
NÁRODY  
Rôzne kultúry sveta  



Čo je národ? 



Fyzická rozmanitosť 

§ - sčasti súvisí s kultúrnymi odlišnosťami
§ Napr. obyvatelia východnej Ázie sa vyznačujú 

úzkymi očami, také skupiny nachádzame aj u 
skupín, ktoré nie sú s nimi príbuzné. 
§ Mandľové oči 



Mýtus o rase 

§ „Rasa“ je kategória, do ktorej sa ľudia dajú 
zaradiť podľa zdedených fyzických vlastností, 
teda podľa pôvodu. 
Geneticky sa však potvrdilo, že v celej histórii 
človeka dochádza k miešaniu génov, takže 
geneticky „čistá“ rasa nikdy neexistovala. 



Jazyk a etnicita 

§ Jazyk nie je podmienka, že budú tvoriť národ. 
Napr. Čilania, ktorí rozprávajú po španielsky, 
nie sú z etnického hľadiska totožní so 
Španielmi.
§ Pozdravy

- Hongi 





Tradície – ukážky tancov   

§ Írske tance 
§ http://www.youtube.com/watch?v=u_jTujiRdi8
§ Ruský tanec – Kalinka 
§ http://www.youtube.com/watch?v=XzYiQuChDjs
§ Španielske tance 
§ http://www.youtube.com/watch?v=MAEejNenO

us
§ Tance japonských gejší 
§ http://www.youtube.com/watch?v=63FxLM3AQt
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Pôvod kmeňov  

§ Kmeň je spoločenstvo, ktorého členovia sú 
spríbuznení. 
§ Predpokladá sa, že raní ľudia sa vyvíjali v 

kmeňových spoločenstvách, v rámci ktorých 
vzniklo kmeňové správanie, napríklad 
súdržnosť a jednota. 



Hybné sily zmien 

§ Už oddávna menila etnicitu migrácia ľudí. 
§ Prisťahovalci ovplyvňujú obyvateľov 

adoptívnej krajiny. 
§ Prekrývajú sa zvyky, tradície, celá kultúra. 



Multikultúrnosť  

§ Je to zachovanie rozmanitosti v rámci 
národného štátu. 



Projekt – Rôzne národy a 
kultúry sveta 
§ Spracovať  jeden národ/etnikum
§ Forma: 

- papierová – min. A3 (2xA4)
- bude obsahovať farebné obrázky, ľahko 
čitateľný text – buď na PC alebo krasopisne 
rukou 



Projekt 

§ Obsah: 
- Opísať: odkiaľ sú, pochádzajú (krajiny)–
naznačiť na mape
- Opísať: ich kultúru, zvyky, charakteristické 
črty 
- Uviesť: aký jazyk používajú, koľko ich je, aké 
vierovyznanie vyznávajú, ako sa živia... 
- Pridať obrázky typické pre daný národ

TERMÍN: 8.1.2014 !!! , Projekty budete 
prezentovať na 2-3 minúty. 



INUITI (Eskimáci)   



AMIŠI 



Africkí ľudia



KOMANČOVIA/KOMANČI



APAČI 



MEXIČANIA 



MAYOVIA 



KUBÁNCI 



ARGENTÍNČANIA 



FÍNI A KARELI 



SAAMOVIA
LAPONCI 



ŠVÉDI 



ESTÓNČANIA 



ŠKÓTI 



ÍRI 



KATALÁNCI 



ŠPANIELI 



ŠVAJČIARI



LUŽICKÍ SRBI 



NEMCI 



RUSI



TURCI



ŽIDIA 



INDOVIA



JAPONCI  



Havajčania 


