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                 Sylabus – Čínština pro děti II 
  

 
Název kurzu: Čínština pro děti II. 

Pro koho je kurz určen: Tento kurz je vytvořen speciálně pro děti, které již absolvovali kurz 

Čínština pro děti I. 

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, 

jakými jsou představení národností a měst, vyjádření času a data, povídání o přírodě a zvířatech, 

popis místa a povolání, popis barev a oblečení atd. Výukové aktivity jsou rozmanité a důraz je 

kladen především na poslech a mluvení, ale zároveň i na přijímání progresivních metod čtení a 

psaní. 

Absolventi kurzu budou schopni mluvit ve složitějších větách, recitovat básničky v čínštině a 

zpívat populární čínské písničky. Díky rozličným hrám a aktivitám také lépe poznáte tradiční 

čínskou kulturu.  

Učebnice:  Chinese Paradise (Book 2)/ 汉语乐园（第二册） 

Počet týdnů:  12 

Počet hodin（30min）:  12 

 
Plán hodin: 

Týden Obsah Čas 

1 
1. Lekce 你是哪国人?/Jaká je tvá národnost? 
2. Představení své národnosti 
3. Představení odlišných národností 

 
2 

2 

2. Lekce 我从北京来/Jsem z Pekingu 
1.Představit velká města v různých zemích  
2. Gramatika: Jsem z ……  
3. Příběh 

 
 

2 

3 
3. Lekce 现在几点？/Kolik je hodin? 
1. Vyjádření času 
2. Popis denního rozvrhu 

 
2 
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4 

4. Lekce 今天几月几号？/Jaké je dnes datum? 
1. Vyjádření datum v čínštině 
2. Příběh 
3. Písnička: Twinkle, Twinkle, Little Star 

 
2 

5 

5. Lekce 你去学校吗？/Jdeš do školy? 
1. Popis veřejných míst: škola, supermarket, nákupní středisko, park, 

knihovna, pošta, autobusová zastávka, nemocnice, banka, restaurace, 
kino 

2. Jak vyjádřit „NE“ v čínštině 
3. Gramatika: Chystám se ... 

 
 
 

2 

6 

6. Lekce 妈妈在厨房 / Maminka je v kuchyni. 
1. Popis míst: obývací pokoj, ložnice, kuchyň, koupelna, pracovna, 

balkon, dvůr 
2. Gramatika: Kde je ……? 
3. Příběh 

 
 

2 

7 

7. Lekce 我爸爸也是医生/ Můj tatínek je také doktor 
1. Profese: lékař, zdravotní sestra, pracovník, zemědělec, učitel, řidič, 

kuchař, policista, úředník  
2. Gramatika: Někdo je také…. 

 
 

2 

8 

8. Lekce 我想当音乐家/Chci být hudebníkem 
1. Představení oblíbených profesí: hudebník, herec, vědec, umělec, 
sportovec, spisovatel  
2. Gramatika: Chci být ……  
3. Příběh 

 
 

2 

9 

9. Lekce 你喜欢什么动物？/Jaká zvířata máš rád? 
1. Představení oblíbených zvířat: pes, kočka, kůň, králík, pták, ryba …… 
2. Jak vyjádřit, co se mi líbí nebo nelíbí 
3. 12 znamení čínského zvěrokruhu 

 
 

2 

10 

10. Lekce  山上有树/ There’s a tree on the mountain 
1. Popis zvířata a přírody: hory, řeky, strom, tráva, květina, opice, panda 

velká ... 
2. Gramatika: Něco je na / pod …… 
3. Příběh 

 
 

2 

11 

11. Lekce 什么颜色最好看?/Jaká barva je nejkrásnější？ 
1. Názvy barev: bílá, černá, žlutá, modrá, zelená, červená, hnědá, fialová, 
oranžová 
Gramatika: Něco je nejkrásnější…. 

 
 

2 

12 

12. Lekce 这是谁的毛衣？/ Čí je tento svetr? 
1. Názvy oděvů: kabát, sukně, svetr, čepice, kalhoty, ponožky, boty, 

rukavice 
2. Gramatika: Čí …… je to? 
3. Příběh 

 
 

2 
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