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Olympijské hry

TOKIO 2020
Od 23. července do 5. září 2021 se v japonském Tokiu
uskuteční největší sportovní událost světa. Tisíce sportovců,
členů realizačních týmů a fanoušků se sejdou v japonském
hlavním městě. Je to již více než 50 let, co Tokio hostilo letní
olympijské hry, i proto je událost velmi očekávaná. Hry se
navíc odehrají necelých 10 let po zemětřesení, které
zpustošilo Japonsko a způsobilo výbuch v jaderné elektrárně
Fukušima. Tato edice her symbolizuje naději a oživení v zemi,
která usiluje o svoji obnovu a globální dopad.

Vzdělávací materiál
“SPECIÁL TOKIO 2020” vytvořený
Olympijským muzeem nabízí učitelům:

•

Základní informace o hrách XXXII.
olympiády;

•

Představení japonské kultury ve vztahu k
hrám;

•

Aktivity pro žáky ve věku 6 – 8, 9 -11 a 12
– 15 let.

Speciál Tokio 2020

Cíli materiálu jsou:
Poskytnout informace o sportech na
programu a zajímavostech her Tokio
2020.

Ilustrovat, jak se japonská kultura
prolíná těmito hrami.
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JAPONSKO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

RUSKO

SEVERNÍ KOREA

ČÍNA

TOKIO

JIŽNÍ KOREA

NÁZEV:

JAZYK:

Japonsko

Japonština

HLAVNÍ MĚSTO:

MĚNA:

Tokio

Japonský jen (JPY)

ROZLOHA:

VLAJKA:

377 973 km2
(téměř 5x větší než Česko)

Červený kruh – symbol slunce – na
bílém pozadí

ZEMĚPISNÁ POLOHA:

NEJVYŠŠÍ BOD:

Japonsko je souostroví (skupina ostrovů) ležící na
asijském pobřeží.

POLITICKÝ SYSTÉM:
Konstituční monarchie. Císař má symbolickou
roli. Moc vykonává předseda vlády a parlament
(parlamentní systém).

Hora Fuji 3 776 m

DÉLKA ŽIVOTA:
Jedna z největších na světě: 87 let pro
ženy i muže

NÁRODNÍ STROM:
Sakura, třešňový květ

POČET OBYVATEL:
127 miliónů obyvatel. Je to jedna z
nejlidnatějších zemí světa!

TOKIO
ROZLOHA:
2 188km2

POČET OBYVATEL:
13 milionů
Vezmeme-li v úvahu Tokio a jeho okolí (“Velké Tokio”), město se rozkládá
na 7,800 km2 a žije v něm 38 milionů obyvatel. Je to nejlidnatější megapole
světa!
Speciál Tokio 2020

4

© Getty Images

1. ČÁST

Olympijské hry

TOKIO 2020

1. ČÁST

© Getty Images

OLYMPIJSKÉ HRY TOKIO 2020

TOKIO 2020
SHRNUTO

V 5 OTÁZKÁCH
ZDE JE PŘEHLED KLÍČOVÝCH INFORMACÍ,
KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT.

KDY?

KDO?

• Od pátku 23. července 2021
do neděle 8. srpna 2021

Těchto her se zúčastní až 11 090 sportovců z 206 zemí
ze všech pěti kontinentů. Na programu je 33 sportů 339 soutěží!

• Paralympijské hry se konají krátce poté, od
úterý 24. srpna do neděle 5. září 2021.

Paralympijské hry spojují sportovce s postižením
z celého světa. Soutěžit bude 4 400 sportovců ve 22
různých sportech.

• Před Tokiem byly OH v roce
2016 v brazilském Riu.
• Po Tokiu budou OH v roce
2024 v Paříži ve Francii.
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Ve městě Tokio a jeho okolí. Události se budou konat
ve dvou hlavních zónách:

• „Zóna dědictví“, v srdci centra města, navazující na
historické dědictví her v Tokiu 1964. Zde se nachází nový
olympijský stadion (více na straně 7) a také aréna bojových
umění (Nippon Budokan).

• „Zóna Tokijského zálivu“, která směřuje k moři a
symbolizuje budoucnost svou novou a
ultramoderní architekturou.

JAK?
Sportoviště vybudovaná pro Tokio 1964 byla upravena a
zrekonstruována. Mnohá z nich jsou historickými památkami, na
která jsou obyvatelé Tokia hrdí, například na Yoyogi National
Gymnasium a jeho neuvěřitelnou zavěšenou střechu, dílo
architekta Tange Kenzeho.

Pro Tokio 2020 byla také vybudována nová sportoviště. Některá
budou využita pouze pro hry, ale několik z nich bude ponecháno
a bude použito pro sportovní akce a koncerty. Takto byla využitá
i mnohá sportoviště postavené v roce 1964. Například rocková
skupina Queen odehrála svůj poslední koncert v Japonsku (v
roce 1985) v Yoyogi National Gymnasium.

• Společně obě zóny tvoří symbol pro nekonečno, což evokuje
neomezenou vášeň olympijských sportovců.

• Některé olympijské disciplíny se budou konat mimo Tokio, např.
v Sapporu (fotbal, maraton) a Fukushimě (baseball / softball).

Speciál Tokio 2020

6

1. ČÁST

OLYMPIJSKÉ HRY TOKIO 2020

TOKIO 2020
SHRNUTO

V 5 OTÁZKÁCH

PROČ?
Tokio bylo zvoleno hostitelským městem her XXXII.
olympiády dne 7. září 2013. Jeho rozsáhlá sportovní a
turistická infrastruktura, prvotřídní dopravní síť a kulturní vliv
přesvědčily Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Dobrá
zpráva přišla po strašlivém zemětřesení, které zasáhlo
severní Japonsko a způsobilo výbuch v jaderné elektrárně
Fukušima (2011).

Pořadatelství posílilo morálku obyvatelů Japonska.
Organizátoři doufají, že hry přinesou občanům postižených
oblastí radost a dobrou náladu. V těchto regionech se
budou konat fotbalové zápasy a baseball/ softball. Budou
připraveny obří obrazovky, aby lidé mohli sledovat události
naživo, a pro rodiny plánují mladí sportovci různé aktivity.
Cílem je vrátit život a naději prostřednictvím sportu!

ZAOSTŘENO NA:
KRÁSNÝ A EKOLOGICKY ŠETRNÝ NOVÝ NÁRODNÍ STADION
Nic nebylo ztraceno, všechno bylo přetvořeno...
Hlavní stadion postavený pro hry v roce 1964 (50 400 míst) vytvořil prostor pro nový, větší (80 000 míst) a krásnější stadion,
který navrhl architekt Kengo Kuma se svými společníky. Motto stadionu zní: přivést do města přírodu. Autor dal přednost
přírodním a místním materiálům před betonem, což je princip, který aplikovali na stadion, který je velmi inspirován tradiční
japonskou architekturou. Vnější stěny jsou vyrobeny z japonského cedrového dřeva a dřevěná mříž je vyrobena z modřínu z
místních lesů. Architekti také přidali zeleň v okapu za stánky. A to nejlepší nakonec, budova je umístěna v zalesněném parku.
"Je to stadion se stromy a zelení, navržený tak, aby koexistoval s jeho prostředím," řekl Kuma.

Mimochodem, malý Kengo se rozhodl stát
architektem, když viděl budovy, které navrhl jeho
krajan Tange Kenzo pro hry v Tokiu 1964 (zejména
Yoyogi Gymnasium) jako dítě! Stadion je ikonickou
stavbou těchto her. Právě zde se bude konat
zahajovací a závěrečný ceremoniál olympijských a
paralympijských her, stejně jako atletické a fotbalové
soutěže.

Nový národní stadion v Tokiu © 2016 IOC

Speciál Tokio 2020
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TOKIO 2020
SHRNUTO

V 5 OTÁZKÁCH

ZAOSTŘENO NA:
1964, HISTORICKÉ HRY
Tokio již hostilo letní olympijské hry v roce 1964, před 56 lety.
Poprvé byla pro tuto celosvětovou sportovní událost vybrána
asijská země. V té době se souostroví postupně zotavovalo z druhé
světové války a prošlo rekonstrukcemi. Hry obnovily pocit národní
hrdosti a urychlily transformaci země: výstavba budov a
infrastruktura, premiérová jízda prvního vysokorychlostního vlaku
na světě, atd. Pro tyto hry byly rovněž navrženy první obrazové
piktogramy (více na straně 10). A konečně, poprvé byly hry vysílány
živě v televizi – něco, co bylo do té doby naprosto
nepředstavitelného!

daruma
Bůžek pro štěstí “daruma” v Tokiu během her v roce 1964 ©
1964 IOC
Speciál Tokio 2020
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SPORTOVNÍ PROGRAM

TOKIJSKÉ HRY

V NĚKOLIKA ČÍSLECH

33 sportů | 50disciplín |
339soutěží |11 090závodníků
Jaký je rozdíl mezi „sportem“ a „disciplínou“?
Sport může zahrnovat několik olympijských disciplín. Např. gymnastika
zahrnuje sportovní gymnastiku, uměleckou gymnastiku a skoky na
trampolíně.

NOVÉ SPORTY

5 nových sportů

Skateboarding je jeden z dalších sportů v Tokiu
2020
© 2014 IOC / Ubald Rutar

BASEBALL-SOFTBALL
KARATE
SKATEBOARDING
SPORTOVNÍ LEZENÍ
A SURFING!

Speciál Tokio 2020
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SPORTOVNÍ PROGRAM

TOKIJSKÉ HRY

ZAOSTŘENO NA:
JUDO A KARATE – JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL?
Slovo judo znamená „jemný způsob“ a je japonským
způsobem sebeobrany. Tajemství juda spočívá ve
zvládnutí mnoha technik hodů a v umění využívat
soupeřovy síly ve svůj prospěch. Judo se vyučuje po
celém světě a stalo se olympijským sportem už v roce
1964. V roce 2021 se do programu her přidá také
karate, staré bojové umění beze zbraně původem z
Číny. Karatisté nenosí žádné chrániče a jejich jedinou
zbraní jsou jejich ruce a nohy. Soustředí veškerou svou
energii na své tělo a dokáží rozbít cihlu jediným úderem
dlaně, podobně jako ve filmu „Karate Kid“. Toto bojové
umění vyžaduje velkou disciplínu a pomáhá rozvíjet
fyzickou i duševní sílu.

SPOJENI DÍKY EMOCÍM
Motto her shrnuje myšlenky, které chce hostitelské město předat světu. Motto her Tokio 2020 „Spojeni
díky emocím“ vyjadřuje naději, že diváci, dobrovolníci a sportovci z více než 200 zemí, kteří se v létě v
Tokiu sejdou společně s miliardami televizních a online diváků, pochopí, že existuje více toho, co nás
spojuje, než toho, co nás rozděluje.

Sport dává lidem příležitost zažít řadu emocí a vášní. To je skrytá síla sportu – schopnost spojovat lidi
prostřednictvím jejich emocí. Olympijské hry Tokio 2020 tuto krásnou myšlenku sdělují celému světu svým
mottem.

Speciál Tokio 2020

10

1. ČÁST

OLYMPIJSKÉ HRY TOKIO 2020

SYMBOLY HER
JE RADOSTÍ ZKOUMAT LOGO, MASKOTY, MEDAILE
A PIKTOGRAMY. ODHALUJÍ TOTIŽ MNOHO DALŠÍHO
O JAPONSKÉ KULTUŘE A SDĚLENÍCH TĚCHTO HER.

LOGO
Logo má smysluplný design, který skrývá mnohá poselství. Zde je soupis prvků,
který odkrývá význam loga Tokio 2020, jímž je harmonický kostkovaný kruh.

• Kostkovaný vzor je univerzálním designem oblíbeným ve všech kulturách.
• „Indigově modrá“ neboli „japonská modrá“ je barva, která je v japonském
životě všudypřítomná. Na nádobí, oděvech, tradičních tiscích – na všech
vytříbených předmětech, které jsou příkladem japonské elegance.
• Obdélníky různých velikostí představují účastníky her z celého světa. Spojením
obdélníků se vytvořil kostkovaný vzor. Poselství je téměř hmatatelné: každý z nás je
jiný, ale zůstáváme jednotní, solidární a vzájemně se respektujeme.

• Dvě loga – olympijské a paralympijské – mají stejný počet obdélníků, a to 45.
To předává myšlenku rovnosti. Všichni jsme si rovni.

ZAOSTŘENO NA:
„ŽIVOT V MODRÉM“
Indigově modrá se získává z rostliny jménem indigovník pravý. Po staletí japonští barviči sbírali listy a sušili je, aby získali tuto
slavnou modrou v odstínech od světle po tmavě modrou.
Tato tradice zůstala dodnes, zejména u bojových umění. Oblečení obarveno překrásnou indigově modrou nedráždí pokožku,
protože se jedná o barvu přírodní. Během her bude barva indigo k vidění v logu, u maskota, na krabičkách s medailemi a na
mnoha dalších objektech. Je to možnost pro sportovce a diváky jak „vidět život v modrém“.

Speciál Tokio 2020
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SYMBOLY HER

PIKTOGRAMY
Slovo piktogram se skládá ze slov „picto“ (latinsky obrázek
či kresba) a „gramma“ (řecky dopis nebo psaný znak).
Jednoduše řečeno – piktogram je obrazový znak, kresba,
která sděluje zprávu. Příkladem může být piktogram,
který byl použit k označení cyklistických událostí na hrách
v Tokiu 1964.
Tento obrázkový jazyk byl vyvinut pro hry v Tokiu 1964. Program
her a praktické informace musely být srozumitelné i pro
zahraniční návštěvníky. Není lepší způsob komunikace s lidmi z
celého světa – mluvícími různými jazyky než sdělování informací
malými obrázky, které jednoduše nahradí slovo! Hry hrály hlavní
roli při šíření těchto „obrazových znaků“, které se postupně
staly všudypřítomnými v našich životech.

„Pokusil jsem se piktogramy vyjádřit dynamickou krásu
sportovců a zároveň při navrhování respektovat odkaz, který
nám zanechali průkopníci japonského designového průmyslu
při navrhování piktogramů pro olympijské hry Tokio 1964,"
vysvětlil. Jeho návrhy jsou podobné návrhům z roku 1964.
Mají ale modernější a dynamičtější nádech. Zdůrazňují energii
sportovců a krásu pohybů každého sportu. Barva se také
změnila. Už nejsou černé, ale… samozřejmě indigově modré.

Od té doby jsou pro každý ročník her vytvářeny piktogramy
nové. Jsou navrženy skutečnými profesionály, vyškolenými v
komunikaci a grafickém designu. Sadu piktogramů pro Tokio
2020 vytvořil japonský designér Hiromura Masaaki.

Piktogram Tokio 1964

Piktogramy Tokio 2020

Speciál Tokio 2020
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SYMBOLY HER

MASKOTI
Od Mnichova 1972 má každý ročník her svého
maskota a Tokio 2020 není výjimkou! Poprvé v historii
olympijských her si však maskoty (pro olympijské i
paralympijské hry) vybraly děti – žáci základních škol.
Hlasování se zúčastnilo přes 16 700 japonských škol a
v nich 205 755 tříd! Maskoti jsou tedy dvě postavy,
které získaly nejvíce hlasů a navrhl je japonský autor
Taniguchi Ryo, který se inspiroval japonským
komiksovým stylem „manga“. Můžete je vidět na
plakátech, výzdobě sportovišť, tričkách a dalších
produktech pro Tokio 2020. Jsou to skutečné hvězdy
her!

MIRAITOWA
(vyslovuje se mee-rai-toh-wa)
maskot olympijských her

SOMEITY
(vyslovuje se soh-may-tee)
maskot paralympijských her

Jméno maskota tvoří slova „mirai“
(budoucnost) a „towa“ (věčnost). Maskot tak
symbolizuje budoucnost plnou věčné naděje v
lidských srdcích po celém světě.

Jméno maskota vychází ze slova
„someiyoshino“ (v češtině třešeň jezojská),
která je v Japonsku velmi populární odrůdou
třešně. Maskot je poctou síle a odvaze
paralympijských sportovců, kteří se ani přes
svůj hendikep nevzdávají a žijí se svým
hendikepem na maximum.

BARVA:
Indigově modrá
DESIGN:
Kostkovaný vzor vycházející z loga her

BARVA:
Třešňový květ růžový
DESIGN:
Japonské třešňové květy

ZAOSTŘENO NA:
TŘEŠŇOVÉ KVĚTY, KVĚTY
ŠAMPIONŮ
Pokud by Japonsko bylo stromem, bylo by sakurou! Jarní
kvetení tohoto ovocného stromu je oslavováno po celé
zemi. Rodiny a přátelé pořádají pikniky v překrásné
krajině pod větvemi plnými sněhově bílých nebo
růžových květů. Mnoho umělců včetně nizozemského
malíře Vincenta Van Gogha se snažilo zvěčnit krásu
těchto květů. Designéři tokijských her se také nechali
inspirovat okvětními lístky sakury: vzory jsou vidět na
hlavě Someity a také v tvaru olympijské pochodně.

V Japonsku existuje více než 600 druhů třešňových stromů. Liší se velikostí, počtem a barvou květů,
stejně jako obdobím květu.
© Getty Images

Speciál Tokio 2020
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SYMBOLY HER

Pochodeň Tokio 2020 symbolizuje sakuru, opravdový symbol Japonska
© 2019 IOC

OLYMPIJSKÝ OHEŇ A
POCHODEŇ
Olympijský oheň je spojen s olympijskými hrami po celém
světě. Je vždy zapálen v řecké Olympii – posvátném místě, kde
se olympijské hry zrodily zhruba před 3000 lety. Plamen ohně
je poté transportována letadlem do země, kde se hry konají.
Tam plamen čeká další cesta. Pochodeň s plamenem se
vydává na dlouhý maraton zakončený na stadionu, který
hostí zahajovací ceremoniál. Tolik kilometrů plamen urazí
díky štafetě stovek nositelů, kteří pochodeň po krátkou
vzdálenost přenášejí a předávají si ji mezi sebou. Je to
úžasný symbol míru, bratrství a solidarity.

Speciál Tokio 2020

Každá edice her přináší příležitost navrhnout nový design
pochodně. Jak bude vypadat pochodeň pro Tokio 2020? Malá
nápověda: sakura. Designér Yoshioka Tokujin vybral národní
strom, protože v něm viděl symbol obnovy. Stejně jako strom,
který každé jaro znovu rozkvétá, i naděje se může znovu zrodit.
„Třešňové květy symbolizují lidstvo, které se zotavuje z
katastrofy,“ vysvětlil. Symbolika je také začleněna do použitých
materiálů. Část hliníku použitého pro výrobu pochodně
pochází z obydlí lidí, kteří se v roce 2011 stali oběťmi
zemětřesení.
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SYMBOLY HER

MEDAILE
Co kdyby se váš starý mobilní telefon mohl přetvořit v
olympijskou medaili?
Organizátoři, kteří chtěli do příprav her zapojit více obyvatel a
zároveň prokázat respekt k životnímu prostředí, měli originální
nápad, který vystihl ducha doby: snižování dopadu her na
životní prostředí využitím recyklovaných materiálů.

Oblečení sportovců vyrobili pořadatelé z již použitého
oblečení, stupně vítězů z plastového odpadu a medaile z
recyklovaných kovů získaných ze starých fotoaparátů,
telefonů a počítačů. Japonci se do této iniciativy zapojovali
odnesením mnoha použitých zařízení do sběrných nádob.
Celkem takto bylo vyrobeno 5 000 medailí s kostkovaným
designem her.

Více než 6 milionů smartphonů bylo recyklováno a využito k výrobě olympijských
medailí pro Tokio 2020. © IOC

Speciál Tokio 2020
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HISTORIE A KULTURA HOSTITELSKÉ ZEMĚ JAPONSKA

© Getty Images

TROCHA

ZEMĚPISU
OSTROVNÍ STÁT
Zní to jasně, ale abychom pochopili Japonsko, musíme
vždy myslet na to, že se jedná o ostrovní stát. Přesněji
řečeno souostroví tvořené čtyřmi velkými ostrovy
(Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Kjúšú) a tisícovkami dalších
malých ostrovů, které všechny dohromady připomínají
na mapě draka. Jeho hlavou je pak Hokkaidó, mořský
drak, obklopený Japonským mořem na západě a Tichým
oceánem na východě. Japonci sami se vnímají jako
ostrované odříznutí od okolního světa, jak ostatně i po
staletí žili.

PODNEBÍ
Japonsko se rozprostírá na téměř 3.000 km od
severu k jihu a teploty se v různých částech země
významně liší. Zatímco na severu jsou zimy tuhé a
léta horká, na jihu panují zimy mírné a v létě je
teplo a vlhko.

HORY A MEGAMĚSTA
Tři čtvrtiny země tvoří hory a je tím pádem těžko obyvatelná.
Lidé se koncentrují podél pobřeží, kde postupem času vyrostla
obrovská města. Taiheiyō, neboli tichomořský pás, se táhne po
délce 1.200 kilometrů od Tokia až po Fukuoku na jihu a čítá na
100 milionů obyvatel, z nichž 38 milionů žije přímo v Tokiu a jeho
okolí. Praha oproti tomu se svými 1.300.000 obyvateli
připomíná spíš vesnici, co říkáte?
Vedle těchto masivně zastavěných území se ovšem nachází
krásná po staletí nedotčená příroda. Rýžová pole, malebné
zátoky, jezera a malé horské vesničky, horké prameny atd.
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SOPKY A ZEMĚTŘESENÍ
Japonsko je sopečného původu! Mnohé z hor jsou ve
skutečnosti sopky. Ta nejznámější je Fudži, japonsky
Fujiyama, posvátná hora a zároveň nejvyšší vrchol Japonska.
Naštěstí už po staletí spí a vystoupit na její vrchol tak není
nebezpečné. Ční do výšky 3,776 metrů a mnozí Japonci se
už do této výšky sami podívali. Jiné sopky ovšem aktivní
jsou. Je jich dokonce více jak 100!
Dalším nebezpečím jsou zemětřesení. Celé souostroví leží ve
výrazně seizmicky aktivní oblasti, na hranici čtyř velkých
tektonických desek, jejichž pohyb způsobuje otřesy, které jsou
většinou malé, ale někdy i velmi silné. Pokud se třese mořské
dno, dávejte pozor na tsunami! Japonsko na svou obranu před
živly vybudovalo ochranné systémy: staví budovy odolné vůči
zemětřesení, vysoké zdi podél pobřeží apod. Důležitá je také
prevence. Například každý školák má ve své šatní skříňce
připravenou helmu.

Hora Fuji, symbol Japonska,
inspirovala
už
mnoho
umělců. Malíř Hokusai
vytvořiil slavnou sbírku 36
pohledů na horu Fuji
© 2018 IOC / Greg Martin
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JAPONSKO &

SPORT
STAROVĚKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ, VČETNĚ SLAVNÉHO
SUMO, ZÁPAS A MODERNÍ SPORTY KOEXISTUJÍ V
JAPONSKU DOBŘE VEDLE SEBE A TĚŠÍ SE PŘÍZNI PUBLIKA
STEJNOU MĚROU.

Sumo, které je v Japonsku skutečným národním
sportem, je jedno z nejstarších bojových umění na
světě
© Getty Images

BOJOVÁ UMĚNÍ S
DLOUHOLETOU TRADICÍ
Když mluvíme o sportu v Japonsku, nejčastěji se nám jako první
vybaví bojová umění, tzv. „budo“. Bojové techniky, které v boji s
nepřítelem využívali slavní Samurajové, se během 20. století
vyvinuly v samostatné sportovní disciplíny. Z japonských sportů je
celosvětově nejoblíbenější judo, ale existují mnohá další tradiční
bojová umění. Například aikido (které kombinuje boj se zbraněmi
a bez nich), kendo (což je druh šermování s bambusovým mečem),
karate a samozřejmě sumo, které je japonským národním
sportem.

Při samotném zápasu musí vytlačit soupeře z pískového
kruhu nebo je donutit, aby se dotkli země jinou částí těla
než chodidly. V minulosti bylo sumo náboženským rituálem
k uctění a poděkování bohům za úrodnou sklizeň.
Postupem času se sumo přeměnilo ve sport, ale některé své
rituály si ponechalo. Před začátkem zápasu například
zápasníci zahání zlé síly dupáním do země a vhodí špetku
soli do kruhu, aby očistili půdu.

Pohled na tělnaté sportovce, kteří váží něco mezi 100 a 200
kilogramy, oblečených pouze do velkého opasku s vlasy
staženými do drdolu, je známý po celém světě. Profesionální
zápasníci trénují od útlého věku, a to hlavně dovednosti jako
rozvážnost, sílu a odolnost.
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MADE IN AMERICA
Moderní sporty byly po dlouhou dobu v Japonsku takřka neznámé.
Toto se změnilo na konci 19. století s obdobím Meidži (1868-1912),
kdy Japonsko vyšlo z izolace a otevřelo se světu. Nová sportovní
odvětví se do země dostávala ze Spojených států a stala se populární
na školách. Šlo o:
1.

• Baseball, který je dnes jedním z nejpopulárnějších sportů v
Japonsku. Na utkání školních klubů v rámci celonárodního
Mistrovství středních škol v baseballu se v televizi dívají
miliony diváků;
• Volejbal, který přišel do země v desátých letech 19. století,
nabral na popularitě po vítězství ženského národního týmu na
domácích OH v Tokiu 1964.
• Fotbal, kterému se stejně jako ve Státech říká „soccer“, se
stal oblíbeným v osmdesátých letech 19. století díky
„Kapitánu Tsubasovi“ (více na straně 25) a v letech
devadesátých po účasti národního týmu na Mistrovství
světa 1998. Dnes lámou utkání národního týmu televizní
rekordy.

V severním Japonsku lze ve volném čase také lyžovat,
bruslit nebo jezdit na snowboardu.

2.

Krok po kroku se těmto sportům začínají věnovat i sportovci na
profesionální úrovni. Důkazem jsou Midori Ito, první
sportovkyně z Japonska, která přivezla stříbro v krasobruslení z
OH v roce 1992 a ledový zázrak Yuzuru Hanyu, úřadující
olympijský šampion v krasobruslení.

3.

1.
Baseball, jeden z nejpopulárnějších sportů v
Japonsku
© 1992 / IOPP / Gabriel Bouys
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2.
Japonský ženský volejbalový tým na OH v Tokiu
v roce 1964
© 1964 / Japanese Olympic Committee

3.
Yuzuru Hanyu vyhrál dvě zlaté medaile za sebou na OH
v Soči a v Pchjongčchangu
© 2018 IOC / John Huet
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JAPONSKO A OLYMPIJSKÉ HRY
Japonsko má na olympijské hry silné vazby, neboť díky nim mohli
jeho sportovci zazářit na mezinárodním poli. Někteří se stali
skutečnými národními hrdiny!
Prvním olympijským medailistou v historii země byl
tenista Ichiya Kumagai a to na hrách v Antverpách v
roce 1920.
Od té doby zvítězilo Japonsko už mnohokrát, zejména v
judu, sportovní gymnastice, plavání, atletice, míčových
hrách a v zápasu. V těchto disciplínách jsou Japonci
skuteční mistři. Zápasnice Kaori Icho je desetinásobnou
mistryní světa. Na posledních čtyřech hrách vyhrála čtyři
zlaté medaile po sobě, což je opravdu pozoruhodný
rekord!

JAPONSKO HOSTILO HRY DO
TÉTO CHVÍLE TŘIKRÁT
V HISTORII:
Letní olympijské hry v Tokiu 196. S 16 zlatými medailemi, 5
stříbrnými a 8 bronzovými dosáhla japonská výprava svého
největšího úspěchu v historii a umístila se třetí v medailovém
pořadí zemí.
Zimní olympijské hry v Sapporu 1972. Yukio Kasaya vyhrál ve
skocích na lyžích první medaili ze zimních olympijských her pro
Japonsko. Ve stejné disciplíně vyhráli Japonci i stříbro a bronz a
na stupně vítězů tím pádem nepustili nikoho dalšího!
Zimní olympijské hry v Naganu 1998. Kazuyoshi Funaki vyhrál
dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili ve skocích na lyžích. Tae
Satoya navíc vybojovala první ženskou zlatou medaili, a to v
akrobatickém lyžování.

Trojnásobný medailista ve skocích na lyžích Kazuyoshi Funaki na olympijských hrách v Naganu
© 1998 / Allsport / Gary M. Prior

Kaori Icho vyhrává zlato v zápasu volným stylem do 58 kg na OH v Riu 2016
© 2016 IOC / Jason Evans
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MEZI TRADICÍ A
POKROKEM
JAPONSKÁ MINULOST A
SOUČASNOST

JAPONSKÁ SPOLEČNOST SI VELMI ZAKLÁDÁ JAK NA SVÝCH TRADICÍCH,
TAK NA TECHNOLOGICKÉM POKROKU. KONTRAST OBOU JE PATRNÝ
PŘEDEVŠÍM V TOKIU, KDE STOJÍ MALÉ DŘEVĚNÉ DOMY HNED VEDLE
MRAKODRAPŮ. PŘEKVAPENÍ TEDY ČÍHÁ DOSLOVA NA KAŽDÉM KROKU.

JAPONSKÁ VYTŘÍBENOST
Japonci jsou pokračovateli kultury se stoletou tradicí v
oblasti divadla (formy nó a kabuki), hudby, kaligrafie,
gastronomie, umění, řemeslné výroby atd. Domácí
umělci vytvořili díla, která nepřestávají fascinovat:
krásné vzory, keramiku, lakované výrobky, kostýmy
atd.
Řemeslná výroba je i dnes nesmírně populární. V Japonsku
stále najdete nádherná hedvábná kimona, vějíře, dřevěné
panenky kokeshi, apod.

Japonci chtějí na těchto olympijských hrách ukázat všem
návštěvníkům smysl svého omotenashi a organizátoři
neponechávají nic náhodě: vytvořili panely s nápisy psané
latinkou, manuály na uvítání hostů a roboty, kteří je budou
provázet (více na straně 24).

Pokud chcete v zemi vycházejícího slunce skutečně
zapadnout, zde je pár pravidel etikety, které byste měli
ovládat:

V každodenním životě Japonců je zakotveno mnoho zvyků:
Čajový obřad:
Tento dlouhý rituál přípravy zeleného čaje je stále k vidění v
tradičních rodinách nebo v čajovnách a slouží k poctění
hostů. Je to soubor několika jasně daných kroků a toto
umění se dědí z generace na generaci spolu s tradičním
nádobím. Je to chvíle klidu a krásy, která hosta vyzývá k
přemítání o životě.
Ikebana je japonské umění aranžování květin staré více jak
700 let a má nejen estetický, ale i duchovní charakter. Nejde
jen o vytvoření hezké kytice. Vše od vázy až po jednotlivé
květiny je pečlivě promyšlené. Cílem je umístit každou
větvičku a kvítek tak, aby tvořily harmonii s nádobou a
okolním prostorem.

• Z u j t e si boty před tím, než vstoupíte do chrámu nebo do
některých domů;
• Přineste s sebou malý dárek, pokud jste pozvaní k někomu domů;
• Než začnete jíst, řekněte idakimasu (pokorně přijímám) a až
dojíte, vyjádřete svou spokojenost slovy gochisousama deshita
(děkuji za pohoštění);
• Nikdo nenechávejte ležet hůlky v rýži, přináší to smůlu, a
nikdy nesmrkejte na veřejnosti. To je totiž vrchol
neslušnosti!

Dalším důležitým zvykem je omotenashi. Je to typická
japonská pohostinnost na nejvyšší úrovní a zakládá si na
respektu a péči o hosty.

Tomuto druhu přípravy čaje se v Japonsku říká chanoyu
© Getty Images
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ZAOSTŘENO NA:
JAPONSKO JE VŠUDE OBLÍBENÉ
Japonský životní styl je velmi populární i za hranicemi země. Lidé v Asii,
Evropě a Spojených státech s oblibou vyhledávají:

• Japonskou kuchyni: v zahraničí existuje nespočet restaurací, které nabízí syrové rybí pokrmy
(jako je sushi, malý plátek syrové ryby servírovaný na rýži s octem), krevety nebo smažená
zelenina (tempura) a bento, neboli jídlo z krabičky. Tyto krabičky jsou rozdělené
přihrádkami a vejde se do nich předkrm, hlavní jídlo a desert. Zaručují strávníkovi pestrou
a vyváženou stravu.
• Japonské koníčky: karaoke (zpěv písní známých autorů do mikrofonu), origami (umění
skládat papír), haikus (minibásničky na aktuální téma).
• A nesmíme zapomenout na mangu a animované filmy (více na straně 25).

Kaiseki ryori je komplexní umění
stolování, které kombinuje
tvary, materiály a barvy
© Getty Images
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Roboti vítají, provázejí hosty
a poskytují informace lidem v
hotelích,
firmách
a
obchodních domech
© Getty Images

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
Japonsko je ztělesněním kontrastů, což mu dává své kouzlo:
historické chrámy stojí vedle moderních velkostaveb, „zenové“
zahrady doplňují hektická megaměsta a tradiční umění tu
prospívá vedle celosvětově nejmodernějších technických
odvětví (automobilového a elektronického průmyslu).

Co se týče umělé inteligence, pak je Japonsko doslova země
zaslíbená. V jedné z nejpokrokovějších zemí na světě sídlí firmy
jako Sony, Canon, Fujifilm, Nintendo, Panasonic nebo Toshiba. V
Tokiu se o klienty v hotelích a obchodech běžně starají roboti s
lidským vzhledem.

Po vystoupení z letadla si mohou turisté najmout malého
robotického průvodce jménem RoBoHon, který jim poskytne
informace ve třech jazycích ohledně až 30 míst hodných
navštívení. Umí mluvit a dokonce tančit! Bude připraven i pro
olympijské hry 2020. Roboti už našli své místo i v mnohých
domácnostech: někteří zastávají domácí práce, jiní ovládaní
chytrými telefony mistrně zvládnou bojová umění, další
fungují jako domácí mazlíčci, a dokonce umí reagovat na
povely hlasem.
Japonsko žije budoucností!

JAZYK A PÍSMO
Japonština je velice komplikovaný jazyk, který se dá zapsat třemi různými druhy písma:

• Kanji: Symboly pochází z čínštiny a jeden kanji má vícero významů.
• Hiragana: V tomto zápisu znamená každý znak jednu slabiku.
• Katakana: Používá se na přepis cizojazyčných slov
Kaligrafie, japonsky „shodo“, neboli způsob psaní, je považována za
formu meditace
© Getty Images
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VŠE O

J-POP
J-POP JE JAPONSKÁ POP KULTURA. MANGA, ANIMOVANÉ FILMY, KAWAII
MÓDA, ATD., TO JE JEN RYCHLÝ PŘEHLED TOHO, CO JE POPULÁRNÍ MEZI
JAPONSKOU MLÁDEŽÍ A NAVÍC SE ŠÍŘÍ DO USA A EVROPY.

MANGA
Buďte opatrní a nezaměňujte mangu (komiks) a anime
(animovaný kreslený komiks nebo film), i když si jsou obě
odvětví podobná a vzájemně se ovlivňují.
První obrázková alba, předchůdce mangy, navrhl designér
Hokusai okolo roku 1814 (více na straně 18). Ale moderní
manga se definitivně prosadila až po druhé světové válce s
ilustrátorem Osamou Tezukem. Komiksy publikované
nejprve v časopisech pro mládež s černobílými obrázky se
staly ihned populární.
I když byli původně cílené na mladé publikum, získali si
velkou oblibu mezi ostatními a dnes už existují
specializované mangy pro mladé dívky a chlapce,
teenagery, vysokoškoláky, dospělé, úředníky, sportovce
atd.

Rozdíly mezi mangou a západními komiksy jsou:

• nejvíce obrázků je černobílých;
• mají hodně stran a dílů v jedné sérii;
• opačný směr čtení, začíná se od konce knihy zprava doleva;
• dynamické a akční kresby podobně jako ve filmu;
• snadno rozpoznatelné postavy s velkýma očima a výraznou
mimikou (vztek, radost, žárlivost atd.)

Zkrátka, manga je pro každého!

ZAOSTŘENO NA:
MANGA SPORTY
Předobraz sportovce, který vítězí na olympiádě a dává do
svého výkonu úplně všechno, aby vyhrál, je od roku OH 1964
nejoblíbenější postavička v manga.
Sport byl na oplátku obohacen. Davy lidí začali sami aktivně
zkoušet sporty jako volejbal, box, bojová umění a baseball.
Vydavatelé pod tíhou poptávky poptávali stále další a další
manga série. Fotbalu zajistil fenomenální úspěch „Kapitán
Tsubasa“, který vypráví příběh mladého talentovaného
fotbalisty od školních let až po jeho cestu na vrchol.

Speciál Tokio 2020

Maskoti OH 2020 jsou inspirováni mangou
© 2018 IOC

Basketbal, který byl předtím v Japonsku neznámý,
zpopularizoval „Slam Dunk“. Nejprodávanější sportovní
manga v historii.

Úspěch těchto kreslených komiksů byl takový, že
roku 1993 vznikla první profesionální fotbalová a v
roce 1996 první profesionální basketbalová liga v
Japonsku. Dnes už neexistuje sport, který by neměl
vlastní manga zpracování.
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JAPANIMACE

KAWAII MÓDA

Animovaný film je v Japonsku zavedený průmysl a místní studia
patří k nejlepším na světě. Své centrum mají ve čtvrti Suginami
v Tokiu. První vlna japonského anime přišla do Evropy v 80.
letech 20. století s příběhy Captain Harlock, Dragon Ball, Fist
of the North Star a Grendizer.

Kawaii znamená v japonštině „roztomilý“. Je to víc než jen slovo,
je to fenomén, kterému se v Japonsku nevyhne nikdo. Dívky
sbírají kawaii panenky inspirované manga, které vypadají jako
jejich vlastní miniaturní kopie. Strojí se ve stylu kawaii a přidávají
si šperky, přívěsky, stužky, sponky a ozdoby na nehty v zářivých
barvách. Svůj styl mají i kluci.

Ve stejné době se animování stalo uměním díky filmařům
jako Hayao Miyazaki ze Studia Ghibli. Jeho úspěch byl tak Kawaii móda pronikla i do ostatních oblastí: oblečení, maskoti
velký, že se japonskému anime začalo říkat japanime.
(každý obchod, značka a firma mají svého), dekorace, vaření
(sushi nebo zelenina v roztomilých zvířecích tvarech), atd.
Největší ikonou stylu kawaii je pak „Hello Kitty“, která je
populární po celém světě.

AKB48 je divčí J-pop seskupení rozdělené do několika skupin
© Getty Images

Hello Kitty je fiktivní postavička vytvořená ve stylu kawaii
© Getty Images
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

6-8 LET
NÍŽE JSOU PIKTOGRAMY SPORTŮ, VE KTERÝCH BUDOU SOUTĚŽIT SPORTOVCI NA
OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V TOKIU 2020. KTERÝ SPORT JE TVŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ? POZNÁŠ
VŠECHNY SPORTY?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Povídej si se svými spolužáky o důvodech, proč sis daný sport vybral. Stáváš se mluvčím tvého oblíbeného
sportu.
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

6-8 LET
NAVRHNĚTE MASKOTA PRO VAŠI TŘÍDU.

NÁSLEDUJÍCÍ KROKY VÁM POMOHOU PŘI VYTVÁŘENÍ:

1. Jeho hlavním pozitivem je:

2. Když se na něj podívám, představím si:
Zvíře? Rostlinu? Objekt? Barvu? Něco jiného?
3. Jaké má charakterové vlastnosti?

4. Jak se jmenuje?

5. Ukažte vytvořeného maskota svým spolužákům
a představte ho. Jednotlivé maskoty vystavte
ve třídě.
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

6-8 LET
OLYMPIJSKÉ HRY V TOKIU ZAČNOU VELKOU OSLAVOU
NA NÁRODNÍM STADIÓNU. JAK TO ASI BUDE VYPADAT?
Představte si tak velkolepou podívanou! Vše, co se vám
vybaví si poznamenejte a poté nakreslete na list papíru
kostýmy, osvětlení, aktéry. Nebojte se zeptat vašeho
učitele na podrobnosti. Případné detaily si můžete
dohledat na internetu.

MOJE NÁPADY
•...................................................................................................
•...................................................................................................
•...................................................................................................
•...................................................................................................
•...................................................................................................
•...................................................................................................
•...................................................................................................
•...................................................................................................
•...................................................................................................
•...................................................................................................
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

6-8 LET
V OSMISMĚRCE JE SKRYTO SEDM SLOV. NAJDĚTE JE A
ZAKROUŽKUJTE. Jsou napsané všemi směry.
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AKTIVITY DO TŘÍDY

3. ČÁST
PRO

9-11 LET
JSTE PŘIPRAVENI NA OLYMPIÁDU TOKIO 2020?
To zjistíte vyplněním následujícího kvízu. Někdy je
správně i více odpovědí.
1. Kdy naposledy se konaly v Tokiu Olympijské hry?
Před 10 lety
Před více než 50 lety
Nejméně před 100 lety
2. Kolik sportů je na programu her Tokio 2020?
23
33
43
3. V níže uvedeném seznamu zakroužkujte sporty, které jsou na programu Tokia 2020
Jachting / Zápas / Krasobruslení / Plavání / Vybíjená / Saně / Slalom na koloběžce / Skoky na
lyžích / Gymnastika
Jaké sporty jsou na těchto hrách NOVÉ? Zakroužkujte správně odpovědi:
Judo / Karate / Surfing / Golf / E-sports / Skateboarding / Kolečkové brusle / Break Dance
4. Jaká je hlavní barva těchto olympijských her?
Světle modrá
Indigově (tmavě) modrá
Žvýkačkově růžová
Jasně červená
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

9-11 LET
5. Jaký je japonský název pro japonskou třešeň?

Sushi
Bonsaj
Sakura

6. Třešňové květy, symboly Japonska, můžeme vidět:

Na tričkách sportovců
Na designu paralympijského maskota
Na designu olympijské pochodně

7. Fuji je:
Značka fotoaparátu
Sopka
Nejvyšší hora v Japonsku

8. Japonské slovo kawaii znamená:
Zlý duch
Japonský sportovec
Speciální tah v japonské manze
Něco roztomilého
Styl viditelný na oblečení, dekoracích a doplňcích
9. Sumo je:
Forma zápasu
Oběd
Japonský národní sport
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

9-11 LET
KAŽDÉ OLYMPIJSKÉ HRY MAJÍ SVÉ VLASTNÍ PIKTOGRAMY SPORTŮ!

1. NAJDETE PIKTOGRAMY Z TOKIA 2020 MEZI PIKTOGRAMY OSTATNÍCH
HER? MALÁ NÁPOVĚDA – JE JICH 5 A JSOU INDIGOVĚ MODRÉ.

A KTERÉ PIKTOGRAMY JSOU Z TOKIA 1964? JSOU PODOBNÉ TĚM Z ROKU 2020, JEN MAJÍ
JINOU BARVU.
VÍTE, JAKÉ SPORTY JSOU NA OBRÁZCÍCH?
JAKÝ STYL PIKTOGRAMŮ SE VÁM LÍBÍ NEJVÍCE? DOKÁŽETE ŘÍCT PROČ?
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2. ZVOLTE SI VAŠE TŘI OBLÍBENÉ SPORTY A NAVRHNĚTE PRO NĚ PIKTOGRAMY!
NEZAPOMĚŇTE, ŽE PIKTOGRAMY JSOU ZJEDNODUŠENÉ KRESBY. PROTO SE DRŽTE POUZE
ZÁKLADNÍCH TVARŮ.
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

9-11 LET
ŽE NEMLUVÍTE JAPONSKY? ZKUSTE VYPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ KŘÍŽOVKU A
UVIDÍTE, ŽE VÍTE VÍCE NEŽ SI MYSLÍTE!

1. Enormní, náhlá a destruktivní přívalová vlna

2.

Miniaturní strom pěstovaný v květináči

3. Japonské skládání papíru

4. Japonský komiks

5

5. Rýžová rolka se syrovou rybou nebo zeleninou

4

1

2

3
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

9-11 LET
BĚHEM HVĚZDNÉHO FESTIVALU (TANABATA), KTERÝ ZAČÍNÁ 7. ČERVENCE,
JAPONCI PÍŠOU SVÁ PŘÁNÍ NA PROUŽKY BAREVNÉHO PAPÍRU A POTÉ JE
PŘIPEVŇUJÍ K BAMBUSOVÝM ROSTLINÁM V NADĚJI, ŽE JIM HVĚZDY SPLNÍ JEJICH
PŘÁNÍ.

USPOŘÁDEJTE SI VE TŘÍDĚ HVĚZDNÝ FESTIVAL! JAK NA TO?
1. Ustřihněte si tři proužky papíru a na každý napište jedno přání. Své jméno na
lísteček ale nepište.
2. Ozdobte tyto proužky v kawaii nebo manga stylu (jasné barvy, třpytky, kresby ve stylu
manga nebo Hello Kitty, perly, peří atd.). Proužky by měly vypadat jako africké ozdoby.

3. Se svými spolužáky zavěste tyto papírové proužky někde ve škole. Můžete v učebně,
ale také v jídelně nebo na hřišti (zvláště pokud tam rostou stromy).

4. Uspořádejte obřad, který pomůže tato přání splnit. Můžete například vytvořit
směs barevných hvězd, třpytek nebo konfet a místo obřadu je fouknout na
proužky s přáními.
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

12-15 LET

SCÉNÁŘ:
VAŠE ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ BYLO VYBRÁNO, ABY HOSTILO
VELKOU SPORTOVNÍ UDÁLOST.
VAŠE MISE:
UZPŮSOBIT HŘIŠTĚ PRO KONÁNÍ AKCE S VELKÝM POČTEM
DIVÁKŮ.
VÁŠ ÚKOL:
NAVRHNOUT “ZELENÝ” PROJEKT, KTERÝ ZLEPŠÍ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ PRO
OSTATNÍ ŽÁKY A KTERÝ BUDE ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. JINÝMI
SLOVY NAVRHNOUT “UDRŽITELNOU” ARCHITEKTURU.
1. Přemýšlejte o projektu samostatně nebo v týmu. Vyberte, jakou sportovní událost budete
pořádat. Co vše bude potřeba zařídit? Např. zvětšení hřiště, stavění stánků pro diváky,
vytvoření podzemního prostoru atd.

2 Jak můžete zajistit, aby byla tato stavba šetrná k životnímu prostředí? Inspirujte se ekologickým
řešením, které společnost KUMA Kengo použila pro národní stadion v Tokiu: neznečišťující materiály,
nejlépe přírodní a místní materiály, využívání obnovitelných zdrojů energie, využití recyklovaných
materiálů, znovunavrácení přírody do školy a jejího okolí, zelené stěny atd. Fantazii se meze nekladou!
Vytvořte seznam toho, co pro svůj projekt budete potřebovat (stavitele, stroje, materiály, druhy
rostlin atd.).
Nakreslete plán projektu na velký list papíru. Všechny projekty se poté vystaví ve vaší třídě. Nakonec
se bude hlasovat o výběru vítězného architekta s nejlepším návrhem.
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

12-15 LET
Nyní, když jste odborníky na udržitelnou architekturu, je čas vyzkoušet si
novou disciplínu: DESIGN.
ZDE JSOU PIKTOGRAMY VYTVOŘENÉ DESIGNEREM TANIGUCHI RYO PRO
OLYMPIJSKÉ HRY V TOKIU 2020. POZNÁTE, KTERÉ SPORTOVNÍ
DISCIPLÍNY JEDNOTLIVÉ PIKTOGRAM UKAZUJÍ?

Nyní se podívejte na šest piktogramů níže. Všechny představují šerm, ale každý z nich má jiný styl.
Který je podle vás nejlepší?

Londýn 2012
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Atlanta 1996

Mexiko 1968

Sydney 2000

Tokio 1964
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Atény 2004

3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

12-15 LET
A TEĎ JE ŘADA NA VÁS! NAVRHNĚTE PIKTOGRAM SPORTU, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ PROGRAMU
HER TOKIO 2020 A POUŽIJTE STEJNÝ STYL, KTERÝM BYLY VYTVOŘENY OSTATNÍ PIKTOGRAMY
PRO TYTO HRY.

Tady jsou tři tipy, které vám pomohou vytvořit
opravdu skvělý piktogram:
1. Udržujte tělo sportovce co nejjednodušší, vynechejte
zbytečné podrobnosti.

2. Ukažte sportovce v pohybu s dynamickou pózou,
například tvar baletky provádějící piruetu.

3. Nezapomeňte na sportovní vybavení daného
sportovce.
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

12-15 LET
NAJDĚTE 15 JAPONSKÝCH SLOV V OSMISMĚRCE. NALEZENÁ SLOVA
ZAKROUŽKUJTE. SLOVA JSOU NAPSANÁ VŠEMI SMĚRY.
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Na řádek níže napište slova týkající se bojových umění:
---------------------------------------------------------------------Slova, kterým jste neporozuměli, najděte ve slovníku (může být online). Napište je a jejich definici níže.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

12-15 LET
VYTVOŘTE SI SVŮJ VLASTNÍ PORTRÉT V MANGA STYLU POUHÝMI PĚTI KROKY:
1. Začněte nakreslením spodní části obličeje.
2. Nakreslete velké oči, mírně nad ušima.
3. Přidejte nos (malý trojúhelník).
Existuje několik možností, jak nakreslit ústa:
• kulatý, ukazuje úžas
• s koutky otočenými nahoru, aby vyjadřoval štěstí
• s koutky otočenými dolů, aby vyjadřoval smutek
4. Portrét dokončete nakreslením vlasů.
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3. ČÁST

AKTIVITY DO TŘÍDY

PRO

12-15 LET
Pracujte ve dvojicích nebo malých skupinách.

DOSTALI JSTE NA STAROST USPOŘÁDAT OSLAVU KONCE ROKU S
JAPONSKOU A J-POPOVOU TÉMATIKOU.
Má to ale háček – váš rozpočet je omezený. Využijte to jako příležitost a
navrhněte důmyslná řešení, která jsou jak ekologická, tak levná
(recyklace, sběr atd.).
ZVAŽTE FORMU JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ FESTIVALU:
•
•

•
•
•
•
•

Stánky pro návštěvníky (např.: manga, tradiční kimono, videohry, panenky kokeshi atd.)
Workshopy (např.: naučte se, jak vázat kimono, výroba kawaii obědového boxu, příprava
sushi)
Aktivity (např.: ukázky karaoke / kendo, judo a aikido / módní přehlídka kawaii)
Ekologický bufet (seznam různých potravin)
Hudba (např. J-pop hudba)
Dress code návštěvníků (např. kawaii vzhled)
Dekorace (např.: origami, typické barvy a tvary)
Plakáty (vytvořte plakát festivalu) a maskota (vyberte maskota)

1. VŠECHNY NÁPADY SI ZAPIŠTE.
2. POTÉ své nápady přeneste na velký papír, můžete kombinovat text a
kresby, koláže atd. Nezapomeňte si svůj plán ozdobit pomocí kawaii
doplňků vyrobených z recyklovaných materiálů.

NAKONEC VŠECHNY VAŠE PROJEKTY SPOLEČNĚ VYSTAVTE VE VAŠÍ TŘÍDĚ.
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PRO VŠECHNY VĚKOVÉ
KATEGORIE

Dobrý den: Konnichiwa / こんにちは
Na shledanou: Sayonara / さようなら
Promiňte: Sumimasen / すみません
Děkuji: Arigato / ありがとう
Ahoj: Mochi mochi / もしもし
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6-8
LET

PRO

9-11
LET

PRO

UKRYTÁ SLOVA
M

KVÍZ ŠAMPIÓNŮ
1. Více než 50 let / 2. 33 / 3. Sporty na program: Jachting, Zápas, Plavání, Fotbal a Gymnastika; nové
sporty: Karate, Surﬁng and Skateboarding / 4. Indigově (tmavě) modrá 5. Sakura / 6. Na designu
paralympijského maskota a olympijské pochodně / 7. Sopka a nejvyšší hora v Japonsku / 8. Něco
roztomilého a styl viditelný na oblečení, dekoracích a doplňcích / 9. Forma zápasu a japonský národní
sport

PIKTOGRAMY TOKIO 2020

PIKTOGRAMY TOKIO 1964
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6-8
LET

9-11
LET

PRO

PRO

KŘÍŽOVKA
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JAPONŠTINA JE JEDNODUŠŠÍ NEŽ SI MYSLÍTE!
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Slova související s bojovým uměním:
judo, sumo, kimono, kendo, aikido a karate
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