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Žijeme v propojeném světě
V různých zemích světa lidé pro své každodenní potřeby využívali nejčastěji místní suroviny. 
Připravovali jídlo z plodin, které se zde pěstují, a zvířat, která se zde chovají. Oblečení také 
vyráběli ze surovin místního původu. 

Znáte nějaké potraviny nebo oblečení, které jsou typické pro obyvatele určitého státu  
na Zemi?

 1 Rozhodněte, které suroviny pro výrobu potravin a oděvů se běžně pěstují v ČR.

Navrhněte, co bychom u nás nejčastěji jedli, kdybychom nedováželi mnohé 

suroviny ze zahraničí. Ze kterých materiálů bychom nosili oblečení?

Naše země je obklopena 
mořem. Ročně se u nás sní ohrom-

né množství ryb a nejčastější přílohou
je rýže. Slavnostní oblečení se zase vyrábí 

z hedvábí, vláken z kukel motýla 
bource morušového.

U nás se daří kukuřici, 
ze které se vyrábí mouka 

a z ní pečeme placky. Ty jíme 
místo chleba. Z vlny lam se 

zase vyrábějí tato ba-
revná ponča.
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Dnes si již běžně můžeme koupit potraviny nebo oblečení vyrobe-

né na jiném konci světa. Dokonce i úplně stejné oblečení v obchodě 

stejné značky nebo jídlo stejné chuti v restauraci stejného jména. 

To je možné díky globalizaci. Mnohé firmy vyváží své výrobky do 

celého světa, a to nejen módu a potraviny, ale také počítače, auta 

nebo mobilní telefony. Dokonce i informace o každodenních udá-

lostech z celého světa se dozvídáme ještě ten den, kdy se stanou. 

 2 Vyhledejte ve slovníku cizích slov, co přesně znamená slovo 
globalizace. 

 3 Vyjmenujte příklady výrobků, které můžeme koupit v různých 
částech světa pod stejným názvem.

Každý region v naší repub-
lice má své krajové zvlášt-
nosti. Mohou to být třeba 
kroje, do kterých se dříve 
lidé oblékali, lidové obyče-
je, které se v regionu dodr-
žovaly, nebo jídlo, které se 
jinde nevaří. Třeba pravé 
kyselo ochutnáte jen 
v Krkonoších a koláče zva-
né frgály zase na Valašsku.

VÁŠ PROJEKT
Dohodněte se se spolužá-
ky a připravte si prezentaci 
toho, co je pro váš region 
typické. Doma za pomoci 
rodičů a prarodičů zjistě-
te, které zvyky a která 
jídla jsou typická pro váš 
region. Můžete přinést 
fotografie, oblečení, před-
měty nebo třeba připravit 
pokrmy, které se dělají jen 
u vás. 
Společně s ostatními pak 
navrhněte, jak byste před-
stavili váš region dětem 
z jiných částí ČR.

Diskutujte: Jaké s sebou nese globalizace výhody, 

a naopak nevýhody?


