Čínština pro začátečníky HSK 2

Název kurzu: Čínština pro začátečníky HSK2
Pro koho je kurz určený? Tento kurz je určený pro začátečníky, kteří již v minulosti
čínštinu studovali, a to alespoň v rozsahu 30 hodin. Studenti by na začátku kurzu měli
také znát alespoň 150 čínských slovíček. Na konci kurzu pak budou schopni složit
mezinárodně uznávanou zkoušku HSK na úrovni 2.
Učebnice: HSK Standard Course 2
Počet týdnů: 12
Počet hodin: (45 minut): 12*2
Plán hodin:
Týden

Obsah

Čas

1. lekce: Nejlepší čas pro návštěvu Pekingu je v září. (HSK Standard Course 2)
1. Slovíčka/fráze: 旅游、觉得、最、为什么、也、运动、踢足球、一起、要、
新、它、眼睛、花花
2. Gramatika: pomocné sloveso“要”；příslovečné určení míry “最”；vyjádření
přibližných počtů (“几”a “多”)
3. Výslovnost: přízvuk ve dvouslabičných slovech
4. Znaky: základní tahy v čínských znacích (7); jednoduché znaky (为、也);
radikály
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2. lekce: Každý den vstávám v 6 hodin ráno.
1. Slovíčka/fráze: 生病、每、早上、跑步、起床、药、身体、出院（出）
、
高、*米、知道、休息、忙、时间
2. Gramatika: otázky s: “是不是”; zájmeno “每”; tázací zájmeno“多”
3. Výslovnost: přízvuk v trojslabičných slovech
4. Znaky: základní tahy v čínských znacích (8); jednoduché znaky (生、高);
radikály
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3. lekce: Ten červený na levo je můj.
1. Slovíčka/fráze: 手表、千、报纸、送、一下、牛奶、房间、丈夫、旁边、
真、*粉色（粉）
、颜色、左边、红色（红）
2. Gramatika: “的”fráze; Klasifikace čísel “一下”; modální příslovce “真”
3. Výslovnost: přízvuk ve čtyřslabičných slovech
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4. Znaky: základní tahy v čínských znacích (9); jednoduché znaky (手、丈、夫);
radikály
4. lekce: Doporučil mi tuto pracovní pozici.
1. Slovíčka/fráze: 生日、快乐、给、*接、晚上、问、非常、开始、已经、
长、两、帮、介绍
2. Gramatika: větná stavba s: “ 是 …… 的 ”; “…… 的 时 候 ”určování času;
příslovečné určení času“已经”
3. Výslovnost: syntaktický přízvuk ve větách (1)
4. Znaky: základní tahy v čínských znacích (10); jednoduché znaky (两、乐、
长); radikály
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5. lekce: Kup si tohle.
1. Slovíčka/fráze: 外面、准备、就、鱼、吧、件、还、可以、不错、考试、
咖啡、对、以后
2. Gramatika: příslovce “ 就 ”; modální příslovce “ 还 ” （ 1 ）； modifikátor
příslovce“有点儿”
3. Výslovnost: syntaktický přízvuk ve větách (2)
4.
Znaky: jednoduché znaky (鱼、衣); radikály
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6. lekce: Proč už nejíš?
Slovíčka/fráze: 门、外、*自行车、羊肉、好吃、面条、打篮球、因为、所以、
游泳、*经常、*公斤、姐姐
2. Gramatika: tázací zájmeno “怎么”; reduplikace měrových slov “因为……，
所以……”
3. Výslovnost: vyjádření důrazu ve větě
4. Znaky: jednoduché znaky (门、羊)；radikály
7. lekce: Bydlíš daleko od vaší firmy?
1. Slovíčka/fráze: 教室、机场、路、离、公司、远、公共汽车、小时、慢、
快、*过、走、到
2. Gramatika: modální příslovce: “还”（2）; příslovečné určení času “就”; sloveso
“离”；modální částice “呢”
3. Výslovnost: základní intonace v čínských větách
4. Znaky: radikály
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8. lekce: Nech mě si to promyslet, řeknu ti to později.
Slovíčka/fráze: 再、让、告诉、等、找、事情、服务员、白、黑、贵
2. Gramatika: tázací věta“……，好吗”; příslovce “再”; stěžejní věty; zdvojení
sloves
3. Výslovnost: intonace v deklarativních větách
4. Znaky: radikály
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9. lekce: Bylo tam spoustu otázek a nestihl jsem je zodpovědět všechny
1. Slovíčka/fráze: 错、从、跳舞、第一、希望、问题、*欢迎、上班、懂、
完、题
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Gramatika: výsledkový komplement, předložky“从”、“第~”určování pořadí
Výslovnost: Intonace v otázkách ANO/NE
Znaky: radikály

10. lekce: Telefon máš na stole, už ho nemusíš dál hledat.
1. Slovíčka/fráze: 课、帮助、别、哥哥、鸡蛋、西瓜、正在、手机、洗
2. Gramatika: věty v rozkazovacím způsobu “ 不 要 …… 了 / 别 …… 了 ”;
předložka“对”
3. Výslovnost: intonace ve specifických otázkách
4. Znaky: radikály
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11. lekce: Je o tři roky starší než já
1. Slovíčka/fráze: 唱歌、男、女、孩子、右边、比、便宜、说话、可能、
去年、姓
2. Gramatika: sloveso (fráze) použité jako přívlastkový modifikátor; věta s
“比”(1); pomocné sloveso“可能”
3. Výslovnost: Intonace v otázkách ANO/NE
4. Znaky: radikály“疒”a “冫”
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12. lekce: Jsi tak málo oblečený!
1. Slovíčka/fráze: 得、妻子、雪、零、度、穿、进、弟弟、近
2. Gramatika: stavový komplement “比”ve větě (2)
3. Výslovnost: Intonace v alternativních otázkách
4. Znaky: radikály“止”a “⺆”
13. lekce: Dveře jsou otevřené.
1. Slovíčka/fráze: 着、手、拿、铅笔、班、长、笑、宾馆、一直、往、
路口、杨笑笑
2. Gramatika: částice“着”; rétorická otázka “不是……吗”; předložka “往”
3. Výslovnost: Intonace rozkazovacích vět
4. Znaky: radikály“斤”a “页”
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14. lekce: Viděl jsi tento film?
1. Slovíčka/fráze: 意思、但是、虽然、次、玩儿、晴、百
2. Gramatika: částice“ 过 ”; dvojice spojek“ 虽 然 …… ， 但
是……”Komplement počtu opakování dějě:“次”
3. Výslovnost: Intonace rozkazovacích vět
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4. Znaky: radikály“ ⻗”a“贝
15. lekce: Nový rok je tady!
1. Slovíčka/fráze: 日、新年、票、火车站、大家、更、妹妹、阴
2. Gramatika: “要……了”určování stavu akce; struktura“都……了”
3. Výslovnost: intonace otázek zakončených “吧”nebo “吗”
4. Znaky: radikály“山”a“大”
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Opakování lekce 1- 8

2
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Opakování lekce 9-15

2
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