
 

 
Hlavní oblast: Otevřenost ke kulturní rozmanitosti a k odlišným přesvědčením a názorům 

Téma: kulturní rozmanitost, kulturní dědictví 
Ročník: 4. třída 

Rozvíjené kompetence: Otevřenost ke kulturní rozmanitosti a k odlišným přesvědčením a názorům, respekt, 
analytické a kritické myšlení, spolupráce, znalosti a kritické porozumění světu kultur 
Užité metody: výklad, diskuze, výtvarné techniky 

OTEVŘENOST KE KULTURNÍ ROZMANITOSTI A 
K ODLIŠNÝM PŘESVĚDČENÍM A NÁZORŮM  

➢ kulturní rozmanitost, kulturní dědictví 
➢    jazyk, tradice, jídlo 

➢ karneval 

  

Kulturní rozmanitost je velkým bohatstvím jednotlivců a společností.  
Ochrana, podpora a zachování kulturní rozmanitosti jsou hlavní podmínkou udržitelného rozvoje v  
zájmu současných a budoucích generací.   

Kulturní rozmanitost se neprojevuje pouze v rozličných formách, jejichž prostřednictvím se  
vyjadřuje, obohacuje a předává kulturní dědictví díky různorodosti kulturních projevů, ale také  
prostřednictvím různých způsobů umělecké tvorby, produkce, šíření, distribuce a užívání bez 
ohledu na použité prostředky a technologie.   

Kultura a rodina jsou zásadní pro pocit identity, příslušnosti a úspěchu dětí v celoživotním  
vzdělávání. Učitelé hrají velmi důležitou roli při podpoře dětí a rodin s kulturně různorodým  
zázemím. Když jsou učitelé přátelští, přístupní a respektují různé způsoby života, pomáhají dětem a  
jejich rodinám budovat pocit sounáležitosti a důvěry. Některé myšlenky, které mohou pedagogům  
pomoci při podpoře kulturně rozmanitých rodin, zahrnují:  

•Otevřenost různým typům rodin  
•Práci na rozvoji pozitivních vztahů s rodinami  
•Vzájemný respekt k rozmanitosti  
•Dobrou komunikaci  

  



 

 
Návrhy: jazyk, tradice, jídlo  

Identifikace vlastní kultury- kulturní identita dětí se vyvíjí prostřednictvím 
jazyka, vyprávění příběhů, vztahů, tradic a rutin.  

Události související s jídlem mohou poskytnout skvělé zapojení různorodé komunity.  
Jídlo je charakteristickým způsobem, jakým se lidské bytosti dostávají do styku, vzájemně se  
poznávají a vyměňují si názory.   
Existuje mnoho způsobů, jak oslavit různorodost, například:   

Zapojením dětí   

Uspořádáním hostiny  

Venkovním vzděláváním  

Zapojením rodičů 

 
 
AKTIVITA: Karneval   

Potřeba měnit svou vlastní podobu v našem každodenním životě jednou za rok je skvělé a děti to 
milují. Karneval je sezónní festival, který může zahrnovat děti, rodiče, příbuzní, kamarádi...atd.   

V tomto případě byste se mohli pokusit udělat něco užitečného ke zlepšení dětských nápadů na výrobu 
kostýmu. Tématem mohou být nejrůznější skřítci, pohádky, královny a králové, řemesla a povolání, aby  
mohli děti vytvořit vztah s dospělými a představit si starobylé aktivity typické pro vaše území.   

Můžeme navrhnout tyto aktivity:   

Vytvořte několik oddělených míst ve třídě, pokud je to možné.   

Uvnitř vytvářejte různá stanoviště pro obchody, jako jsou zemědělci, obuvníci, tesaři, rybáři, pekaři 

atd. Každý obchod může připravit vlastní nástroje, věci a materiály.   

Děti si připraví kostýmy spojené s festivalem.   

Každé stanoviště by mohlo být vyzdobeno před karnevalem, tak aby mohli být jednotlivé obchody  
snadno identifikovatelné.   

Na karneval děti dorazí do školy už oblečené do kostýmů a mohou jít hned „pracovat“ na své vlastní  
stanoviště, nebo mohou pracovat kdekoli, bez ohledu na kostýmy. Můžete přidat hry a tance, které  
zahrnují rodiny a přátele. Dobré jídlo a pití doplní krásně prožité chvíle ve společnosti. Vzniká tu zdravý  
prostor ke kulturní rozmanitosti a i k odlišným přesvědčením a názorům. Vždyť kdyby tu byli všichni  
stejní, byla by tu nuda:-) 



 

 

 

  
 
Kulturní odlišnošnosti  
 Národní mentalita: národ, jazyk, smysl pro humor  

 Každodenní rutina: hygiena, doprava, stravování  

 Náboženství: odlišné chápání smyslu existence, životní styl  

 Využití odlišností: budování úcty a obdivu ke kultuře, citlivé srovnávání,   bourání 
stereotypů, požitek z prožívání jinakosti  

ÚKOL: vytvoř myšlenkovou mapu  
na téma Já a kulturní rozmanitost 


