
Vysvetlenie súvislostí položiek Afrického binga 
 
 
1. Ghana a Pobrežie Slonoviny dopestujú viac ako polovicu svetovej ročnej produkcie kakaových bôbov, z 
ktorých sa vyrába čokoláda. Po pripočítaní produkcie Nigérie a Kamerunu by tento podiel stúpol na približne 
65 percent.  
 
2. Staroveká egyptská ríša, jedna z najvyspelejších civilizácií vtedajšieho sveta, vyrástla okolo rieky Níl na 
severe Afriky.  
 
3. Zo zoznamu pätnástich najväčších producentov diamantov na svete nie sú z Afriky len Rusko, Kanada a 
Austrália. Diamanty sa ťažia vo viacerých afrických štátoch, najväčšiu produkciu dosahujú Juhoafrická 
republika, Botswana, Namíbia alebo Konžská demokratická republika. V ekonomicky menej vyspelých 
afrických štátoch je zisk z vývozu diamantov dôležitou zložkou ich hrubého domáceho produktu.  
 
4. –  
 
5. Kávovník pochádza z Etiópie, odkiaľ ho Arabi a neskôr Európania rozšírili aj do iných oblastí. Najviac kávy 
v súčasnosti vyprodukujú štáty Južnej Ameriky a juhovýchodnej Ázie. Africké štáty ako Etiópia, Uganda 
alebo Pobrežie Slonoviny patria stále do prvej dvadsiatky najväčších producentov tejto na svetových trhoch 
cenenej komodity.  
 
6. Madagaskar, Komory a Zanzibar, ostrov patriaci Tanzánii, patria medzi najväčších svetových 
producentov klinčeka, ktorý pochádza z Indonézie.  
 
7. Juhoafrická republika patrí medzi najväčších producentov zlata na svete, do roku 2006 bola dlhodobo na 
prvom mieste. Veľké množstvo zlata sa vyťaží aj v Ghane. Počas britskej nadvlády sa kolónia, z ktorej v roku 
1957 Ghana vznikla, nazývala Zlatonosným Pobrežím. So zlatom tam obchodovali už Portugalčania, ktorí v 
15. storočí ako vôbec prví Európania založili mesto práve v západnej Afrike, na území súčasnej Ghany.  
 
8. Atléti z Etiópie, Kene a Tanzánie patria k najrýchlejším vytrvalostným bežcom na dlhé trate a maratóny. 
Legendou je napríklad etiópsky bežec Haile Gebrselassie.  
 
9. Najväčším producentom vanilky je už dlhodobo Madagaskar, pestovaním vanilky sú známe aj Komory a 
Reunion.  
 
10. Život známeho slovenského dobrodruha Mórica Beňovského sa asi najväčšmi spája s Afrikou. Beňovský 
patril medzi najvýznamnejších cestovateľov a dobrodruhov svojej doby. Gróf z Vrbového sa počas svojej 
plavby svetom v 18. storočí zastavil na Madagaskare, kde sa stal dokonca kráľom. Neskôr sa sem vrátil a 
bol zabitý Francúzmi, ktorých si pohneval svojím rozhodnutím zakázať obchod s otrokmi.  
 
11. Najznámejším Afričanom na Slovensku bol v deväťdesiatych rokoch určite Ibrahim Maiga. Žiaci však 
môžu poznať množstvo iných. (Doplňujúca otázka – či žiaci vedia, z ktorého afrického štátu Ibrahim 
pochádza – z Mali.)  
 
12. Viacerých slávnych maliarov 20. storočia ovplyvnilo tradičné africké umenie. Okrem Picassa bol tento 
vplyv viditeľný v dielach maliarov Joana Miróa alebo Amedea Modiglianiho.  
 



13. Bubny djembe pochádzajú zo západnej Afriky (Mali, Senegal) a sú obľúbené aj v Európe vrátane 
Slovenska.  
14. Mnohé z najznámejších živočíšnych druhov sveta žijú práve v africkej savane – slon, žirafa, zebra, 
gepard, lev, hroch, nosorožec, hyena, pakôň a pod. Viaceré africké druhy živočíchov môžeme vidieť aj v 
slovenských ZOO.  
 
15. Najvyššie africké pohorie, vrch Uhuru, dosahuje nadmorskú výšku 5 895 m.  
 
16. Jazz je hudobný žáner, ktorý vznikol zlúčením tradičnej hudby Afroameričanov s európskymi hudobnými 
tradíciami v americkom meste New Orleans. Jazz ovplyvnil aj ďalšie žánre, napr. rock and roll a blues.  
V súčasnosti je obľúbené tzv. saharské blues, teda hudba z krajín ako Mali.  
 
17. Nelson Mandela bol prvý čierny juhoafrický prezident a bojovník proti rasistickému režimu počas 
apartheidu. V roku 1993 získal Nobelovu cenu za mier.  
 
18. Rooibos je nápoj pripravovaný z listov čajovníkovca kapského, kríka, ktorý rastie v oblasti Kapska  
v Juhoafrickej republike. Nápoj je dnes obľúbený na celom svete a bežne dostupný aj na Slovensku.  
 
19. Výroba žiadneho smartfónu a notebooku sa nezaobíde bez koltánu, ktorého 80 percent svetových zásob 
sa nachádza v Konžskej demokratickej republike. S ťažbou koltánu v tejto krajine sú spojené ozbrojené 
konflikty o ložiská medzi znepriatelenými skupinami.  
 
20. Názov obľúbeného nápoja kokakola vznikol spojením názvov dvoch niekdajších ingrediencií – výťažkov 
z koky a koly. Kola je strom pôvodom z tropických lesov Afriky, ktorého orechy obsahujú kofeín a kolovým 
nápojom dávajú nezameniteľnú chuť. V súčasnosti sa však pri výrobe kolových nápojov využívajú syntetické 
náhrady.  
 
21. Slovenská futbalová reprezentácia sa prvýkrát vo svojej histórii predstavila na záverečnom turnaji MS 
vo futbale v roku 2010 v Juhoafrickej republike. Po víťazstve nad Talianskom v skupine F sa Slovensko 
prebojovalo až do osemfinále, kde podľahlo Holandsku 1 : 2.  
 
22. Aktualita pre obdobie, v ktorom sa aktivita realizuje.  
 
23. Didier Drogba, Yaya Touré (obaja Pobrežie Slonoviny) a Samuel Eto‘o (Kamerun) sú africkí futbalisti 
hrajúci v anglickej Premier League (2015).  
 
24. Žiaci môžu poznať rôznych afrických hudobníkov.  
 
25. – 

 

 


