
Poznámky: *

o Poskládej správně slova tak, aby věta dávala smysl.

a Kulturu můžeme rozdělit na hmotnou (materiální) a nehmotnou (duchovní).
až Rozděl na hmotnou a nehmotnou kulturu tyto pojmy:

hřeben — masopust — kniha — obraz—víra —- valčík—morálka—mobilnítelefon — hudba — budova — stůl — tradice

................ NlEl'lMó-l-ÍNÁŘIÚEWRŘ:

bl Napiš vlastní definici, co znamená:

KULTURA HMOTNÁ
*

KULTURANEHMOTNÁf



G Prohlédni si obrázky.
až Dej palec nahoru tů obrázku, který by sis dal do pokojíčku.
ší? Škrtni ten, který by sis tam rozhodně nedal.
£! Dej palec dolů 91 obrázku, který považuješ za kýč.

& Co je to vlastně kýč?

aš- Správně poskládej a přepiš:

b) Který z obrázků jsi označil za kýč a proč?

(.) Jaká přídavná jména tě napadají, když se řekne K 'Č?

*:



a Zakroužkuj,zda s výrokem souhlasíš (ANO), nebo nesouhlasíš (NE).

a) Móda není časově omezená. ANO NE

b) Móda je něco, co přijímá většina lidí. ANO NE

c) Móda je něco, co je u většiny lidí populární. ANO NE

d) lVlóda souvisí s krásou. ANO NE

e) Média nám diktují, coje módní. ANO NE

f) Móda se týká pouze oblečení. ANO NE

9) Móda nesouvisí s kulturou. ANO NE ;,

9 Přečti si životní příběh tří postav. Do koleček u obrázků doplň a, b nebo c, podle toho,
vke kterému obrázku príběh patří. Pod každý obrázek vymysli, jak bys dané osobě pomohl/a.

a) Rambo byl mým vzorem už b) Vidím sama sebejako tlustou, () Chtěla jsem být krásná

od dětství.Takové svaly přece chce i když okolí říká něcojiného. a vypadatjakoSelena Gomez.

mít každý chlap. Nešlo to tak,jak Omezila jsem protojídlo. Po první plastické operaci

jsem čekal, za výživové doplňky Po nějaké době mi už prakticky jsem se ale krásná necítila,

a zakázané látkyjsem utratil nic nechutnalo. Cojsem snědla, takjsem vyhledala další.

spousty peněz. tojsem vyzvracela.

0. Odpověz na otázky.
a) Který módní styl je ti nejbližšía proč?

b) Co by sis na sebe nikdy nevzal/a a proč?

c) Podle čeho se vyvíjí móda?
:

d) Jaké oblečeníje stále moderní napříč mód lm vývojem? Napiš konkrétní příklad.



&Doplň tabulku týkající se některých kulturních
institucí.
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Zapiš alespoň jedno
společenské pravidlo

_

dodržovanév této instituci.

* DiVADlsóí"

i__
Ú

MUZEUM

, GALERIE
,

:

o'Zakroužkuj správnouvariantu.
Pozdě večer telefonujeme/ netelefonujeme.

Na návštěvu chodíme/ nechodímeneohlášené.

V místnosti si sundáváme/ nesundáváme pokrývku hlavy.

Pokud vstupujemedo uličky (např.v divadle)jdeme k lidem čelem / zády.

Oslovujeme v i./ 5. pádě.
Osoba z místnosti vycházi / do místnosti vcházíjako první.

9 Pravidlo předností - podtrhni ve větě toho, kdo pozdraví
jako první.

a) Paní ředitelka se potká na chodbě s vaším třídním učitelem.

b) Dítě potká ve městě paní sousedku.

c) Pan Novotný se zdraví se svou kolegyní z práce.

d) Pan Nový vstoupil do kanceláře své nadřízené.

&Kdo tedy obecně zdraví jako první?
Jakje to s podáním ruky, představováníma nabízením tykání?///////



o ai Přečti si následující tři texty, rozeznej, 0 která náboženství se jedná a doplň tabulku.

TEXTČ-J „ ;

Když ráno vyjde slunce, můj den začne pravidelnou modlitbou k Alláhovi — první z pěti — směrem
k Mekce v naší městské mešitě. Mekka je posvátné město, kde se narodil Mohamed, prorok našeho
náboženství, kterému byla zjevena naše posvátná kniha korán. Do Mekky se chystáme s naší rodinou
už celý rok a příští rok v létě konečně vykonáme tuto pouť. Do Mekky by se měl každý muslim vydat
alespoň jednou za život. Tato pouť je jedním z pěti pilířů našeho náboženství. Už se tam moc těším! '

Splním si takjeden z mých životních cílů.

,
QQTEXT č- 2Í

Věříme výlučně v boha Jahve, který Židy zvolil za vyvolený národ. Ale! 13 let, dnes je mi 13! Zrovna
to vyšlo na šabat (neděli). 13 let — v mé víře je to velmi významný den. Stane se ze mě nábožensky
dospělý muž, dospělý žid. Je to pro mě velká událost, pravděpodobně se také stanu součástí minjanu

\

(součástí 10 mužů potřebných k modlitbě). Nemohl jsem na dnešek vůbec dospat, tento den, u nás
nazývaný bar micva, pro mě opravdu hodně znamená. Pro mě rodiče taky,jsou na mě pyšní. Kdybych
žil dříve, mohl bych se už také v tomto věku ženit, ale to si opravdu nechám až na pozdější dobu.
Babička mi určitě připraví dobrý oběd, ale musí být připravován košer, cožje postup vhodné přípravy
jídla podle tóry (toje část naší hebrejské Bible,jeden z pramenů naší víry). Dalším pramenemje pro nás
např. Starý zákon a hlavně desatero Božích přikázání, které Bůh předal Mojžíšovi na posvátné hoře
Sinaj. Tak, konec psaní, jdu se připravit na obřad do synagogy.

Dnesje ten den. Den D. Připravovalijsme se na něj dlouho. Dnes máme svatbu! Dokonce se mi podařilo
pro dnešní významný den domluvit kostel, kde jsem byla křtěná, a dokonce i toho samého kněze,
který mě křtil.

symbol: *
číslo textu:

Název náboženství:

V koho věří:

Jak se říká věřícím:
Kde je ve světě
nejrozšířenější:
Posvátný text:

Svatostánky:
Zvyklost,tradice,

zajímavost:

b'; Doplň ke každé informaci, o které náboženství se jedná.
Jedná se o náboženství,ke kterému ,

Je hlavnímDruhé nejrozšířenější náboženství na _

světě. Uznává učení proroka Mohameda.se hlásí nejvíce lidí na světě. , náboženstvím Izraele. í


