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KULTURNÍ ROZMANITOST 

ZVYKY A TRADICE KULTUR – RESPEKT – KAŽDÝ JSME JINÝ 

⮚  Zvyky a tradice kultur 

⮚  Respekt (Respekt k jiným kulturám.) 
⮚  Každý jsme jiný (Projekt „Jsem Ježíškem“) 

 

RESPEKT 

●  Diskuze na téma: Zvyky a tradice kultur 

- Navážeme na vánoční zvyky dětí pocházejících z jiných zemí (Litva, Ukrajina, Rusko, Itálie). 
 

Jak slavíte Vánoce v Litvě/ na Ukrajině/ v Rusku/ v Itálii?  
Znáte ještě nějaké jiné oslavy z jiných zemí? (Ukazujeme si obrázky na internetu.) 

Znáte ještě jiné kulturní zvyklosti? (Pomocné obrázky) 
Víš, jak se nazývají? (Inuité, Indové, Francouzi, Mexičané, Arabové, Japonci, Nizozemci, 

Číňané) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ZVYKY A TRADICE KULTUR  (obrázky viz přílohy) 

●  Inti Raymi 

Inti Raymi'rata je tradiční náboženský obřad incké říše na počest boha Intiho, nejvíce uctívaného 
božstva v inckém náboženství. Jednalo se o oslavu zimního slunovratu - nejkratšího dne roku z 
hlediska času mezi východem a západem slunce - a inckého Nového roku, kdy se hodiny světla 
začaly znovu prodlužovat. Obřad za účasti stovek tanečníků v replikách inckých krojů začíná v 
hlavním cuscenském chrámu slunce ranním dobrozdáním Bohu Slunce. Dlouhý průvod v čele s 
představiteli incké honorace nesené na nosítkách pak prochází přes celé Cusco na vrch s inckými 
ruinami Sacsahuaman. 

Zde po zbytek obřadu tančí a imitují další incké obřady, včetně symbolického obětování lamy. 
https://www.cestujzadara.cz/cestopisy/asie/cestopisy-ze-spojenych-arabskych-emiratu/inti-raymi-

svatek-slunce-v-peru 

 

●  Hólí 
Hólí je indický a nepálský svátek, který je oslavou bhakti (lásky k Bohu), slavností jara a barev. 
Je oslavován na počest Prahlada, odehrává se vždy o úplňku měsíce Falgun (únor či březen). 
Svátek začíná zapalováním hranice v předvečer svátku. Ve světě se Hólí nejvíce proslavil díky své 
bujaré formě oslavy, kdy na sebe lidé v ulicích vzájemně vrhají barevné prášky a cákají po sobě 
zbarvenou vodou, to vše za zpěvu a tance, bez ohledu na svou sociální příslušnost. Původně se 
používala přírodní barviva, dnes se často jedná o barviva syntetická. Celý svátek je spojen s 
uvolňováním sociálních omezení, obvykle spojeným s kastami, pohlavím, stavem a věkem. Při 
oslavách Hólí se tak překlenou sociální rozdíly a spojují lidi dohromady. Spojuje zaměstnance a 
zaměstnavatele, muže a ženy, bohaté i chudé, mladé i staré. V různých částech Indie nabývá 
svátek Hólí různých podob, mimo Indii je oslavován nejen indickými komunitami, ale i 
následovníky svátku Hólí. 
 

●  Čínský Nový rok 

Čínský Nový rok nebo Svátky jara je nejvýznamnější z tradičních čínských svátků. Často je 
označovaný jako lunární Nový rok, zejména lidmi žijícími mimo Asii. Je hlavním svátkem pro 
Číňany a důležitým svátkem v jihovýchodní Asii. Jeho oslavy tradičně začínají prvním dnem 
prvního lunárního měsíce čínského kalendáře a končí 15. dnem, známým jako Svátek lampionů. 
Datum čínského Nového roku je pohyblivé a kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem.  
V čínských komunitách se po celém světě konají také velkolepé průvody, ve kterých je k vidění 
mnoho umělců, tanečníků, studentů bojových umění, ale také lví a dračí tance. Drak je v Číně 
uctíván a symbolizuje samotnou Čínu, proto je pro oslavy velmi důležitý. Důležitý je také lev, 
protože lvími tanci se odhánějí zlí duchové. Další důležitou součástí oslav je červená výzdoba. 
Červená je v Asii považována za šťastnou, a proto se používá právě k výzdobě. V Číně se 

používají například stuhy, lampiony, obrázky se zvířetem pro daný rok, obrázky s čínským 
znakem štěstí (Fu) či papírové vystřihovánky, které jsou starověkým čínským uměním, 
pocházejícím z dynastie Han. Tyto červené dekorace a číslo 8 symbolizují štěstí, bohatství a 
dlouhověkost. Festival luceren se koná v poslední den oslav. Lidé venku chodí s lucernami a ve 
všech ulicích je světelná výzdoba. Některé lampiony jsou obrovské a mají tvary různých zvířat, 
leknínů apod. V tento den se jí sladké rýžové koláčky a další sladkosti. Lidé kolem svých domů 
dávají svíčky k navození domácí pohody. 

  

https://www.cestujzadara.cz/cestopisy/asie/cestopisy-ze-spojenych-arabskych-emiratu/inti-raymi-svatek-slunce-v-peru
https://www.cestujzadara.cz/cestopisy/asie/cestopisy-ze-spojenych-arabskych-emiratu/inti-raymi-svatek-slunce-v-peru


 

 

KAŽDÝ JSME JINÝ 

●  Společný projekt „Jsem Ježíškem“ 
- Děti pracují ve skupinkách. Každá skupinka má k dispozici papír, na který bude projekt 

zpracovávat. Společně zpracují otázky a bližší informace k dané kulturní skupině. 
- K dispozici fotografie dětí z různých zemí a pracovní papír. (příloha č. 2) 

 

 

 

  



 

Přílohy: 

 svátek INTI RAYMI – oslava slunovratu, znovuzrození slunce 

 

svátek HÓLÍ – slavnosti jara a oslava barev, veselí bez sociálních rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        svátek ČÍNSKÝ NOVÝ ROK – svátky jara a začátek nového lunárního roku 

 


