Čínština pro začátečníky HSK 1
Název kurzu: Čínština pro začátečníky HSK1
Pro koho je kurz určený? Kurz je určen pro začátečníky, kteří se doposud studiu čínštiny
systematicky nevěnovali a v budoucnu se chystají složit certifikovanou zkoušku HSK na úrovni 1.
Učebnice: HSK Standard Course 1
Počet týdnů: 12
Počet hodin (45 minut): 12*2
Plán hodin:

Týden

1

2

Obsah
1. lekce: Ahoj!
1. Slovíčka/fráze: 你、好、您、你们、对不起、没关系
2. Pinyin: Iniciály a finály v čínském pinyinu (1); 4 tóny; čínské slabiky; tón
sandhi: čtení dvou třetích tónu po sobě
3. Čínské znaky: tahy čínských znaků (1); jednoduché znaky (一、二、三、十、
八、六)
2. lekce: Děkuji.
1. Slovíčka/fráze: 谢谢、不、不客气、再见
2. Pinyin: : Iniciály a finály v čínském pinyinu (2); neutrální tón; pravidla
pinyinu (1) --- tvorba tónů a zkratky
3. Čínské znaky: tahy čínských znaků (2); jednoduché znaky (口、见、山、小、
不)
3. lekce: Jak se jmenuješ?
Slovíčka/fráze: 叫、什么、名字、我、是、老师、吗、学生、人、 李月、中
国、美国
Pinyin: Rozdíl ve výslovnosti iniciálů a finálů (1); tón sandhi u “不（bù）”; pravidla
pinyinu (2) ---ü finály ü v kombinaci s písmeny j, q, x
1. Čínské znaky: tahy čínských znaků (3); jednoduché znaky (月、心、中、人)；
pořadí tahů (1)

Čas

2

2

4. lekce: Má učitelka čínštiny.
1. Slovíčka/fráze: 她、谁、的、汉语、哪、国、呢、他、同学、朋友
2. Pinyin：rozdíl ve výslovnosti počátečních a závěrečných písmen (2);
tón sandhi u “一 (yī)”; pravidla pinyinu (3)--- užití písmena y a w
3. Čínské znaky: tahy čínských znaků (4); jednoduché znaky (七、儿、几、
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九)；pořadí tahů (2)
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Opakování lekce 1-4
5. lekce: Její dceři je letos 20 let.
1. Slovíčka/fráze: 家、有、*口、女儿、几、岁、了、今年、多、大
2. Pinyin: retroflexní finály; rozdíl ve výslovnosti finálů začínajících na i,
u, ü; rozdíl mezi aspirovanými a neaspirovanými hláskami; pravidla pinyinu
(4)--- slabiky oddělující znaménka
3. Čínské znaky: tahy čínských znaků (5); Čínské znaky: tahy čínských znaků
（水、女、了、大）
；pořadí tahů (3)
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6. lekce: Umím mluvit čínsky.
1. Slovíčka/fráze: 会、说、妈妈、菜、很、*好吃、做、写、汉字、字、
怎么、读
2. Pinyin：kolokace tónů v dvouslabičných slovech (1) --- 1. tón +1. tón,
2., 3., 4. tón
3. Tóny: pořadí tahů v čínských znacích (6); jednoduché znaky (东、我、
西)；tvorba čínských znaků
(1)--- jednoduché a složené znaky
7. lekce: Jaké je dnes datum?
Slovíčka/fráze: 请、*问、今天、号、月、星期、昨天、明天、去、
学校、看、书
2. Pinyin： kolokace tónů v dvouslabičných slovech (2) --- 2. tón +1. tón,
2., 3., 4. tón
3. Znaky: jednoduché znaky (四、五、书): tvorba čínských znaků (2) -- z leva doprava, z leva do středu a doprava; radikály
8. lekce: Dal/a bych si trochu čaje.
1. Slovíčka/fráze: 想、喝、茶、吃、米饭、下午、商店、买、个、杯
子、这、多少、钱、块、那
2. Pinyin: kolokace tónů v dvouslabičných slovech (3) --- 3. tón +1. tón,
2., 3., 4. tón
3. Znaky: jednoduché znaky (少、个)； tvorba čínských znaků (3)--- odshora
dolů a odshora do středu a dolů; radikály
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Opakování lekce 5-8
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9. lekce: Kde pracuje tvůj syn?
1. Slovíčka/fráze: 小、猫、在、那儿、狗、椅子、下面（下）
、在、哪
儿、工作、儿子、医院、医生、爸爸
2. Pinyin: kolokace tónů v dvouslabičných slovech (4) --- 4. tón +1. tón,
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2., 3., 4. tón
3. Znaky: jednoduché znaky (在、子、工)；tvorba čínských znaků (4)--polo-prostorové znaky; radikály
10. lekce: Mohu se zde posadit?
1. Slovíčka/fráze: 桌子、上、电脑、和、本、里、前面、后面、这儿、
没有（没）
、能、坐、王方、谢朋
2. Pinyin：výslovnost slabik s neutrálním tónem a zdvojené slabiky
; výslovnost slov s příponou “-们”, “-子” or “-头”
3. Znaky: jednoduché znaky (上、下、本、末)； tvorba čínských znaků(5)-- polo-prostorové znaky; radikály
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11. lekce: Kolik je právě hodin?
1. Slovíčka/fráze: 现在、点、分、中午、吃饭、时候、回、我们、电
影、住、前、北京
2. Pinyin：funkce slabik s neutrálním tónem
3. Znaky: jednoduché znaky radikály
12. lekce: Jaké bude zítra počasí?
1. Slovíčka/fráze: 天气、怎么样、太（太……了）
、热、冷、下雨（下、
雨）
、小姐、来、*身体、爱、些、水果、水
2. Pinyin：kolokace tónů v trojslabičných slovech (1)
3. Znaky: jednoduché znaky (天、气、雨); radikály
Opakování lekce 9-12
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