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                 Sylabus – Čínština pro děti I 
           

 
Název kurzu: Čínština pro děti I. 

Pro koho je kurz určen: Tento kurz je vytvořen speciálně pro děti, které nemají žádnou 

předchozí znalost čínského jazyka a kultury.  

Popis kurzu a cíle: 

Tento kurz sestává ze 12 lekcí a je zaměřen primárně na praktickou výuku základů čínštiny. 

Naučíte se více než 100 základních slovíček a desítky užitečných čínských znaků. Díky 

rozličným konverzačním cvičením budete schopni ovládat čínské komunikační dovednosti 

včetně pozdravů, dotazů, rozhovorů o rodině, škole, jídle, zaměstnání, dopravních prostředcích 

atd. Výukové aktivity jsou rozmanité a důraz je kladen především na poslech a mluvení, ale 

zároveň i na přijímání progresivních metod čtení a psaní. 

Budete konstruovat jednoduché věty, recitovat dětské básničky v čínštině a zpívat čínské 

písničky. Díky rozličným hrám a aktivitám také lépe poznáte tradiční čínskou kulturu.  

Učebnice:  Chinese Paradise (Book 1)/ 汉语乐园（第一册） 

Počet týdnů:  12 

Počet hodin (30min):  12 

 
Plán hodin: 

Týden Obsah Čas 

1 
1. lekce  你好/Ahoj! 
1. Pozdravy a jejich variace 
2. Čsla 1-6  

 
1 

2 
2. lekce  你叫什么/Jak se jmenuješ？ 
1. Předatavování 
2. Příběh 

 
1 

3 
3. lekce  你家在哪儿/Kde bydlíš？ 
1.  Čísla 7-15 
2.  Příběhy 

 
1 

4 
4. lekce  你多大？/ Kolik ti je let? 
1. Čísla 16-20 
2. Písnička: Kde jsou mí přátelé? 我的朋友在哪里? 

 
1 
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5 

5. lekce  他是谁？/ Kdo je to? 
1. Představení členů rodin: tatínek, maminka, sestra, 

bratr, babička a dědeček 
2. Písnička: Mám rád svou rodinu 

 
1 

6 
6. lekce  我的身体 / Moje tělo 
1. Části těla：oči, nos, pusa, uši, vlasy, tvář 
2. Písnčka: Dva tygři 

 
1 

7 

7. lekce 他个子高/Popis vzledu 
1. Je vysoký/nízký 
2. Její vlasy jsou dlouhé/krátké 
3. Má male/velké ruce 
4. Příběh 

 
 

1 

8 

8. Lekce  我的房间 / Můj pokoj 
1. Identifikace věcí: To je … 
2. Nová slovíčka: postel, stůl, židle, TV, gauč, lampa 
3. Příběh 

 
 

1 

9 

9. Lekce  请进 / Prosím vstupte 
1. Zdvořilý způsob dotazování: Prosím… 
2. Ve třídě: podívejte se, posaďte se, zvedněte ruce, ztište 

se… 

 
1 

10 

10. Lekce  我有书包/ Mám školní batoh 
1. Chcete-li vyjádřit něco, co máte: Mám…  
2. Nová slova: Pero, pravítko, guma, kniha, notebook, 

školní taška  
3. Příběh 

 
1 

11 

11. Lekce  你们喝什么?/ Co si dáš k pití? 
1. Názvy rozličných druhů nápojů:：voda, džus, mléko, 

čaj, káva, coca-cola 
2. Dotaz: Co si dáte k pití? 

 
1 

12 

12. Lekce  饺子很好吃/ Knedlíčky jsou velice chutné! 
1. Vyjádřit něco je chutné 
2. Názvy různých druhů čínského jídla: knedlíčky, rýže, 
nudle, jarní závitky 
3. Příběh 

 
 

1 

 
 

http://www.konfucius-vsfs.cz/
https://www.facebook.com/konfucius.vsfs

