100 japonských vět
za 100 minut
Jak Vás naučím 100 japonských vět za 100 minut, i když jste se japonštinu nikdy neučili?
Samozřejmě je v tom drobný fígl. Ačkoliv o tom možná ještě nevíte, většinu slovíček ze
seznamu níže již znáte. Po jejich vysvětlení Vás naučím 2 velice jednoduché slovní vazby (mám
rád/nemám rád). I kdybyste si zapamatovali jen polovinu slovíček, budete schopní udělat 100
jednoduchých vět. A to stojí za zkoušku! :)
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100 japonských slovíček
1) samuraj (侍)  středověký japonský bojovník známý nejen z filmů režiséra 
A. Kurosawy
2) nindža (忍者)  osoba znalá špionážních a bojových technik  jistě znáte 
Želvy nindža
:)
3) bonsaj (盆栽)  
miniatura stromu pěstovaná v misce
4) origami (折り紙)  japonské umění vytváření 
skládanek z papíru
5) koi (
鯉
)  jistě znáte barevné 
kapříky koi
, slovo koi v japonštině znamená “kapr” :)
6) tamagotchi  označení pro 
japonskou digitální hru
s vajíčkovým designem
7) ikebana (生け花)  japonské 
umění aranžování květin
8) rámen (ラーメン)  japonská 
nudlová polévka
9) suši (寿司)  rýžové rolky, které můžete ochutnat v japonských restauracích (např.
Katsura
)
10) karate (空手)  japonské 
bojové umění
11) džudo (柔道)  japonské bojové umění
12) sumó (相撲)  japonské bojové umění
13) aikido (合気道)  japonské bojové umění
14) kendo (剣道)  japonské bojové umění
15) nindžucu (忍術)  japonské bojové umění
16) furošiki (風呂敷)  japonské 
balení dárků
17) kamikaze (神風)  božský vítr  prvděpodobně znáte jako výraz pro japonské letce, kteří
se během 2. světové války vypravovali na sebevražedné mise. Termín nicméně odkazuje
k
událostem z 13. století. Tehdy se mongolská flotila vypravila dobýt Japonsko. Jejich

plány jim ale překazil tajfun, který lodě rozmetal. K invazi tak nedošlo a japonské území
bylo v bezpečí.
18) karaoke
(カラオケ)  japonská večírková zábava  zpívání do mikrofonu za doprovodu
hudby z reproduktorů
19) kaizen (改善)  metodologie neustálého zlepšování uplatňována v řadě japonských
podniků
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20) taifú (台風)  taifun
21) cunami (
津波
)  ničivá vlna vznikající často v souvislosti s tektonickými pohyby
litosférických desek
22) haiku (
俳句
)  japonská forma poezie
23) rikša
(人力車)  forma dopravy  pohon na bázi lidské síly
24) sudoku (数独)  logická hra
25) kimono (
着物)  japonský tradiční oděv
26) manga (
漫画)  japonský komix  například série
Naruto

27) otaku (
オタク)  nadšenec do mangy a anime  můžete si přečíst tématický 
rozhovor
28) gejša (芸者)  umělkyně, profesionální společnice
29) wasabi (わさび)  proslulý štiplavý japonský křen
30) šóju (醤油)  sójová omáčka
31) bento (弁当)  japonské krabičkové jídlo
32) miso (味噌)  sójová pasta vhodná na přípravu polévky
33) naši (梨)  typ hrušky pocházející z Asie
34) saké (酒)  japonský alkoholický nápoj
35) tofu (豆腐)  jídlo vyrobené ze sójového mléka
36) šógun (将軍)  vojenský vládce Japonska  můžete si přečíst například 
román Šógun
37) Akita inu (秋田犬)  plemeno japonského psa
38) sensej (先生)  učitel, mistr
39) šiacu (指圧)  japonský typ masáže
40) anime (
アニメ)  japonské animované seriály  můžete shlédnout například sérii Bleach
41) dodžo (道場)  cvičiště (například pro bojová umění)
42) šintó (神道)  označení pro původní japonské náboženství
43) katana (刀)  japonský meč
44) futon (布団)  japonská matrace
45) emodži (絵文字)  smajlíky používané v elektronické komunikaci
46) koán (
公案)  zapeklitá hádanka určená zejména vyznavačům zenu pro mentální trénink
47) jakuza (ヤクザ)  japonská zločinecká organizace
48) zen (禅) forma buddhismu
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49) mačča (抹茶)  japonský zelený práškový čaj  naleznete ho i 
v řadě potravin
50) šinkansen (新幹線) japonský rychlovlak
Začínáte být unavení? Nebojte, jste v půlce cesty a navíc příštích 50 japonských slovíček je
prakticky shodných s českými výrazy. Hurá do toho! :)
51) banana (バナナ)  banán
52) panda (パンダ)  panda
53) rama (ラマ)  lama
54) mangó (マンゴー)  mango
55) papaja (パパイヤ)  papája
56) abokado (アボカド)  avokádo
57) tomato (トマト)  rajče
58) robotto (ロボット)  robot
59) bideo (ビデオ)  video
60) padžama (パジャマ)  pyžamo
61) koara (コアラ)  koala
62) sétá (セーター)  svetr
63) sandaru (サンダル)  sandále
64) spócu (スポーツ)  sport
65) hokké (ホッケー)  hokej
66) pinpon (ピンポン)  ping pong
67) tenisu (テニス)  tenis
68) gorufu (ゴルフ)  golf
69) joga (ヨガ)  jóga
70) badominton (バドミントン)  badminton
71) takší (タクシー)  taxi
72) herikoptá (ヘリコプター)  helikoptéra
73) mafin (マフィン)  muffin
74) hanbágá (ハンバーガー)  hamburger
75) džamu (ジャム)  džem
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76) piza (ピザ)  pizza
77) sarada (サラダ)  salát
78) džúsu (ジュース)  džus
79) hottodoggu (ホットドッグ)  hotdog
80) sandoiči (サンドイッチ)  sendvič
81) jóroppa (ヨーロッパ)  Evropa
82) adžia (アジア)  Ásie
83) amerika (アメリカ)  Amerika
84) massádži (マッサージ)  masáž
85) pátý (パーティー)  párty
86) pikunikku (ピクニック)  piknik
87) resutoran (レストラン)  restaurace
88) sofa (ソファ)  sofa
89) džazu (ジャズ)  džez
90) sakusofon (サクソフォン)  saxofon
91) piano (ピアノ)  piáno
92) kokoa (ココア)  kakao
93) bá (バー)  bar
94) majonézu (マヨネーズ)  majonéza
95) meron (メロン)  meloun
96) átýčóku (アーティチョーク)  artyčok
97) burokkorí (ブロッコリー)  brokolice
98) čeko (チェコ)  Česko
99) surobakia (スロバキア)  Slovensko
100)

itaria (イタリア)  Itálie
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Větná vazba “Mám rád”
Věta se tvoří tímto způsobem: podmět + partikule “ga” + sloveso “mít rád”
……. が (ga) 好きです (suki desu)
V této větě japonština nerozlišuje mezi “mám rád” a “mám ráda”. Mužský i ženský rod je stejný
 stále “ga suki desu”.
Stejně tak není rozdíl mezi jednotným a množným číslem  banana (バナナ) se stále píše banana
(バナナ), ať máme na mysli 1 banán, nebo celou kopu banánů.
Příklad:
Piza ga suki desu (ピザが好きです。) 
Mám rád(a) pizzu.
Větná vazba “Nemám rád”
Věta se tvoří stejným způsobem jako viz výše, rozdíl je jen v tom, že použijeme sloveso “mít
rád” v záporu.
……. が (ga) 好きではありません (suki dewa arimasen)
Platí i stejná pravidla (nerozlišování mužský/ženský rod, ani množství).
Příklad:
Džazu ga suki dewa arimasen (ジャズが好きではありません。) 
Nemám rád(a) džez.
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Líbila se Vám ekniha 100 japonských vět za 100 minut?
Doufám, že Vám tento krátký vhled do tajů japonštiny přišel zábavný a aspoň trochu užitečný.
Věřím, že Vám stouplo sebevědomí a máte větší chuť pustit se do studia japonského jazyka. Teď
už znáte několik desítek slovíček, která budete moci uplatnit v řadě vět. :)
Pokud se Vám tato mini ekniha líbila, mrkněte na možnosti podpory webu 
www.japonskoo.cz/oblogu Děkuji moc a doufám, že Vám přijdou užitečné i další články z mé
tvorby. :)
Nelíbila se Vám ekniha 100 japonských vět za 100 minut?
Tak to mě opravdu mrzí, samozřejmě nic neplaťte. Pokud si najdete čas a náladu, dejte mi,
prosím, vědět, co se Vám na eknize nelíbilo prostřednictvím emailu info@japonskoo.cz. Budu
ráda za podněty ke zlepšení. :)

Kam dál?
Mrkněte se na blog 
www.japonskoo.cz
, kde najdete spoustu článků o japonské kultuře,

japonštině, japonských dobrotách a řadě dalšího. Přeji příjemnou zábavu a mnoho úspěchů v
budoucím studiu japonského jazyka :)

