
NOVÝ ZÉLAND 

Dnes bych chtěla  psát o Novém Zélandu, o kterém nám přišla povídat Mira Lee. Je to 20letá 

učitelka   informatiky, která studuje na univerzitě. Aby k nám mohla přijít, musela z Nového Zélandu letět 

přímým letem 24 hodin. Mira nám vyprávěla, co všechno je u nich jinak než u nás. Například to, že když je 

u nás 9 hodin ráno, u nich je 9 hodin večer. Nebo když je u nás 2,5 °C, u nich je 26 °C. Jezdí se tam po 

druhé straně silnice a za jeden den se tam může prostřídat celé čtvero ročních období. U nás slavíme 

Vánoce v zimě a u nich v létě. Když nám Mira ukazovala fotky se Santou, byl v moři na surfu. Předtím než 

Nový Zéland začali okupovat Angličané, tam žil kmen Maurů. Maurové mají svůj vlastní výhrůžný tanec 

jménem HAKU. Musím přiznat, že když nám Mira pouštěla ukázku, přecházel mi mráz po zádech. Nový 

Zéland objevil James Cook, který zaznamenal Nový Zéland do mapy, a území začalo patřit Velké Británii. 

96 % obyvatel mluví britskou angličtinou. Také tam mají úplně jiný systém školství. Studium na základní 

škole je ukončeno v 10 letech a střední škola se studuje od 13 let. V mezidobí je jakýsi typ přípravy na 

střední školu. Pracovat se tam může od 16 let. Abych to moc neprotahovala – nejznámějším jídlem jsou tam 

hranolky s rybou, zmrzlina a různé druhy čokolád. Převažují tam mléčné výrobky. Je toho ještě spousta, 

o čem bych mohla vyprávět, ale protože Vám chci napsat ještě informace o Číně, které jsem se dnes 

dozvěděla, s Novým Zélandem se pro dnešek rozloučíme.  

 

ČÍNA 

Z Číny za námi přijela 19letá Carol, která studuje na univerzitě. V Číně pořád vládne komunismus. Proto 

jsou tam zákony mnohem tvrdší než u nás. Číňanů je mnoho. Proto jsou nutná určitá opatření. Metrem 

například jezdí tolik lidí, že často padají do kolejí. Rozloha Číny je 9 600 100 km
2
. Naše republika by se do 

Číny vešla 100krát. Oproti cestě z Nového Zélandu je to k nám z Číny 11 h. Mají úplně jinou kulturu. Když 

nám Carol ukazovala různá videa, Číňané hráli na úplně jiné nástroje, než známe, a také měli úplně jiné 

kroje. I Číňané mají jiný systém školství. Carol je 19 let a již končí na univerzitě. Jejich písmena je mnohem 

těžší napsat než ta naše a každé písmeno má jiný tón. Na jejich státní vlajce mají 1 velkou hvězdu a 4 malé 

hvězdy na červeném pozadí, které je symbolem krve prolité za 2. světové války.  

 

Pokud mohu porovnat země, o kterých jsem se měla dnes šanci něco dozvědět, musím říci, že mě více láká 

cesta na Nový Zéland a jak se rozhodnete vy, to je pouze na Vás.  
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