří mají vlastní pokoj. Chodím každý den do malé školy, 

kterou máme ve městě kousek od naší vesnice. Musím do ní každý den jezdit školním autobusem. 



Když přijdu domů, pomáhám chvíli rodičům na farmě. Miluji zvířátka a tak se o ně starám, mám i 

několik koček a psa. Také společně s maminkou ráda vařím. Nejraději děláme typická mexická jídla – 

torttillové placky ze zeleninou a různé omáčky. 

Jmenuji se Tom. Jsem chlapec a je mi sedm let. S rodiči bydlíme na okraji velkého města ve velkém 

domě s velkou zahradou, na které máme bazén. Můj táta je ředitel ve velké firmě na výrobu 

automobilů. Máma nepracuje, je doma a stará se o dům a o mě a mé dva sourozence. Ráno nám 

nachystá snídani, a když přijedeme ze školy má vždy uvařeno. Nejraději mám maso, těstoviny, 

hamburgery a pizzu. S bratry toho hodně sníme a tak máme doma spoustu jídla. Každý den ráno nás 

máma vozí do školy autem a zase pro nás odpoledne přijíždí. Škola mě moc nebaví, ale mám rád 

tělocvik. Hraju také hokej a s tátou chodíme často na tenis.  Když mám volno, hraju hry na počítači 

nebo koukám na televizi na filmy. S rodiči také hodně cestujeme hlavně k moři a v zimě na hory na 

lyže.  

EVROPA 

Jmenuji se Laura. Jsem dívka a je mi sedm let. Bydlím se svými rodiči a bratrem v domě na vesnici. 

Dům není velký, ale máme v něm každý svůj pokoj. Táta má doma na zahradě malou opravnu aut a 

máma pracuje jako kuchařka ve školní jídelně. Moc dobře vaří a tak máme doma k obědu nebo k 

večeři samé dobroty. Třeba svíčkovou nebo rajskou omáčku, kterou umí výtečně nebo kynuté 

knedlíky s jahodami. Máma toho vždy navaří hodně, protože táta s bráchou toho hodně sní. Do školy 

jezdíme s bratrem autobusem. Škola mě moc baví. Ráda čtu i počítám. Když mám volno, hraji na 

kytaru nebo si kreslím. Máme doma také pejska, o kterého se moc ráda starám. Většinu času trávím 

venku, ne jako bratr, který stále sedí u počítače. Prázdniny a víkendy trávíme většinou doma, nikam 

moc nejezdíme, protože babička bydlí hned vedle nás. Ale mě to vůbec nevadí, protože to u nás ve 

vesnici mám moc ráda.  

Jmenuji se David. Jsem chlapec a je mi osm roků. Bydlím s rodiči ve velkém domě se zahradou, na 

které máme malý bazén a trampolínu. Táta je zubař a máma mu děla zdravotní sestřičku. Do školy 

nás vozí každý den autem a zase nás odpoledne vyzvednou. Máma doma moc nevaří, jíme ve školní 

jídelně a o víkendu chodíme na oběd k babičce. U ní mám nejraději řízek s bramborovou kaší nebo 

špagety s kečupem. Občas u ní dostaneme i nějakou sladkost, kterou doma nikdy nemáme, protože 

táta nechce, abychom měli zkažené zuby. Ve škole mě hodně baví tělocvik a matematika. Když mám 

volno, hraju rád hry na počítači, ale máma s tátou to neradi vidí a vyhání mě ven. Zde rád jezdím na 

kole nebo na kolečkových bruslích. V létě cestujeme hodně k moři, kde se s tátou rádi potápíme a 

v zimě zase na hory, kde jezdím na snowboardu.  


