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ÜLESANNE
LEIA NÄLJANE PAARILINE
Vanuserühm: 6.–12. klass

Ülesande eesmärgiks on luua võimalus kriitiliseks mõtlemiseks ja analüüsiks
toiduturvalisuse teemal ning teha sissejuhatus edasisteks õpinguteks.
Allolev tabel paljundatakse ja lõigatakse ribadeks. Oluline on jälgida, et õpilaste
vahel poolikuid lauseid jagades jääks üle vaid täislaused, et kellegi fraas ei jääks
vastuseta. Kui õpilasi on paaritu arv, saab õpetaja ühe fraasi endale jätta. Kui
õpilased on fraasid kätte saanud, liiguvad nad klassis ringi ja püüavad oma fraasi
teise poole üles leida. Kui see õnnestub, kirjutavad paarid oma laused tahvlile.
Kui laused on kirjas, saavad paarilised omavahel lausete üle aru pidada ja mõnele
lausele oma kommentaari juurde kirjutada. Neid saab kasutada kogu klassiga
arutlemiseks.
Tõusvate toidu ja kütuse
hindadega…

… on näljaprobleem tõusuteel ja
me peame tegutsema kohe.
—Josette Sheeran, Maailma
Toiduprogramm

Kuna iga viie sekundi järel
sureb üks laps näljaga seotud
haigusesse…

… on viimane aeg tegutseda.
—Gordon Brown, Suurbritannia
peaminister

Kui inimesed olid näljas, ei öelnud
Jeesus: „kas see on poliitiline või
sotsiaalne küsimus?“…

… Ta ütles: „ma toidan teid.“

Me teame, et rahumeelne maailm
ei saa kaua eksisteerida…

… kui üks kolmandik on rikas ja
kaks kolmandikku on vaesed.—

—Peapiiskop Desmond Tutu

Jimmy Carter, endine USA president

Kui me soovime kõrvaldada
nälga…

… peavad kõik kaasa lööma.

Kui me suudame vallutada
kosmose…

… suudame me vallutada laste
nälgimuse.

—Bono, laulja

—Buzz Aldrin, endine USA astronaut

SOLIDAARNE KOOL/ ÕPPEMATERJALID/ ÜLESANNE LK. 77-78

Need, kes soovivad rahumeelsemat, … aitavad muuta maailma
õiglasemat ja jätkusuutlikumat
näljaprobleemi lahendamist
maailma…
oluliseks prioriteediks.
—Don Coxe, Global Portfolio strateeg

Maailmas on nii näljaseid inimesi… … et Jumal saab neile ilmuda vaid
leiva kujul.
—Indira Gandhi, endine India president

Kui sa ei suuda toita sadat
inimest…

… toida vaid üht.

Näljal pole ühtki sõpra…

… peale selle, kes teda toidab.

Ohud on meile kõigile selged.
Samas…

… pakub see kriis meile ka
võimaluse.

—Ema Teresa, heategija
—Aristophanes, Vana-Kreeka kirjanik

—Ban Ki-moon, ÜRO peasekretär

Tõeline toiduturvalisus peaks
olema ülemaailmne…

… ja saavutatud läbi koostöö.
—Luiz Inacio Lula, Brasiilia president

Meie hinnangul on selle toidukriisi … võrdne seitsme kaotatud
mõju ülemaailmsele vaesuse
aastaga.
vähendamisele…
—Robert Zoellick, Maailmapanga
president

Kõhusõda möllab edasi. Inimesed… … tahavad sööki oma taldrikule.
—Betty Malconi, Zimbabwe inimõiguste
aktivist

Tühjal kõhul…

… pole kõrvu.

Meie saak on sama suur,
aga meie kulud on peaaegu
kahekordistunud…

… Kahekordistunud on ka meie
raskused.

Kui ma olen näljane, ma söön. Kui
ma olen janus…

… ma joon. Kui ma tahan midagi
öelda, siis ma ütlen seda.

—Senegali ütlus

—Nguyen Thi Van, Vietnami riisikasvataja

—Madonna, laulja

