
 

 
 

Hlavní oblast: Kulturní rozmanitost 

Téma: Menšiny v ČR, gesta 

Ročník: 5. třída 

Rozvíjené kompetence: Kulturní rozmanitost, otevřenost ke kulturní rozmanitosti a k odlišnému chování, 

jazykové a komunikační dovednosti, znalosti a kritické porozumění světu kultur 

Užité metody: myšlenková mapa, diskuze, vybarvování, kvíz 
 

 

KULTURNÍ ROZMANITOST 

⮚  Kulturní rozmanitost (myšlenková mapa) 

⮚  Menšiny v ČR 

⮚  Gesta 

__________________________________________________________________________  

① Do myšlenkové mapy zapiš slova, která podle Tebe úzce souvisejí s Kulturní rozmanitostí. 

(Pokud si nejsi jistý, možná Ti obrázek napoví).  

Kulturní rozmanitost  

 
  



 

 
②Zapsaná slova u myšlenkové mapy porovnej se svými spolužáky ve skupině. (Pokud zvolil spolužák  

jiná slova, je vhodné, abys vysvětlil důvod svého výběru. Jestli s daným výběrem souhlasíš, můžeš si  dané 

slovo připsat i do své myšlenkové mapy.) Pokuste se do myšlenkové mapy společně přiřadit ještě další 

slova.  

③ Dokážeš podle vlajek poznat, jaké čtyři národnostní menšiny jsou v České republice početně  

nejvíce zastoupeny?  

 

④ Pomocí Atlasu světa vybarvi a popiš číslicí státy, odkud dané menšiny pocházejí: 

 

  



 

 
⑤ Proč je podle Tebe důležité dodržovat a respektovat jiné kultury a jejich tradice?     

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

⑥Pokud cestuješ do jiné země, na co bys tedy neměl/a kromě potřebných dokumentů a sbalení si  

oblečení či jídla zapomínat?   

 __________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________

 

 

Kulturní rozmanitost – Stejná gesta v různých zemích   

__________________________________________________________________________  

Popiš, co znamenají/symbolizují jednotlivá gesta rukou v České republice a tipni si (zakroužkuj), co  

by daná gesta mohla znamenat ve zmíněných státech.  

①  

Česká republika: _______________________________________________  

Japonsko:   

a) smrt   

b) štěstí  

Filipíny:  

a) přivolávání lidí  

b) přivolávání psů  



 

 
②   

 Česká republika: _______________________________________________  

   Thajsko:   

a) smůla  

b) vyplazování jazyka  

  

           Některé italské a řecké regiony:  

a) vulgární opak „to se mi líbí“  

b) mír  

③ Česká republika: _________________________________________________   

       Brazílie a Turecko:   

a) vulgární gesto podobné vztyčenému prostředníčku  

b) radost  

 Francie:  

a) „vidím tě“  

b) „jsi nula“  

              Japonsko:   

a) peníze  

b) chudoba  

 

④ Česká republika: _________________________________________________  

Austrálie a Velká Británie – DLANÍ K SOBĚ:   

a) vulgární gesto  

b) poděkování 
 

Na která gesta si v zahraničí ještě musíme dávat pozor?   

 



 

 

 

 

NEZAPOMÍNEJ:   

Respektuj jiné kultury a jejich tradice.  

Co je přijatelné v naší kultuře, nemusí být přijatelné v jiné a naopak. 
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