8 U Japonců doma
Nestává se příliš často, aby Japonci zvali návštěvy domů. Obecně se raději setkávají mimo
domov. Pokud se vám to ale poštěstí, řiďte se následujícími radami. Přineste malou pozornost,
například něco typického z vašeho kraje. Přijďte přesně na čas a nezneužívejte příliš dlouho pohostinnosti hostitelů. Mimochodem, zeleným čajem podávaným po jídle vám bude slušně naznačeno, že
nadešel čas se rozloučit.
Tak jako u nás je nutné zout si při vstupu do
domu boty. Je nutné si zout boty! Srovnejte
boty špičkami ven, jak je zvykem*, a navlečte
si pantofle, které vám hostitel jistě nabídne.
*Pozn.: Původně na znamení, že u hostitelů nehodláte zůstat
natrvalo.

Slovníček důležitých pojmů
げんかん / 玄関

ま MA

ve slově mata (znovu)

み MI

ve slově mimi (ucho)

む MU

ve slově musuko (syn)

め ME

ve slově me (oko)

も MO

ve slově momo (broskev)

genkan

くつ / 靴
くつした / 靴下
スリッパ
いま / 居間
だいどころ / 台所
おふろば / お風呂場
プレゼント
おみやげ / お土産
おてあらい/トイレ / お手洗い

předsíň, vstupní
vestibul
kucu
boty
kucušita
ponožky
surippa
přezůvky, pantoﬂe
ima
obývací pokoj
daidokoro kuchyně
ofuroba
koupelna
purezento dárek
omijage
suvenýr,
dárek z cesty
otearai/toire toalety

Pojďte si hrát
●

Abyste se vyhnuli zesměšňující situaci,
nepopleťte si různé typy domácí obuvi!
Je opravdu velice snadné zapomenout
si přezout pantofle, které jste si obuli na toaletu, a procházet se v nich po
domě… Co se týče rohoží tatami, zujte
si pantofle ještě dřív, než o ně vůbec
zavadíte! Abyste se vyhnuli nepříjemné
situaci, pečlivě si před každou návštěvou
u přátel zkontrolujte, zda nemáte děravé
ponožky.

Zakroužkujte slabiku MA

a) だ い ど ころ
●

Nepopleťte si
přezůvky!

b) お ふ ろ ば

c) い ま

Zakroužkujte slabiku MI

a) お み や げ

b) ス リッ パ
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c) だ い ど ころ

Pojďte si hrát
Přečtěte si následující slova a přepište je do latinky:

まめ (豆) ̲̲̲̲̲̲̲

みみ (耳) ̲̲̲̲̲̲̲

もも (桃) ̲̲̲̲̲̲̲

もみ(樅) ̲̲̲̲̲̲̲

も partikule
„partičková“

Partikule も znamená
„také“: já také, Džun
také. ペトルさんはチェ
コ人です。(petorusan wa
čekodžin desu) 私もチ
ェコ人です。(wataši mo
čekodžin desu.), Petr je
Čech. Já jsem také Čech
/Češka.

Dárek

Nejužitečnější výrazy
Odžama šimasu.

お邪魔します。
nebo:

ごめんください｡

Gomen kudasai.

ご馳走様でした。

Gočisósama dešita!

つまらないものですが。 Cumaranai
お手洗いを拝借
できますか。

Tužku do ruky!
A nakonec napište slabiky hiragany MA, MU a MO.

ま
む
も
1199

Sundej te si kabát a klo
bouk ještě
před tím, než vstoupíte
do domu
vašeho hostitele, a
neza
te mu přinést malý dá pomeňrek! Vítaná
je pozornost v podobě
květ
suvenýru z vašeho kraj in nebo
e.
Výraz, který se
používá při příchodu
do domu hostitele
– znamená doslova:
„Obtěžuji vás.“
Bylo to vynikající, děkuji!

mono desu ga.

To nestojí za řeč
(při předávání dárku).

Otearai o haišaku
dekimasuka?

Můžu použít
vaši toaletu?

