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- De 8 regels van president Hu -

Groep 7-8
Colofon

Leerling - informatie

Inleiding
Jullie hebben al een les gehad over een dag uit het leven van een kind in
China. We gaan nu weer verder met de kinderen op de basisschool.
Hieronder zie je 8 regels staan. Deze regels zijn erg belangrijk voor de
kinderen in China. Deze regels worden al van jongs af aan aangeleerd en
herhaald. Vandaag gaan we eens goed kijken naar deze regels. Wat vinden
we eigenlijk van deze regels?
Weetje…
… om de
kinderen in
regel 4 al iets te
helpen in de
uitvoering
ervan moeten
ze lange dagen
naar school. ze
beginnen vaak
al om 7 uur ’s
ochtends en
hebben dan
school tot half
5 ‘s middags.
Daarna krijgen
kinderen nog
huiswerk mee
wat ze ’s
avonds moeten
maken.

De 8 regels van president Hu Jintao
1. Houd van je land en doe het land geen kwaad.
2. Houd van het vol en doe het volk geen kwaad.
3. Studeer goed, blijf niet dom.
4. Werk hard, wees niet lui.
5. Wees eerlijk en betrouwbaar, denk niet alleen aan
jezelf.
6. Help anderen, pest niet.
7. Leef volgens de regels, houd je aan de wet. Leef
niet in chaos en overtreed de wet niet.
8. Leef eenvoudig. Weet dat moeilijkheden bij het
leven horen. Zwem niet in rijkdom.
bekijk en lees deze regels eens goed. Welke regels kennen we
Het beloofde land
al
en
welke
zijn
nieuwbijvoor
ons? De Bijbel begint al in Genesis,
Het oude Israël en deregels
Bijbel
horen
elkaar.
het eerste Bijbelboek, over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het
‘beloofde land’welke
is vanregels
het Joodse
Niet
Joden zien
Israël
kennen volk.
we nog
nietalleen
en watdebetekent
dit voor
de als
een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is
China?
waar Godkinderen
eenmaalinzal
terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude
Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat
Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd
en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede
Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en
Heb je een regel uit deze 8 regels die je nog mee zou
bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang,
willen nemen voor jezelf die jij belangrijk vindt en die we in
maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel.
Nederland niet benadrukken. zo ja, waarom? Zo niet,
Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te
regelcultuur.
vind jij het
belangrijkste
8 regels?
maken met eenWelke
Joodse
Van
de anderevan
20%deze
is het
merendeel
moslim en een klein aantal christen.

Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur?
Religieuze plaatsen

