
 

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

Téma: Oblékání, stravování, výchova 

Ročník: 7. třída 

Rozvíjené kompetence: Otevřenost ke kulturní rozmanitosti a k odlišným přesvědčením a názorům, 

rovnost a právní stát, respekt, tolerance k nejednoznačnému, aktivní naslouchání, jazykové a 

komunikační dovednosti, znalosti a kritické porozumění světu kultur, lidských práv 

Užité metody: obrázky, diskuze, výklad 

OTEVŘENOST KE KULTURNÍ ROZMANITOSTI A 

K ODLIŠNÝM PŘESVĚDČENÍM A NÁZORŮM  

➢ Oblékání a jeho pravidla 

➢ Stravování 

➢ Výchova 

Postupně si představíme 3 témata 

 

Příprava na téma 1: 

Přiřaď obrázky ke správným názvům: burka, čádor, hidžáb, nikáb 

      

 

Diskuze nad tématem 1: 

Jak a proč se ženy oblékají v Evropě, v Asii, v Africe...? 

Kdo řídí pravidla oblékání? 

Máme my v Evropě v oblékání nějaká pravidla? Proč ano /ne? 

Potkali jste u nás v republice někdy někoho oblečeného hodně výstředně / hodně odlišně / 

nevhodně? Co jste si o tom člověku pomysleli? Jaké ve vás jeho oblečení vyvolalo pocity? 

Když my někam cestujeme, musíme si dávat pozor na to, co máme na sobě? Proč? 

 



 

Příprava na téma 2: 

 

Poznáte, jaký je rozdíl mezi těmito burgery? 

    

 

A těmito kuličkami z Ikea? 

     

 

 

Diskuze nad tématem 2: 

 

Co to je vegetariánství? Jaký je rozdíl mezi ním a veganstvím? Znáte ještě jiné druhy tzv. 

alternativní stravy? Proč se jim říká alternativní strava? Znáte někoho, kdo je vegetariánem? 

Veganem? Někoho, kdo konzumuje jiný typ stravy? Jaké mohou být důvody pro to stát se 

vegetariánem, veganem atd.? Jaké výhody či nevýhody mohou tyto styly stravování 

přinášet? 

 



 

Příprava na téma 3: 

Představte si tuto situaci: Maminka nastupuje do tramvaje, v rukách má několik tašek 

s nákupem, její tříleté dítě se jí snaží vytrhnout, do maminky kope, křičí na celou tramvaj, že 

nechce domů, že venku mají zmrzlinu, že chce zmrzlinu... 

Jak by měla maminka zareagovat? 

 

Diskuze nad tématem 3: 

 

Co by mělo následovat, když dítě surově uhodí mladšího brášku? Proč? Jakými způsoby 

mohou rodiče vychovávat své děti? Setkali jste se někdy s pro vás nevhodnou reakcí rodiče 

na chování svého dítěte? Jsou fyzické tresty v pořádku nebo ne? Proč? Je pro vás nějaký 

způsob výchovy nepřijatelný? Proč? 

 

 

Výstup / závěr:  

Cílit k tomu, že názory a přesvědčení jsou evidentně různorodá, ovlivněná výchovou, 

kulturou, dobou, místem... Je třeba se učit odsuzovat chování, jednání, reakci apod, avšak ne 

člověka, který takto jedná.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

  



 

Správná řešení: 

Hidžáb:      Čádor: 

 

                                           

 

Nikáb:        Burka: 

 

                                          

 

Vegetariánský burger (k dostání na rohlik.cz) The double smashed burger with cheese (k 
dostání restaurafci Beef Liberty) 

 

                          



 

 

 

Masové kuličky z Ikea                  Zeleninové kuličky z Ikea 

                                   


