ČÍNA A TAIWAN
Jako další dvě prezentace z projektu Edison nás dneska čekaly Čína a Taiwan. První dvě hodiny jsme měli
prezentaci o Číně s Carol. Prezentace byla velmi obsáhlá, ale zajímavá a věřím, že se během těchto dvou
hodin nikdo nenudil, ale spíše se rozhodl Čínu navštívit. Co nás asi nejvíce fascinovalo, bylo, že v Číně i
v Taiwanu slaví Nový rok zítra, tedy 19. února, nebo aspoň letos. Na Číně (celým názvem “The people’s
republic of China“) nás kromě velké populace lidí a neustále přeplněných 16 linek metra udivovala krása této
země. Ta byla už jen podle fotek, které prezentaci hojně doplňovaly, hodně velká. Doslechli jsme se
o památkách, významných a nejkrásnějších místech Číny, o různých festivalech a typickém jídlu pro Čínu,
které už podle fotek vypadalo vážně skvěle. Z historie a geografie jsme se dozvěděli o žluté řece, která je
kvůli protékání pouští opravdu žlutá, o známé velké čínské zdi a dalších památkách, jako je Terakotová
armáda a další. Ale za zhlédnutí určitě stojí i půvabná čínská příroda a s tím určitě i největší pohoří Himaláje
s největší horou světa Mount Everest a městem pod těmito horami, na které je z nich prý ten nejkrásnější
pohled – Tibet. Co nás všechny překvapilo, bylo více než 200 000 znaků, z nichž používají jen 5 000. Tady
jsme si uvědomili, že čeština vlastně není až tak složitá, natož, jak moc jí komplikujeme. Některým se
zamlouvali školní uniformy pro každé roční období, ale jiní byli zase rádi, že my je nemáme. Nejvíc se nám,
ale líbily asi festivaly, které byly většinou pro účely štěstí, zdraví, radosti a spokojeného života. Jako je
například SPRING FESTIVAL nebo DRAGON BOAT FESTIVAL, o kterém jsme vyslechli krátký příběh jeho
vzniku a ve kterém převládají draci, což je jejich symbol. A co nás mnohé překvapilo, bylo zjištění, že
neprovozují naši nejoblíbenější vánoční aktivitu, a to zdobení stromečku. Místo stromečku si zdobí celý dům
do červené barvy. Prezentace se nám všem moc líbila, studentka byla hrozně moc milá a videa, které pro
nás měla připravená, byla velkým plus.
Další dvě hodiny jsme nakoukli do kultury Taiwanu s moc milou a usměvavou Claudií, která zahájila
přednášku tím, že se nám představila a řekla jednu svojí oblíbenou věc a my udělali to samé. Prezentaci
jsme zahájili se „3 cool things about Taiwan“, které jsme si měli zapamatovat až do konce, a když jsme si na
ně na konci vzpomněli, dostali jsme na památku menší dáreček. Prezentace byla krátká, ale dozvěděli jsme
se toho spousty. Například, že v hlavním městě Taipei je druhá největší věž světa, že tradičním sportem je
baseball a že v Taiwanu vznikla značka ACER a ASUS. I Taiwan vyniká krásnou přírodou, kterou podle
Claudie musíme navštívit, a to jsou například rozlehlé pláže (jednou z nejznámějších je pláž Kentig) nebo
Taroko Gorge. Podívali jsme se na různé vodní a další sporty, které se provozují v Taiwanu, a na jídlo a pití
jako bubble milk tea, známé u nás v Praze jako stánek Bubble Tea. Ale neviděli jsme jen lákavé jídlo, ale
taky strange food a okouzlili nás night market plné dobrého jídla, restaurací a obchodů s oblečením.
Nejzábavnější část prezentace byla zkouška kreslení znaků perem nebo spíše štětcem přímo z Taiwanu
způsobem, který nás Claudia naučila. Dostali jsme taky ochutnávku něčeho na způsob oříšků, které všem
moc chutnaly. Claudia poté napsala naše jméno na tabuli taiwanskými znaky a na památku se s námi
vyfotila. Prezentace se nám všem moc líbila, už jen díky originální ochutnávce, aktivitám na konci a
usměvavé studentce.
Obě dvě prezentace se nám moc líbily a myslím, že přesvědčily nás podívat se do obou zemí a místa, která
jsme viděli na fotkách, spatřit na vlastní oči.
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