
AFRIKA 
Afrika, nazývaná aj „čierny kontinent“, je druhým 

najväčšímkontinentomZeme.Názov slova Afrika môže 

mať  pôvod z : 

 latinského slova,,aprica“ v preklade "slnečný" 

 gréckeho slova,,aphrike“ v preklade „bez chladu“ 

 

 

Svoj domov tu má približne miliarda 

obyvateľov, čo predstavuje viac ako 12% 

populácie sveta. Afriku možno z hľadiska 

regionálneho členenia rozdeliť na Severnú 

Afriku, Západnú Afriku, Strednú Afriku, 

Východnú Afriku a Južnú Afriku. Čím je 

severnejšia oblasť, tým je celkovo 

vyspelejšia. 

 

 

Má najteplejšie podnebie zo všetkých svetadielov. V Afrike sa namerala 

najvyššia teplota na svete a to 57,7 °C. 

Po celý rok prší len okolo rovníka, 

ostatné oblasti trpia veľkým suchom, 

kde sa vytvorili pásma púští a 

polopúští. Tie zaberajú najväčšiu časť z 

rozlohy Afriky.V Severnej Afrike sa 

nachádza najväčšia púšť na svete - 

Sahara, ktorá je tvorená najväčšími 

púštnymi dunami. 

 

 



 

Južná časť Afriky je bohatá na nerastné suroviny. V krajine sa 

ťaží zlato, diamanty, platina, železná 

ruda, mangán, meď, ... V Afrike 

sanašiel najväčší diamant na svete, 

ktorý dostal názov „Starof Afrika“.  
Afričania patria k jedným z najväčších 

producentov kakaa na svete. 

 

 

 

Najväčším problémom afrického obyvateľstva je výživa, ktorej nedostatok 

vedie k zlému zdravotnému stavu, vysokej dojčenskej úmrtnosti  a šíreniu 

nákazlivých chorôb. Až 70% dojčiat zomiera na nákazlivé choroby 

a podvýživu.  Nedostatok pitnej vody, 

choroby spôsobené jej zlou kvalitou 

a nedostatočná hygiena si bohužiaľ 

každý deň žiada nové ľudské a hlavne 

detské životy. Každý deň zomrie 

priemerne 4 000 detí.  Niektorí 

obyvatelia Afriky musia prejsť až 3,7 

míle, kým sa dostanú k najbližším 

zásobám pitnej vody. 

 

 

Slovensko vytvorilo verejnú zbierku Modrý 

gombík. Zbierka je určitá pre africké deti. 

Pomocou podpory vodných programov, 

zabezpečujú pitnú vodu sirotám a rodinám 

s deťmi, ktoré nemajú žiadny prístup 

k pitnej vode. Ďalšou slovenskou zbierkou je 

Tehlička pre Afriku, ktorá podporuje 

vzdelanie v Afrike. Prispieva na stavbu škôl, 

zabezpečuje kúpu kníh, školských lavíc ... 

V dôsledku chýbajúcej či zdravotne nevyhovujúcej vody zomrie 

na svete jedno dieťa každých 15 sekúnd. 


