Test znalos+ o různých národech
Zaměření hry: Žáci druhého stupně (věk 11–15) si ověří některé znalos? o různých národnostech, například o
Ukrajincích, Američanech, Češích nebo Vietnamcích. Je možné vytvářet varianty testu na jakékoliv téma.
❖

Pomůcky: pracovní list s otázkami testu

❖

Průběh: Každý žák obdrží test znalosQ a vyplní podle svého uvážení. Při zadání informujte přítomné, že
u některých otázek je možné zatrhnout i více odpovědí. Po vyplnění postupně zjišťujte odpovědi na
jednotlivé otázky.

❖

Správné odpovědi:

1. a)
2. a), b), c), d) podle situace při práci, každý se může u práce zašpinit nebo může být občas líný
3. b) Romové ve větší míře trpí infekčními a chronickými nemocemi, kardiovaskulární onemocnění se u nich
vyskytuje dvaapůlkrát častěji než u zbytku populace na Slovensku
4. a), b), c) všechny skupiny obyvatel, černoši byli přiváženi od 16. stoleQ jako otroci, bílí osadníci zde založili
první osadu v roce 1607 a původním obyvatelstvem byli indiáni
5. všude stejně, jen někde více pozornos? díky masmédiím a odhaleným skandálům – možno hovořit o
nebezpečí
6. b)
7. b) – u Vietnamců a asijských kultur
8. a), b) – možná diskuse při výchově trestem, biQ, alkohol, c) do 18let v mnohých zemích světa
❖

Vyhodnocení

Ten, kdo má: 8–6 odpovědí správně, velmi dobře pochopil podstatu předsudku;
2–5 odpovědí správně – je třeba se více zamyslet a sbírat více informací;
1–0 odpovědí – je třeba se více dívat kolem sebe, poznávat a informovat se.
❖

Náměty k diskusi

Jak je možné, že některý jev, například mlaskání, má u nás jiný význam než třeba v některé oblas? Asie?
Jak se dozvíš, že naše „pravda“, „norma“ či vidění světa jsou jiné než „pravda“ a „norma“ v Japonsku nebo
v Africe?
Čím je to ovlivněno?
Co víme o Romech?
Co víme o Ukrajincích?
Co si myslíme o trestech?
Kdo byl kde v cizině a čeho si tam všiml zajímavého?
Jak se tam lidé k sobě chovali?
Překvapilo vás něco na chování lidí?
Jestli to bylo chování, kdy se lidé tolerovali, jak bychom to mohli přenést i k nám?
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1. Většina Romů
a) chce pracovat, má problém najít si práci
b) nechce pracovat
c) nemá problémy najít si práci
2. Špinaví a líní jsou většinou
a) Ukrajinci
b) Romové
c) Rusové
d) jiní
3. Romové jsou
a) stejně nemocní jako Češi
b) více nemocní
c) méně nemocní
4. Američané jsou
a) černoši
b) běloši
c) žluQ
5. Nejvíce sexuálních úchylek existuje v
a) v Belgii
b) v Německu
c) v Čechách
6. O tom, jak se utrácejí rodinné peníze, rozhodují v Japonsku
a) muži
b) ženy
c) oba manželé společně
7. Mlaskání je
a) nevychovanost
b) vyjádření, že mi jídlo chutná
c) porucha sevření rtů
8. Trestný čin je
a) nařezat dítě?
b) zbít manželku/manžela
c) pít alkohol

Použité zdroje: HAMPLOVÁ, Alice, in ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu:
[multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 1.,Praha: Portál, 1998, str. 189 -190.

