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Pagoda - Japan

Brochure Japan – Pagoda
1. Algemene info Japan

• Hoofdstad: Tokio
• Werelddeel: Azië.
• Ons monument: Pagoda
De pagoda staat in het Ueno park in Japan. Dit is een onderdeel van de tempel.
Deze pagoda is speciaal omdat hij 5 verdiepingen heeft. Een pagode is een
gebouw dat in veel boeddhistische tempels in Azië te zien is. De Pagoda is
gemaakt in 1993.

• Belangrijke steden in Japan
Ø Yokohama
Ø Osaka
Ø Nagoya
Ø Sapporo
Ø Kobe
Ø Kioto

• Belangrijke natuurkundige elementen
In Japan zijn er wel vaker aardbevingen. Soms zorgen deze aardbevingen voor
een tsunami.

Japan is een land dat veel verschillende natuurelementen heeft. Zo kan je
wandelen in het Hidagebergte (ook wel de Japanse Alpen genoemd), of
zwemmen in het azuurblauwe water van de Japanse eilandjes.
Daarnaast heb je ook nog de vulkaan Mount Fyji. Deze is 3776 meter hoog en
hiermee het hoogst gelegen punt van Japan. Gelukkig is dit een slapende
vulkaan.

De vlag:
De boeddhistische priester Nichiren zou destijds een witte vlag met daarop een
rode cirkel die de zon voorstelt aan de Japanse keizer hebben aangeboden, die
tot het einde van de Tweede Wereldoorlog beschouwd werd als een
afstammeling van Amaterasu, de godin van de zon.

• Oppervlakte
Japan heeft een oppervlakte van 377.973 km². Het verschil tussen België en Japan
is zo’n 347 000 km². Dat maakt dat Japan zo’n 28 keer groter is dan België.

• Bezienswaardigheden

Ø Mount Fuji

Ø Kyoto

Ø Hidagebergte (Japanse Alpen)

• Leider van het land
De keizer heet Naruhito. Hij is de keizer van Japan. Hij heeft geen kinderen. Hij
heeft wel een vrouw en hij is sinds 30 april 2019 de 125e keizer van Japan. Hij
volgde zijn vader Akihito op.

• Typische sport
Sumoworstelen: dat zijn mensen die vechten in een soort van pamper.

• Godsdienst
Het boeddhisme is de levensbeschouwing die in Japan het meeste voorkomt.

• Extra weetjes
Ø Wist je dat zwarte katten in Japan geluk brengen
Ø Er wonen meer dan 50.000 mensen die ouder zijn dan 100

Ø Het basisgerecht is rijst
Ø treinen (shinkansen) en maglevs in Japan bijna altijd op tijd rijden? De
gemiddelde vertraging is maar 18 seconden.
Ø ongeveer 95% van alle adopties in Japan volwassen mannen zijn. Dit
komt doordat Japanners graag willen dat hun familiebedrijf in de familie
blijft.

Ontwerp

2. De verschillende groepjes
De groepjes zijn tot stand gekomen nadat de leerlingen hun top 3
mochten doorgeven. Ze kozen dus naar hun interesse/talent. Hierna
maakte de leerkracht de verschillende groepen.
Ø Brochure maken

Lars V., Lars P., Seth, Yannick
Ontwerpen/bouwen in mini quadro

Dylan, Matrix, Sean, Liam

Ø Computerprogramma

Dylan, Matrix

Ø Ontwerp

Liam, Sean
Ø Muziek

Axel, Reinout

Ø Dans (op het lied Thai Cha cha – Namewee ft. BieTheSka)

Raven, Manon, Jolien, Irinuca, Niya
Ø Mode

Brynn, Nienke, Yalda

Ø Gerecht Japan
Zjef, Julie, Esmerlin, Zion-Sid
NOEDEL SOEP Voor 6 personen
6 cm verse gember
750 kastanjechampignons
600 g Japanse gemarineerde
kipfiletreepjes
30 ml sojasaus
1.5 stuks rode peper
450 g paksoi
600 g verse Udo noedels
NOEDELS MET GROENTEN Voor vierentwintig personen
1100 g wok noedels
1800 g kipfilet
24 el traditionele olijfolie
300 ml Japanse sojasaus
4800 g Japanse wok groenten
90 g verse koriander
Drankjes
-

Arizona

-

Groene thee

