
ČÍNA 

Jako první dnes naši třídu navštívila slečna Carol z Číny. Její rodná zem má vysoký počet obyvatel, je 

to 1/5 celkové populace na planetě. Mnoho z těchto lidí jezdí metrem. V Číně je o mnoho tras metra 

více než u nás. Nástupiště jsou moderní a občas jsou zdobena i tradičními malbami. Nejen 

obyvatelstvo, ale i rozloha této země je velká. Čína má 9 600 000 km
2
, což je 120krát více než Česká 

republika. Dnes se v Číně slaví Nový rok – večer se rodiny scházejí spolu u kruhového stolu. Celý 

jejich dům je vyzdoben červenými ozdobami a jí se tradiční jídla jako například hušu. Hušu je jídlo, do 

kterého je přidána mince a kdo jí najde, bude mít v příštím roce štěstí. Symbolem roku, který zítřkem 

začíná, je ovce. Carol nás naučila vyrábět srdce z papíru a zezadu nám na něj napsala naše jména 

čínským písmem.  

 

TAIWAN 

Druhým dnešním hostem byla Claudia z Taiwanu. Taiwan je ostrov v Asii, který přes moře sousedí 

s Čínou, Japonskem a Filipínami. Ostrov je menší než Česká republika, ale obyvatel má více než 

u nás. Hlavním městem této země je Taipei. V tomto městě můžeme vidět třeba druhý největší 

mrakodrap na světě, který nese název Taipei 101. Večer je možné vyjít s kamarády do night marketu, 

ve kterém se dá nakoupit cokoli je třeba. Co se týče přírody, na Taiwanu je řeka Torako, která je velmi 

čistá a z výšky je díky kamenům i barevná. Na kraji ostrova jsou pláže, na kterých můžeme najít 

spoustu úlomků barevných mušliček. Taiwanci rádi hrají baseball, který je i jejich národním sportem, 

malují deštníky a mají i spoustu dobrého a zajímavého jídla. Dnes i na Taiwanu probíhají přípravy na 

Nový rok. Kromě ohňostroje budou na nebi k vidění také lampióny, na které lidé píší svá přání. 

Claudia nás také naučila psát technikou kaligrafie. Na konci nám taiwansky napsala naše jména. Obě 

prezentace byly velmi zábavné a hodně jsme se z nich dozvěděli.  
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