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Přeji vám hezké léto! 祝你们好玩的夏天 nebo 楽しい夏をお過ごししてね
Zdravím do Čech! Po delší pauze (ze studijních důvodů) se vrhám do dalšího článku pro zájemce 
o asijskou kulturu. Pro tentokrát jsem zvolil „jazykové téma“. Již dříve jsem psal, že díky mému 
loňskému studijnímu pobytu v Japonsku a současnému v Číně vám mohu předat něco z mých 
zkušeností a zážitků do vašich obýváků.
Pokud bych měl porovnat čínskou a japonskou školní výuku, řekl bych, že jejich metody jsou ve své 
podstatě stejné. V běžných hodinách se výuka zaměřuje spíše na akumulaci informací, než na kreativní 
myšlení. Oproti české výuce však tyto dvě asijské země kladou 
na studenty větší tlak (ve formě obrovského množství domá-
cích úkolů a průběžných testů), což některým studentům může 
pomoci dostat se nad svoje limity, ale některé to naopak může 
psychicky vyčerpat. Jelikož jsem v roli výměnného studenta, 
chodím sice na všechny běžné hodiny s čínskými spolužáky 
(např. na chemii, matematiku, fyziku, biologii apod.), ale mohu 
se víceméně soustředit na jazykovou stránku daného předmětu 
a rozšiřuji si tak slovní zásobu o nová čínská slovíčka a znaky. 
Každý den prvních pět vyučovacích hodin trávím s čínskou 
třídou a zbylé tři hodiny odpoledne mám hodiny čínštiny s ostatními zahraničními studenty. Čínští 
spolužáci mají odpoledne ještě o jednu vyučovací hodinu déle. Vyučování mi začíná v 7:30 a končí v 16:05 
(z domu vycházím 6:15 a vracím se v 17:30). Důvodem, proč škola končí tak pozdě, jsou až moc dlouhé 
přestávky. Ačkoli délka vyučovací hodiny je jen 40 minut, mezi jednotlivými hodinami je přestávka 10 
- 15 minut, pauza na oběd trvá hodinu a půl, a to i přesto, že škola má svoji vlastní jídelnu. Ke konci dne 
studenti sami uklízí třídu (stejně jako v Japonsku) a následně se vydávají na cestu domů. Po návratu 
je nejvyšší čas na úkoly, společnou večeři s hostitelskou rodinou, následné opakování nově naučených 
čínských slov a znaků a spánek. Mezitím se snažím komunikovat přes sociální sítě s kamarády a rodinou, 
kteří mi často pokládají otázky ohledně Číny. A právě jeden dotaz jsem dnes vybral i pro čtenáře ŽL: Jaký 
je rozdíl mezi čínským a japonským písmem? Ono totiž řadě lidí může připadat hodně podobné, 
ne-li stejné. Rozdíl je ale značný a já se vám ho pokusím v krátkosti objasnit:
Mandarínská čínština v Číně používá pouze jeden druh písma, což jsou zjednodušené čínské znaky hanzi 
(汉字), ale na Taiwanu, kde se také mluví mandarínskou čínštinou, se používají výhradně tradiční čínské 
znaky. Rozdíl mezi tradičními a zjednodušenými znaky je vidět na příkladu, kde obě věty znamenají 
„Čínština není tak těžká, jak vypadá.“
Zjednodušené znaky: 汉语虽然看起来很难学习, 其实不太难
Tradiční znaky: 漢語雖然看起來很難學習, 其實不太難
Můžete si všimnout, že některé znaky jsou stejné, a to proto, že v tradiční čínštině některé znaky byly 
už tak jednoduché (i když vám se to jednoduché zdát nemusí), že se dál nezjednodušovaly. Každý znak 
znamená buď jedno slovo, nebo se složí více znaků, jejichž kombinace následně slovo vytvoří. Což asi 
nejlépe vysvětlím na příkladu: znak 冰 (bing = led) a znak 箱 (šiang = krabice nebo také kontejner), ale 
společně oba znaky vedle sebe 冰箱 (bing šiang = lednice).
A nyní k japonštině: japonština používá tři druhy písma. Jsou to: tradiční znaky kandži (漢字), slabikový 
systém hiragana (ひらがな), který se na tvorbu slov používá v kombinaci se znaky kandži, slabikový 
systém katakana (カタカナ), který se používá na psaní slov přejatých z cizích jazyků. V japonském písmu 
se pro slovo lednice používá složenina znaků 冷蔵 (reizou = chladný prostor) a znak 庫 (ko = sklad). 
Ovšem mezi mladými lidmi se také dá použít slovo クーラーボックス (kúrá bokusu), které vychází 
z anglického „cool box“, jenž by sice anglicky mluvící člověk pro slovo lednice nepoužil, ale v Japonsku 
každý ví, o co jde. Poznáte již nyní, který nadpis v úvodu je psán čínsky a který japonsky?

z	S pozdravem Rafi

RUN AND HELP
Run and Help jsou charitativní hodinové běhy, 
do kterých se každé jaro mohou zapojit jednot-
livci i skupiny. Za každý uběhnutý kilometr, 
kolečko nebo ovál zaplatí každý účastník domlu-
venou částku. Peníze, které běžci věnují, pomáhají 
lidem s handicapem. Naše škola se akce zúčastnila 
již několikrát a nezahálela ani v tomto roce. V první 
polovině června se na boj s kilometry vydalo 
postupně 274 žáků a několik učitelů. Většina z nás 
sice moc dlouho běhat nevydrží, ale zadaný úkol 
bylo možné splnit i chůzí. Někdo tedy klusal, někdo 
šel, ale podstatné je, že drtivá většina účastníků 
se dokázala pohybovat celých šedesát minut. 
Nejlepšímu žákovi se za tuto dobu podařilo urazit 
jedenáct kilometrů, nejzdatnější učitel uběhl 
kilometrů třináct. Dohromady se nám podařilo 
zdolat 1.204 km (tedy vzdálenost ze Žamberka  
do Paříže). Ještě důležitější než odběhané kilome-
try však byla vybraná částka. Na Konto bariéry 
jsme odeslali 8.600 Kč a pomohli tak aspoň trochu 
Lukášovi, který se narodil s mozkovou obrnou, 
nemůže chodit, mluvit a sám se nenají a nenapije.

z	Ivan Belobrad, 
ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Neuvěřitelné nadšení
Malí kanoisté z SK Žamberk, jejich trenéři a 
další příznivci vodáckého sportu šíří opravdové 
nadšení a zapálení pro tento sport. Je sice už 
půlka prázdnin za námi, ale na úžasné odpoledne 
v Pastvinách, které si pro nás (třídu 5.B) na závěr 
školního roku připravili, jen tak nezapomeneme. 
Byli jsme pozváni do loděnice v Pastvinách, kde 
se nám věnovalo několik dětí i dospělých z oddílu 
rychlostní kanoistiky v čele s Václavem Jedličkou. 
Měli jsme možnost zhlédnout ukázky různých 
dovedností malých kanoistů a dozvěděli jsme se 
i něco málo z vodácké terminologie. Potom měl 
každý z nás možnost si vyzkoušet jízdu na kajaku 

sám i ve dvou. Pro mnohé to byl obrovský zážitek, 
včetně koupání chtěného i nechtěného. Vše měli 
pro nás skvěle zorganizováno, takže jsme si mohli 
chvíle čekání na svou zkušenost s kajakem ukrá-
tit jízdou na šlapadlech. Kluci i holky byli nadšeni 
a někteří se nemohli vody nabažit. Třešničku na 
dortu si pro nás kanoisté přichystali na závěr, kdy 
jsme všichni dostali medaili za odvahu. Prosluněné 
odpoledne bylo plné úsměvů a neuvěřitelného 
nadšení všech, kteří si pro nás udělali čas. Děkujeme.

Za třídu 5.B ZŠ 28. října Žamberk 
z	Jana Falladová, třídní učitelka

Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, 
564 01 Žamberk přijme kuchaře/kuchařku 
na plný úvazek, nástup nejdéle od 1. září 2019. 
Bližší informace podá M. Kacálková, ředitelka ŠJ, 

tel. 465 612 775 nebo 731 579 656
www.jidelna.com.

AKCE CIHELNA 
22. ročník akce Cihelna proběhne ve dnech 
16. až 17. srpna 2019 v Králíkách a okolí. 
V pátek 16. srpna 2019 proběhne v rámci konání 
akce Cihelna spanilá jízda vojenské historické  
a bojové techniky s osádkami v dobových unifor-
mách a oděvech okolními městy a obcemi.

Trasa a přibližné časy průjezdu:
8:00 Vojenské muzeum Králíky, 08:05 - 08:30 
Králíky, Velké náměstí z Lichkov z Mladkov  
z Pastviny 
z 9:20 - 9:45  Žamberk, Masarykovo náměstí 
z Lukavice z 10:00 - 10:25 Letohrad, Václavské 
náměstí z Šedivec z 10:50 - 11:15 Jablonné nad 
Orlicí, náměstí z Červenovodské sedlo z 11:50 - 
12:50 Červená Voda, parkoviště u obecního úřadu 
z 13:00 Vojenské muzeum Králíky.

z	Armyfort - Vojenské muzeum Králíky


