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ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH LISTŮ 
DNES JÍM JAKO MEXIČAN 

II. STUPEŇ ZŠ 
 

1. 
20 – 21 mil. 

Mexiko 123 mil. obyvatel 
ČR 10,5 mil. obyvatel 
Mexico City (Ciudad de México) 20 843 000 obyvatel 

  10,52 mil x 11,7 = cca 123 mil. 
123 mil. 100 % 
20,84 mil. 17 % 

2. 

Čivava 

Čivava je nejmenší psí plemeno na světě. Jmenuje se podle největší mexické provincie Chihuahua. 
Dříve tito psi žili v oblasti střední Ameriky volně v norách, později byli domorodci chytáni a 
ochočováni. Indiáni věřili, že čivavy ochraňují zemřelé náčelníky na cestě do světa duchů. Malé 
pejsky často zobrazovali a vyráběli jejich sošky. 
Do České republiky byla první čivava dovezena v roce 1971 z USA. 

3. 

Inkové 

Území dnešního Mexika bylo osídleno několika civilizacemi.  
Mezi nejvýznamější patří: Toltékové, Olmékové, Aztékové a Mayové.  
Inkové obývali území dnešních států Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolívie, Chile a Argentiny. 

4. 

Lebka 

Oblíbenou pochoutkou připravovanou na Den mrtvých jsou sladkosti ve tvaru lebek či kostlivců, 
tzv. calaveritas. 

Día de Muertos se v Mexiku slaví od 31. října do 2. listopadu (svátek byl zařazen na seznam 
UNESCO a vyhlášen kulturním dědictvím lidstva).  

VIDEO 

Dušičky  
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U nás se slaví 2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zesnulé (Památka všech věrných 
zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých nebo lidově Dušičky). V naší zemi lidé v tento den 
chodí na hřbitovy, kde rozsvěcí za své zemřelé svíčky a v tichosti vzpomínají.  

V Mexiku se všechny svátky a tradice prožívají naplno, lidé rádi a nahlas slaví – jedí, pijí, tančí, 
povídají si.  

Zajímavým svátkem je Den křiku (Dia del Grito), který je oslavou vzniku Mexika 15. září 1810. Na 
tento státní svátek se Mexičané vyzbrojeni vlajkami ve 23 hodin sejdou na náměstí v Mexiko City  
a čekají na zvolání „Ať žijou naši hrdinové, ať žije Mexiko“ a poté všichni sborově zařvou „Ať žije 
Mexiko – Viva Mexiko“ [viva mechiko]. Na tento hromadný řev se někteří těší nejvíc z celé oslavy. 

5. 

14 

Pro dávné civilizace představovaly sopky posvátné příbytky bohů nebo dokonce bohy samotné - 
křesťanští dobyvatelé z Evropy tam zase hledali bránu do pekel. 

ODKAZ NA ČLÁNEK 

6. 

Kryštof  Kolumbus 

Prvním Evropanem, který uviděl kakaové boby, byl Kryštof Kolumbus. Bylo to v roce 1502. 
Ochutnal i nápoj xocolatl, který mu moc nechutnal. Přivezl boby na ukázku do Španělska, kde ale 
nevzbudily žádný zájem. Teprve dobyvatel Mexika, Hernando Cortéz, si uvědomil hodnotu 
kakaových bobů. Založil první plantáže a začal kakové boby dovážet do Evropy i s návodem na 
výrobu kakaového nápoje. Zpočátku neměl nápoj ve Španělsku velký úspěch, ale po vylepšení 
cukrem a vanilkou se stal velmi oblíbeným. 

7. 

Fotbal 

Velmi oblíbený je i basketbal (košíková) a baseball (pálkovací míčová hra). 

8. 

Stín 

Sombréra pro slavnostní účely mívají v průměru přes šedesát centimentrů a stíní i hruď a ramena. 
Vyrábí se z barevné tuhé plsti a zdobí se výšivkami z nití a korálků. Slavnostní sombréra nosí  
v současnosti hlavně členové lidových hudebních a tanečních skupin. 

9. 

Můra (hypopta agavis) a brouk nosatec 

K výrobě Mezcalu se nejčastěji  používají larvy této můry a brouka nostace, v lahvi může být i více 
červů. Červ se používá pouze pro nápoj Mezcal, nikoli pro tequilu, jak se domnívá mnoho lidí. 
Konzumace červa neškodí zdraví, naopak v některých tradicích se pokládá za zdravou pro duši. Ať 
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je to již pravda nebo ne, popularita červů v Mezcalu málem zapříčinila jejich vyhubení a dnes jsou 
proto do agáve nasazování uměle, aby jich výrobci Mezcalu měli dostatek. 

ODAZ NA ČLÁNEK 

10. 

Hernán Cortéz 

Někdy také Hernando či Fernando Cortés, jeden z nejslavnějších španělských kolonizátorů 
Ameriky. 

Francisco Pizarro González byl španělský dobyvatel říše Inků a zakladatel Limy, dnešního hlavního 
města Peru. 

Kryštof Kolumbus byl italský mořeplavec, objevitel Ameriky. Jeho cesty podnítily několik století 
dlouhé období evropské kolonizace (dne 12. října 1492 zakotvil Kolumbus u ostrova, kterému dal 
jméno „San Salvador“– Bahamy. Domníval se, že přistál v Indii, proto zdejší obyvatele nazval Indios 
– Indové, odtud Indiáni. Téhož roku objevil pobřeží Kuby, Haiti a další ostrovy). 

11. 

Pálivé jídlo Mexičanům prostě chutná, jsou na ně zvyklí už od dětství. 

12. 

Zorro 

Literární postava, vlastním jménem don Diego de la Vega, mstitel bezpráví a ochránce chudých. 
Nosí černou masku a podepisuje se svým kordem – písmenem Z – jako Zorro. Byl ztvárněn 
v několika filmech, komiksech i počítačových hrách. 

13. 

Kaktus – opuncie 

Opuncie, česky nopál, odtud červec nopálový.  
Z tohoto malého broučka se vyrábí přírodní červené barvivo – karmín (též karmazín nebo 
košenila). Žije právě na těchto kaktusech. Používá se hlavně na obarvení potravin a v kosmetice 
(například rtěnky). 

Najdete ho mimo jiné v těchto potravinách (označení E120): 

Marťánci, jogurt Activia,  Dobrá máma, Florian, jahodový pribiňáček, jahodový Míša, žvýkačky 
Pedro, bonbóny Bon Pari, lentilky, ale i paštika, šunka, kuřecí párky aj. 

14. 

Zleva: Indie    Mexiko    Peru    Španělsko 

O původu mexických tanců článek a VIDEO na webu. 

15. 
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Mexičan na lyžích 

16. 

Tradiční mexický oděv 

Tradiční mexické pončo se jako originální kus oděvu rozšířilo do celého světa. Původně ho nosili 
indiáni na ochranu před chladem a deštěm. Později ho nosili domorodci po celé Latinské Americe  
a se španělskými dobyvateli se rozšířilo i do Evropy. Stalo se důležitou součástí výstroje vojáků  
v americké válce Severu proti Jihu, ponča vojákům sloužila jako pláštěnka i spacák.  
Střih je velice jednoduchý: stačí uprostřed obdélníkové či čtvercové látky vystřihnout otvor pro 
hlavu, některá ponča měla kvůli lepšímu udržování tělesného tepla ještě našitou kapuci ze 
stejného materiálu. 

17. 

jedno z možných řešení 

18. 

Žáci můžou vyzkoušet, kdo z nich dokáže jazykolam říci rychleji a správně. 

19. 

Fazole 

Frijoles [fricholes] 

Červené fazole, které se podávají jako příloha k mnoha druhům jídel, jsou základem mexické 
kuchyně. Bývají i konzervované, jsou na stole téměř každý den. Nejedí se samostatně, pouze jako 
příloha. 
Mexická jídla jsou známá po celém světě, hodně se používá ostré koření vyráběné z chilli papriček.  

20. 

Hroch 

Švestka 
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Hroch žije v Africe, švestka roste v mírnějších pásmech, Mexiko je na ni příliš teplé. Roste tam však 
rostlina, s chuťově podobnými plody jako švestka, zvaná mombín. 

 
Z Mexika pochází krocan, který je předkem krocana domácího. 

Jak se jmenuje samička od krocana? 

Kojot, původem z Mexika, je zvíře podobné vlku, jeho název je odvozen z indiánského (aztéckého) 
slova coyōtl. 

Zajímavost: V severní části Kalifornského zálivu u Mexika rodí svá mláďata sviňucha kalifornská. 

Žáci můžou najít na mapě Kalifornský záliv. 

VANILKA je krásná květina – orchidej, která koření v zemi a jako liána se pne po stromech, má 
vzdušné kořeny. Květy jsou opylovány nejmenšími ptáčky na světě – kolibříky – a hmyzem. 
V jednom dni se otevírají se pouze na několik hodin. Obsahuje vanilin, drahé koření, které používali 
již staří indiáni – Aztékové. Užívá se k ochucování sladkých pokrmů, pečiva, zmrzliny. 

 

 

 


