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NAJČÍTANEJŠIE
Znalec kávy Jozef Augustín:
Čašník sa vás nemá čo
vypytovať, či chcete aj mlieko,

Banskobystrickí gymnazisti sa začnú
čiť čínštinu, otvorí im certifikát z nej
cestu do sveta?

Rihanna oslavovala
narodeniny: V priliehavých
šatách predviedla sexi tanec!
Britney Spears by sa uživila
aj v cirkuse: Krkolomné pózy
jej idú výborne!

Zaujímavá perspektíva alebo len strata času? Na
banskobystrickom Gymnáziu Mikuláša Kováča veria, že certifikát
z mandarínčiny otvorí maturantom cestu do sveta.
30.12.2015 (1/2016)

Kolaps akvaparku: Kto
zbabral miliónovú stavbu za
peniaze z eurofondov?
Prvá Bond girl Ursula
Andress si v osemdesiatke
utužuje zdravie aj sexom!

5 fotografií v galérii

Gymnazistov čaká v prvom roku dvadsať hodín týždenne za asistencie kvalifikovaných...
Autor fotografie: Ján Miškovič

Čínsky drak zasypáva Európu čoraz väčšími investíciami. Vlani pritieklo z druhej
113
Zdieľaj

najväčšej ekonomiky sveta na starý kontinent 14 miliárd eur, len susedné Česko si
tento rok prilepšilo o 370 miliónov eur od expandujúcich čínskych firiem. Je to
takmer trojnásobok sumy za predchádzajúcich desať rokov dokopy. Slovensko sa
v tomto smere drží zatiaľ v úzadí, je však zrejme len otázka času, kedy si masívne
investície z východoázijskej ľudovej republiky nájdu cestu aj sem. Exportéri sa tešia
na nové možnosti, pre mnohých sa môže stať Čína kľúčovým trhom. A hoci by sme
sa nad tým ešte pred niekoľkými rokmi pousmiali, v európskych krajinách rastie aj
záujem o štúdium čínštiny.
Prvou strednou školou na Slovensku s výučbou čínskeho jazyka malo byť pred
jedenástimi rokmi Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, projekt však
stroskotal. Teraz sa o to pokúsia v Banskej Bystrici.

Smelé plány
V prípade čínštiny je presnejšie hovoriť o jazykoch ako o jazyku. Existuje sedem
veľkých nárečí, okrem najrozšírenejšej mandarínčiny ešte dialekty skupiny wu,
xiang, min, gan, kejia a yue. Každý obsahuje množstvo znakov. V 18. storočí bol

PREČÍTAJTE SI
Mäso, ryby, ovocie a
zeleninu nakúpite
najlepšie v Kauflande

vydaný najväčší čínsky slovník všetkých čias, ktorý obsahuje neuveriteľných
50-tisíc znakov. Takéto množstvo sa žiadny človek na svete nemôže naučiť. Ako
základ gramotnosti u jednoduchého roľníka sa uvádza znalosť 1 500 znakov,
sčítaný a múdry Číňan ich ovláda 4- až 5-tisíc.

ANKETA
Každý týždeň nová

ONLINE KRÍŽOVKA

Hraj

NEPREHLIADNITE
Záhadná smrť pri
bazéne
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SCHUDLA 17KG
BEHOM MESIACA!
Nové tabletky na chudnutie

Získajte 1kg svalov
za deň
Objavte nový podivný spôsob
kulturistov!

Chudnutie bez
hladovania je Zenea
60 kvalitných a chutných jedál
v eshope
5 fotografií v galérii

Riaditeľka Alena Paulová verí, že ambiciózny projekt otvorí absolventom
gymnázia cestu do sveta.

Najväčší výpredaj do
-80%

Autor fotografie: Ján Miškovič

Tričká od 5€, Tenisky od 9€,
Mikiny od 7€

S mandarínčinou ako najrozšírenejším jazykom sveta sa chce od budúceho
školského roka popasovať aj slovensko-španielske Gymnázium Mikuláša Kováča
v Banskej Bystrici. Plán je mimoriadne smelý. Prvý rok naučiť študentov po čínsky

Dobrá pôžička od
Poštovky

na takej úrovni, aby sa na ten ďalší vzdelávali v tomto jazyku v biológii, chémii, vo
fyzike, v matematike, geografii a dokonca aj v prípade telesnej výchovy, kde sa

Požičajte si od 300 € do 30
000 €.

plánujú venovať bojovému umeniu wushu. „Podobný systém vzdelávania funguje
v španielčine, ktorej sa venujeme už 13 rokov,“ hovorí riaditeľka Alena Paulová.
Prvý rok čaká na gymnazistov porcia dvadsiatich hodín týždenne za asistencie

>> Oslovte viac ako 2 milióny používateľov <<

kvalifikovaných čínskych lektorov.
Pokračovanie článku pod reklamou
videoreklama

zastaviť

zapnúť zvuk

Zelená na trhu
Cieľom gymnázia je zužitkovať bilingválne skúsenosti a získaným certifikátom
z čínštiny ponúknuť absolventom nezvyčajnú pridanú hodnotu. Najbližšia stredná
škola takéhoto typu sa totiž nachádza až vo Francúzsku. „Bežné jazyky ako
angličtina či nemčina sa vyučujú prakticky na každej škole, my sa snažíme byť
progresívni. Veríme, že čínsky jazyk bude čoraz používanejší aj v Európe a jeho
znalosť prinesie veľmi zaujímavé možnosti na pracovnom trhu,“ predpokladá
riaditeľka.

5 fotografií v galérii

Gymnázium Mikuláša Kováča sa symbolicky oblieka do červenej farby čínskej
zástavy.
Autor fotografie: Ján Miškovič

Prvé kontakty s univerzitou Liaoning v Daliane otvorili nový rozmer pre štúdium.
„Tamojší dekan s tímom spolupracovníkov už bol v našej škole, s touto partnerskou
univerzitou máme uzavreté memorandum o spolupráci. Ponúkajú našim študentom
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možnosť štipendií a po maturite pokračovanie v štúdiu na univerzite,“ približuje
Alena Paulová plány univerzity zo šesťmiliónového „mestečka“ s 22 tisíckami
študentov. Španielski lektori chodia na Gymnázium Mikuláša Kováča na šesť rokov,
podobne by to mohlo byť aj v prípade čínskych učiteľov. S prípravou projektu
pomohla gymnáziu Palackého univerzita v Olomouci. Kým budúci študenti čínštiny
sa na novú výzvu tešia, verejnosť je zatiaľ rozpačitá. „Niektorí rodičia to prijali bez
problémov, iní majú trocha obavy. Myslím však, že záujem bude,“ očakáva
riaditeľka.

Z divadla nevestinec
Začať s čínštinou v päťdesiatke, to už chce poriadnu dávku vôle a vytrvalosti.
Dôchodkyňa Blanka Haanová sa na ňu „vrhla“ v čase, keď si našla čínskych
priateľov. Kým základy angličtiny si osvojila už po troch mesiacoch samoštúdia,
pri čínštine sa jej to nepodarilo ani po roku. „Je to čarovný jazyk, pre našinca však
nesmierne ťažký. Na zvládnutie písania sa treba naučiť množstvo zložitých znakov,
rozprávanie je tiež veľmi náročné. Treba vedieť rozlíšiť tóny, už len nepatrná
odchýlka vo výslovnosti môže znamenať niečo celkom iné. Spomínam si, ako som
raz v jednom nóbl podniku šokovala svojich čínskych priateľov. Chcela som sa
pochváliť, že môj brat pracuje v divadle, namiesto toho som povedala, že
v nevestinci,“ spomína s úsmevom.

5 fotografií v galérii

Zástupkyňa riaditeľky Judita Droppová vyzdvihuje fakt, že v banskobystrickom
gymnáziu budú vyučovať dva najrozšírenejšie jazyky sveta.
Autor fotografie: Ján Miškovič

Čínsky podnikateľ žijúci v Prahe Guojun Gao mal presne opačný problém, z jeho
originálnych výrokov v češtine by sa dal urobiť malý humoristický slovník. Namiesto
nápojov si v reštaurácii objednával náboje, známemu zasa povedal, že má silné
delo (namiesto telo). „Ako dieťa som mal v škole z čínštiny samé jednotky,
s češtinou to pre mňa bolo, samozrejme, oveľa ťažšie. Veľký rozdiel je nielen
v jazykoch, ale aj v myslení,“ dodáva. Ak sa hovorí, že ani Číňan Číňanovi niekedy
nerozumie, je to podľa Guojuna Gaa skutočne pravda. „Žije tam 56 národností,
z toho 92 percent tvoria Chanovia. V každej dedine z tridsiatich provincií sa hovorí
inak, v jednej provincii sú dokonca stovky dialógov,“ vysvetľuje. Snahu Čechov či
Slovákov naučiť sa po čínsky víta. „Ak to naozaj zvládnu, vidím v tom potenciál.
V Prahe už zvýšený záujem o čínštinu aj trocha cítiť,“ hovorí Gao, ktorý žije
s českou manželkou Monikou a vychovávajú dcérku Vivienne.
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Podnikateľ Guojun Gao žije s manželkou a dcérkou Vivienne v Prahe. „Aj tu už
badať zvýšený záujem o čínštinu,“ hovorí.
Autor fotografie: Archív G.G.

SINOLOGIČKA: BEZ POBYTU V ČÍNE TO NEMÁ VÝZNAM
Na prvý kurz čínštiny nastúpila už v roku 1957, neskôr študovala sinológiu na
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Jazyk najľudnatejšej krajiny sveta ju
odvtedy sprevádza celý život. Sinologička a filozofka na dôchodku Marína
Čarnogurská označuje desaťročia s čínštinou za tvrdú a neúprosnú drinu, ktorú
však podstupovala s veľkou radosťou. Dostať sa na úroveň, aby ste sa bez
nechcených faux pas vôbec dohovorili, je podľa nej poriadne tvrdý oriešok.
„Čínština je úplne iného druhu ako indoeurópske jazyky, navyše spojená
s ideografickým písmom. Z fonetického hľadiska má len okolo 400 slov, no pritom
obrovskú slovnú zásobu. Je v nej množstvo homoným, čo znamená, ako by sme
napríklad slovom „sen“ povedali až päťdesiat či viac rôznych lexikálnych významov.
Navyše štyrmi rôznymi tónmi,“ vysvetľuje sinologička s dôvetkom, že podobne
komplikované je to so znakmi. „Na zvládnutie čínštiny potrebuje človek minimálne
rok pobytu v tejto krajine. Ak sa totiž naučíte slová v nesprávnych tónoch, nikto vám
neporozumie a môže dochádzať k obrovským nedorozumeniam,“ dodáva
odborníčka.
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Zdieľaj na Facebooku

zdieľaní
Autor: Richard Budín

Našli ste
v článku chybu?

ČÍTAJTE ĎALEJ
Z „hlupáka“ sa stal vysokoškolák: Syn moderátorky Renáty Názlerovej zažíval peklo
Herec Milan Bahul prekvapil životným štýlom: Na to, čo robí, musí mať človek silný žalúdok!
Ľadové srdce: Fínsko je jednou z mála krajín, ktoré sa stále zväčšujú
Smutný život kráľa rock and rollu: Na Elvisovi parazitovali aj členovia jeho ochranky!
Nádej pre pacientov má reálne obrysy: Tieto výsledky medicínskeho výskumu sa k nim čoskoro
dostanú!
Dirigent so svetovým rekordom: Viliamovi Karmažinovi sa ani po deväťdesiatke nechce
oddychovať!

DISKUSIA K ČLÁNKU

čítať celú diskusiu

30.12.2015 16:10 - pekná hovadina!!-ved tí vaší študenti nevedia poriadne ani po anglicky!!!
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NAJNOVŠIE ZO ŽIVOTA
Strach z budúcnosti:
Dá sa zariadiť, aby
deti dedili až po smrti
nás oboch a nezostali
Kolaps akvaparku:
Kto zbabral miliónovú
stavbu za peniaze z
eurofondov?

Švédska princezná Viktória sa pripravuje
na pôrod: Narodenie potomka musia...
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ZASKLENIE ZIMNEJ
ZÁHRADY

RUKY V TEPLE AJ
NA SVAHU

teraz so zľavou 20% - 50%

Najväčší výber lyžiarskych
rukavíc len v TopSki

OBEZITA JE
CHOROBA!

SCHUDLA 17 KG
ZA MESIAC

Schudni 1kg za deň s týmito
tabletami

Prezradila nám, čo robila.
Presvedčte sa!

KURACIE STEHNÁ

ZVÄČŠENIE PŔS
RÝCHLO

na dva spôsoby. Kuchynalidla.sk

Vaše prsia budú väčšie, prvé
výsledky do 2 týždňov
Az etKl ik .sk

ČAS.SK

TIP OD VÁS

Otestujte sa, ako dobre vidíte
žltú: Na sto percent ho dokážu
spraviť len tí, ktorí majú
dokonalý zrak

Cestovateľ Robert si v Indonézii Svetový rebríček: Aj v
trsol s domorodcami: Že im
skrachovanom Detroite sa žije
ukáže práve tento tanec, to by
lepšie ako v Bratislave
čakal málokto!
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