JAPONSKO
Dnes, třetí den projektu Edison, jsme měli možnost se seznámit s Japonskou a Brazilskou kulturou, která se
od té České opravdu hodně liší. Jako první budu psát o té japonské, kterou nám představila studentka, co
sice žije v Japonsku, ale narodila se v Brazílii. Osobně si myslím, že prezentace by mohla obsahovat více
informací, ale i tak jsme se dozvěděli několik zajímavostí o této krásné zemi. Po zhlédnutí několika fotek,
mluvila studentka o svém jazyce, tedy japonštině. Je známo, že japonština je lehčí jazyk než třeba čínština,
ale studentka nám říkala, že jí přijde japonština lehčí než naše čeština, což je zajímavé zjištění. Poté nám
ukázala tři systémy abecedy japonštiny (tři způsoby psaní): Kanji (nejsložitější systém psaní, ne příliš
používaný), Hiragana (lehčí systém) a Katakana (nejlehčí systém psaní, běžně používaný). Formou
Katakana nám ukázala, jak by se napsaly naše jména japonsky. Když jsme porovnávali naše jména
napsaná v čínštině a japonštině, všimli jsme si, jak veliký je v tom rozdíl. V další části prezentace nám
ukázala fotky místního jídla. Kromě očekávaného sushi, nám ukázala i oniguiri (rýžové kuličky s různými
přichutěmi, např. ryb, zeleniny, kyselého ovoce a koření furikake), tempura, udon, temaki nebo missoshiru.
Další kapitolou bylo umění, které se mi líbilo asi nejvíc. Kaligrafie, se kterou jsme se seznámili už včera na
přednášce o Taiwanu, je i v japonském umění, kam patří také ikebana, což je čistě japonský styl aranžování
květin (na fotkách, které nám ukazovala, to vypadalo opravdu krásně) a dále pak origami (skládačky
z papíru). Studentka nás naučila si složit origami ptáčka. Lehké to zrovna nebylo, ale povedlo se to nakonec
všem. Poté nám ukázala ještě pár fotek hlavního města Tokya a japonské přírody a video, kde muž
s tradičně namalovaným obličejem na bílo a černě zvýrazněnýma očima hraje na známý japonský nástroj
šamizen. Pro naší třídu byla japonská prezentace vlastně poslední z východního asijského prostředí a
myslím, že za všechny mohu říct, že se nám s čínskou, korejskou a taiwanskou moc líbila. Já osobně bych
tam hned jela.

BRAZÍLIE
Naší druhou prezentací tohoto dne byla prezentace o Brazílii, připravená milou stážistkou Juliou. Prezentace
probíhala podobně jako ty ostatní. Julia nám ukázala největší města této obrovské země, která je 107krát
vetší než Česká republika – Sao Paulo, Brasílii a Rio de Janeiro, ve kterém touto dobou probíhá veliký
karneval, na který se místní obyvatelé připravují celý rok a který se také podílí kromě velké sochy Krista
spasitele a dlouhých krásných pláží jako třeba Copacabana na slávě tohoto krásného a velikého města,
které je občas mylně nazýváno hlavním městem Brazílie namísto Brasílie. Dále nám vysvětlila význam vlajky
této země. Její žlutá část znázorňuje hodně zlata, které Brazílie má, modrá planetka znázorňuje nebe (lze
vidět hned 9 souhvězdí) a zelená část znázorňuje pralesy, kterých je v Brazílii opravdu hodně. Jeden
z nejznámějších je Amazonský prales, který se nachází kolem nejvodnatější a nejdelší řeky světa
Amazonky. Následovaly fotografie zvířat žijících v místní přírodě, typického jídla a video z představení
bojového tance capoeira, které se v této zemi vyvinul. Prezentaci Julia zakončila vědomostními piškvorkami.
Naučili jsme se pár slov portugalsky (úřední jazyk) a zkusili si vyslovit pár jazykolamů. Prezentace se všem
líbila. Bylo to něco úplně jiného než východní asijské státy, o kterých byly předešlé prezentace, ale byla to
příjemná změna.
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