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Der er stor forskel på at bo i Danmark og i Cuba, men børn rundt om 
i verden foretager sig ofte de samme ting i fritiden…



De tager på udflugt med deres familie.



De leger i haven med 
deres hund.





De er sammen med kammeraterne.



De er til gymnastikopvisning.



Gymnastikopvisningen 
foregår ikke som i 
Danmark i den lokale 
hal, men på torvet.



De kører på skateboard. Dit er måske købt i en butik. 
Drengen her har et hjemmelavet skateboard.



Drengen har måske familie i USA, som har sendt 
penge til ham, så han kan købe et rigtigt skate-
board. – Eller måske arbejder hans mor og far 
med turister, så de får cuc i drikkepenge og derfor 
kan handle i ”dollarbutikken”.

Pigen øver sig i at 
gå på streger…



Efter skoletid kører han en tur på familiens cykel. 



Drengene her hjælper deres far med at fange fisk til aftensmaden.



Drengene er hjemme i skolens middagspause. De hygger sig i skyggen.

Familien har bananplanter
i haven bag huset.



I middagsheden er det med at komme ind i skyggen.



Måske kan de nå en tur i vandet i spisepausen, inden de igen skal i skole…







Måske hjælper de deres forældre. De 2 brødre har været nede i landsbyen for at hente 
varer på familiens ”rationeringsbog” (libretaen). I statsbutikken kan familien hente sukker, 
salt, bønner, brød, madolie, ris, sæbe, tandpasta mm.





Drengen her hjælper med at bygge familiens hus om.



Han hjælper med at holde familiens hest…



- Og han hygger sig med sin far.



Baseball er Cubas nationalsport.



De små drenge kan lige nå et spil baseball i skolens middagspause. 
Det er godt at ha´ noget på hovedet i det skarpe
solskin midt på dagen.



Om aftenen spiller drengene baseball i byens lille park.



På Pradoen – Havanas fine gade ned mod havet – spiller drengene fodbold.



De store piger hygge-
snakker i skyggen.



De små piger cykler og løber på inliners på Pradoen.







Pigerne har selv lavet deres kortspil af papirmærkater fra tøj. 



Hvis familien ikke selv har fjernsyn, kan man se det hos naboen J



Det er sjovt, men dyrt at være til byfest.









Mange børn lærer at danse salsa i danseskolen.
Pigen hygger sig med sin hund og en slikkepind.



Hvis man har råd, kan man gå på internetcafé. 
Der er ikke mange familier, der har en computer derhjemme.



På Cuba kan man ikke købe Coca 
Cola, men måske har børnene råd 
til at købe en ”tuKola”.



I skole på Cuba.



På vej til skole.



Nogle børn går i skole
– andre kører med skolebus.



De yngste elevers skoleuniform 
er rød og hvid.





De store elever har 
karryfarvede eller brune 
skoleuniformer. 
Pigerne her synes, at 
det ser smart ud med 
en lyserød bluse til. 





Man må gerne gå i skole i sit 
almindelige tøj, men de fleste 
børn går i skoleuniform. 
Eleverne her har taget deres 
almindelige tøj på i skole.







Før 1959 var der mange analfa-
beter i Cuba, da mange familier 
ikke havde råd til at sende deres 
børn i skole. 
I dag går alle børn i Cuba i skole.

Det er gratis at gå i skole i Cuba.



Hver morgen hejses skolens 
flag, og eleverne synger Cubas 
nationalsang.



Alle skoler har en buste af José 
Marti stående i skolegården. 
José Marti var digter og kæmpede 
for, at alle mennesker skulle være 
lige. 

José Marti omskrev bl.a. H.C. 
Andersen eventyr  ”Nattergalen” 
til spansk. 



Kan I finde José Martis buste? 



Hvor er José Marti?





Cubanske børn har en lang 
skoledag.  
Her kan du se dagens skema. 
Kan du læse det?

Klokken 7.55-8.00 hejses flaget, 
og eleverne synger national-
sangen.

Recrea – juegos betyder 
afslapning, leg og spil.

Ortografia betyder stavning.

Om eftermiddagen kan man fx
have dans, førstehjælp, miljø, 
billedkunst og musik som valgfag.



I skolen lærer eleverne skråskrift.







Kan du tælle til 
10 på spansk?
1: uno   

2: dos

3: tres

4: cuatro

5: cinco

6: seis

7: siete       9: nueve

8: ocho       10: diez

I historietimerne har eleverne lavet en 
udstilling om slavernes hårde arbejde.







I en klasse er der højst 20 elever.

I alle klasseværelser er der et 
fjernsyn, så eleverne kan se 
skole-tv.



Klasserne har slogans. Det kan fx være ”Undervisning er et værk af kærlighed uden ende”
eller ”Det gælder ikke om at vinde, men om at lære.”





Alle cubanske børn går mindst 9 år i skole. 





I frikvartererne kan eleverne lave mange forskellige ting.





Mange børn på Cuba spiller skak.









Alle elever får et nummer mellem 1 og 100, som fortæller, 
hvor dygtige de er i klassen. De ved også, hvor dygtige de er 
i forhold til alle de andre elever på skolen. 

I klassen udnævner man dagens eller ugens helt. 



Frikvarter.



I den lille skole ude på landet har eleverne lavet et fodboldmål af grene.
De kan også spille basketball, hvis de får lyst til det. Lærerens hund hviler sig i skyggen…





Eleverne har en lang frokostpause. Mange elever går hjem og spiser frokost 
– eller spiser på vej tilbage til skolen…



Nogle børn kan ikke nå 
hjem at spise i middags-
pausen, så de spiser 
sammen på skolen.



En skole i centrum af Havana bruger byens fine hovedgade – Pradoen, 
når eleverne skal have idræt. 





- Og til at hygge sig på bænkene i frikvarteret.



På vej hjem fra skole kan man beundre varerne i ”dollarbutikken”.



Man kan også hyggesnakke 
på vej hjem fra skole…



Eller få et lift bag på en kammerats cykel.



På skoleudflugt til Havana, som er Cubas hovedstad.



Inden børnene begynder at gå i skole, går de i børnehave. 



Du har sikkert dit eget værelse, hvor du har mange ting. Mange cubanske børn har ikke deres 
eget værelse, fordi familierne bor mange sammen i lejlighederne og i husene. 
Cubanske børn har heller ikke meget legetøj, for det er meget dyrt at købe. 



En månedsløn er ca. 120 cup, så det er de færreste børn, der har råd til at købe disse ting. 





I den lille boghandel sælger de Disney-bøger.



Rundt om i byen kan børnene hoppe 
i forskellige spil.



Der er ikke mange cubanske børn, der ejer 
så flotte baseballbats… De er fremstillet til 
turisterne.







Der er ikke ret mange på Cuba, der ejer en mobiltelefon, men mange drømmer om at eje en. 



For de fleste børn i Havanna er varerne i ”dollarbutikken” uopnåelige.



Der er stor forskel på, hvordan cubanske 
børn lever, men de går alle i skole.
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