KOREA
V pondělí 16. února započal na naší škole již dlouho očekávaný projekt Edison. Budu psát o tom, jak v 8.B
probíhala prezentace o Koreji, kterou si pro nás připravila studentka Kim Min Jung ze Seoulu, hlavního
města této země. Prezentaci měla hezky připravenou, neobsahovala ani málo, ale ani příliš moc zbytečných
informací, které by žáky akorát nudili. Řekla nám ty největší zajímavosti a nejdůležitější fakta o Koreji, které
(si myslím) naopak všechny zaujaly a všem se líbily. Teď ale už k tomu, co projekt obsahoval. Ze všeho
nejdřív nám ukázala mapu Koreje. Dozvěděli jsme se, že se dělí na severní a jižní a že jsou mezi těmito
dvěma částmi nepokoje. Dále přišla na řadu vlajka jižní Koreje. Studentka nám prozradila, že znaky, které na
sobě tato vlajka má, se často pletou i místním obyvatelům a vysvětlila nám, co znamenají. Vlajka se
v korejštině oficiálně nazývá Tchägukki. Bílé pozadí vlajky symbolizuje mír, lásku a světlo (jas) nebo také
čistotu. Vyjadřuje touhu korejského národu po míru. Čtyři trigramy symbolizují nebe, zem, oheň a vodu.
Symbol täguk odráží staletou tradici harmonie dvou protikladů jin-jang, který se odvíjí od taoismu (taoismus
je jedním ze základních směrů staročínské filosofie). Cílem tohoto poměrně jednoduchého, lidového
náboženství je naprosté splynutí člověka s přírodou, které má zajistit nesmrtelnost nebo alespoň dlouhý
život. Dále mluvila o úředním jazyku Koreje - korejštině, jejíž písmo se nazývá hangul a má 28 znaků. Před
vytvořením hangulu, však korejština neměla vlastní písmo – psalo se čínsky. V 15. století n. l. se král
Sedžong Veliký zasadil o vytvoření abecedy, která měla odpovídat mluvené korejštině a zároveň mělo být
snadné se ji naučit a používat. Dokončení tohoto projektu bylo zveřejněno v roce 1446. Uplynula však celá
čtyři staletí, než korejská vláda veřejně prohlásila, že hangul může být používán v úředních dokladech. Dále
nám také na tabuli ukázala, jak se píšou a řeknou některá slova (např. ahoj, děkuji), v jejich písmu se
písmena na sebe napojují a spojením písmen vznikne znak. Bylo to moc zajímavé. Vyslovit nám šly ale
pouze zkrácené verze slov, ty méně zdvořilé. Korejština je totiž jazyk s mnoha stupni vyjádření zdvořilosti a
jak u slova ahoj, tak i u slova děkuji byla nejzdvořilejší verze hodně dlouhá. Používají formální a neformální
řeč. Poslední zajímavostí korejštiny, o které nám studentka řekla, byl fakt, že když se v Koreji představují,
řeknou jako první příjmení a až potom křestní jméno. Mezi další zajímavosti Koreje určitě dále patří, že
15. srpna se u nich slaví státní svátek s názvem chusuck (něco jako díkuvzdání). Při tomto svátku se
vzpomíná na předky. Na tento svátek se jí tradičně rýžové koláčky ve tvaru půlměsíce (podle pověry to
znamená songpyum – lepší budoucnost. Tradičně se tam pouští drak na 3 způsoby. V Koreji je převážná
část obyvatel buddhistického a křesťanského vyznání. Mají jiný způsob počítání věku. My počítáme roky od
narození člověka, oni však od početí – vždy si přičítají ke svému věku ještě jeden „rok“, který strávili v břiše
matky. No a jelikož studentka je ze Seoulu, tak jsme měli možnost se o něm dozvědět spoustu zajímavých
informací. Například to, že v Seoulu je 5 paláců, z nich nejstarší a zároveň největší je palác uprostřed
Seoulu (ve staré části města) Gyeongbok a okolo je část moderní. Zmínila se i o velkém nákupním centru
Cheonggye stream, kam jezdí nakupovat i Japonci. Ukázala nám pár tradičních jídel co se zde prodávají a
jsou známé po celém světě jako například bulgoggi (korejské barbecue) nebo bibimbab (miska teplé rýže,
zelenina, sojová omáčka, syrové nebo smažené vejce, maso). Celé město, které je o něco větší než Praha,
si pak člověk může prohlédnout z věže N-tower, kde jsou prosklené i zdi na toaletách. Toto moderní město
má také spoustu vymožeností, jako jsou rozvážka jídla po celém městě v jakoukoliv hodinu, soukromé
přednášky, studenti mohou zůstat ve škole i do jedenácti hodin večer a učit se a mnoho dalšího. Čím je
Korea také známá, je K-pop (nejznámějším představitelem tohoto hudebního žánru je například Gangam
style nebo skupina Fantastic baby). Posledních pár minut prezentace věnovala studentka videím. Pustila
nám video z mistrovství světa v krasobruslení s jednou z nejlepších krasobruslařek světa Yuna Kim, která
právě pochází z jižní Koreje. Dále nám pustila videa hudebníků z této země a tak ukončila prezentaci, kterou
z naší školy mohla mít pouze naše třída, jelikož Kim Min Jung musí odletět zpátky domů. Na všechny
působila studentka mile a to, co si pro nás připravila, se nám moc líbilo!
Lara Rajnišová (8.B)

