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Kitajščina je jezik oz. jezikovna družina, ki je del sinotibetanskih 

jezikov. 

Velja za najbolj razširjen materni jezik po številu govorcev, saj ga 

govori več kot 1,3 milijarde ljudi, kar je več kot petina celotnega 

prebivalstva Zemlje. 

Sam jezik oz. jezikovna družina se deli na 6 do 12 narečij oz. jezi-

kov, med katerimi so najbolj razširjene: mandarinščina (okoli 

800 milijonov ali 70 % populacije), wu (okoli 90 milijonov) in 

kantonščina (okoli 80 milijonov govorcev).  

 

ZNAČILNOSTI: 

Kitajščina je izrazito zlogovni jezik. Tipična kitajska beseda je 

enozložna in nepregibna (tj. se ne sklanja niti ne sprega). 

Večzložne besede so sestavljene iz enozložnic, npr.: 

自来水笔 zilaishui bi = nalivnik (dobesedno: sama-pride-

tekočina pisalo). 

Kitajski zlog ima zelo natančno določeno zgradbo: 

 

 zlog se začne s soglasnikom 

 zlog se konča s samoglasnikom, diftongom  ali triftongom, 

lahko pa sledi še končni n ali ng 

 poleg tega obstaja še poseben zlog er 

 

 

Vir: wikipedija 



Kitajska - zanimivosti 

Kitajska je kulturno in geografsko območje ene najstarejših civilizacij ter naroda Kitajcev. 

Območje se je po zadnji kitajski državljanski vojni razdelilo na Ljudsko republiko obsegajo-

čo celinski del, Hong Kong in Macao, ter tradicionalno Kitajsko, obsegajočo otok Tajvan in 

druge otoke. 

Kitajska civilizacija je najstarejša neprekinjena civilizacija, ki ima dolgo zgodovino pisave in 

več pomembnih odkritij, kot so papir, kompas, smodnik in tisk. 

 

 

Nekaj zanimivosti o Kitajski: 

GLINENI VOJAKI 

Leta 1974 so arheologi odkrili pod umetnim gričem 

tisoče lončenih lokostrelcev, pešakov, voz in konjev 

v naravni velikosti. Telesa vojakov in konj so votla, 

da so lažja, orožje pa je bilo pravo. Nekatera rezila 

so bila še vedno zelo ostra. 

VERSKO ŽIVLJENJE  

Konfucianizem še danes vpliva na kitajsko mišlje-

nje, poudarja pomen reda in hierarhije pa tudi spoš-

tovanja dostojanstva in časti drugih. 

Budizem se je razširil v Kitajsko približno v 1. stol. 

in vnesel nove moralne vrednote ter ideje o ponov-

nem rojstvu in življenju po smrti. 

KITAJSKA MEDICINA 

Bistveno pri tradicionalni kitajski medicini je, da skuša 

celostno reševati zdravstvene težave in odpraviti 

vzroke, zaradi katerih je bolezen nastala, in ne samo 

zdraviti simptomov. Njen glavni princip je celosten 

(holističen) pristop k razumevanju človeškega telesa, 

ki prenovi celotno psiho-fizično počutje in zdravstve-

no ravnovesje 

Metode zdravljenja pri TKM so: akupunktura, tuina 

masaža in akupresura, aurikuloterapija, refleksotera-

pija, terapija z zdravilnimi snovmi, uporaba vakum-

skih kozarcev – ventuz, dietetika, moksikacija 



 

Kitajščina na naši šoli 

 

V šolskem letu 2013/14 se učenci naše šole že drugo leto lahko učijo kitaj-

ščine. V okviru projekta Popestrimo šolo smo s poukom tega nam precej 

»tujega« jezika začeli že lani. Letos smo kratko delavnico kitajščine s pou-

darkom na kitajski kulturi in umetnosti pisanja pismenk izvedli skupaj z 

učenci DOŠ Prosenjakovci. Učenci so spoznali znamenja kitajskega horosko-

pa, značilnosti svojega znamenja, se urili v zapisovanju pismenk, si pripravili 

kitajsko hrano in ingverjev čaj ter trenirali uporabo palčk.  

 

Nekaj utrinkov iz skupnega druženja  

 



 

Zajec kot oseba je nežna, kulturna in je priznan po lepem 

vedenju. Praviloma kolegi in sodelavci cenijo te ljudi in nji-

hovo skromnost, prav tako pa se zavedajo, da so zajci ver-

jetno korak pred drugimi pri doseganju svojih ciljev. Čeprav 

se ljudje rojeni v letih tega znamenja dobro razumejo z vse-

mi, pa so v svojem srcu bolj rezervirana bitja in so resnično 

zares srečni samo takrat, ko jih popolnoma prevzame neke 

vrste znanstvena ali intelektualna dejavnost. Ljudje, rojeni 

v letu zajca so lahko odlični partnerji v razmerju. Kljub svoji 

predanosti ljubljeni osebi pa si je pomembno zapomniti, da 

oseba rojena v letih zajca želi imeti tudi skrito plat svojega 

življenja. Včasih oseba rojena v letu zajca potrebuje čas, da 

najde sebi primernega partnerja, svojo sorodno dušo in na 

trenutke se na svoji poti zdi omahljiv in negotov, vendar ko 

ugotovi, da je našla pravo osebo, ji je brezmejno predana. 

 

In kaj so učenci zapisali o značilnostih svojega zodiakalnega 

znamenja? 



 

Zajec   兔子  :  

 

 

 

*Osebnost zajca:  Je nežna, kulturna in je priznan po lepem vedenju. Dobro se razumejo 
z vsemi, pa so v svojem srcu bolj rezervirana bitja. Preprosto so preveč občutljivi za 
svet okoli sebe.  

*Ljubezen:   So odlični partnerji v razmerju: romantični in sladki ter zvesti, zato zajcem 
nikoli ne primanjkuje snubcev. Izredno močno potrebujejo varnost in nežnost v odnosu in 
so zelo srečni, če jim uspe ustvariti intimno in sproščeno vzdušje.  

*Kariera:   So previdni ali pa plašni,  vendar zajec ne bo nikoli sprejel nobenih odloči-
tev predno ne bo pretehtal prednosti in slabosti določene situacije iz vseh zornih kotov. 
In prav zato verjetno ljudje zajci tako dobro opravljajo svoje delo. So uravnoteženi v 
napovedih in previdni v pristopu, želijo biti obveščeni o vseh dejstvih preden bodo podali 
sodbo. 



 

獅子 in hkrati LEV 

 

 
Lev je ognjeni znak, ki mu vlada planet Sonce. Je simbol moči in ponosa. Levi so neodvi-

sni, svobodni, avtoritativni, strastni in zelo radodarni. Lev je zelo ponosen, samozavesten 

in karizmatičen. Je rojen vodja. Levove ambicije so visoke, k čemur spada tudi življenje na 

veliki nogi. Obkrožen je z mnogimi ljudmi, saj je dober prijatelj in tudi zelo gostoljuben. Za 

ljubezen ni prostora, živi za trenutek, ki ga preživlja z najboljšimi ljudmi.  

 

 

 

 



 

龍  Zmaj  

  

Osebnost : Zmaj je veličasten. Je razposajen, privlačen, poln vitalnosti in moči.  

Je simbol moči in bogastva. Zmaj je oseba aktivnega uma in kaže odkrito zanima-

nje za svet okoli sebe. 

Kariera : Pomembno je, da imajo vedno nove izzive in svobodo gibanja. So zelo 

uspešni v poslu. 

Ljubezen : Ti ljudje so strastni in se popolnoma predajajo in ko so zaljubljeni, 

svojemu partnerju dajejo vso ljubezen. Slepi so za napake svojega ljubljenega in 

ga bodo ščitili slepo in z vsem srcem pred vsakim, ki bi si drznil ogrožati njihovo 

ljubezen.  

 



 

                          龍 in hkrati BIK 

 

Bik je čuten, poželjiv in materialističen. Vse, kar lahko vidi, zavoha, okusi, 
potipa in občuti, mora biti povezano z užitkom. Bik je ljubitelj dobre hrane 
in se hitro zredi. Rad ima lepoto, dober slog in udobje. Ljudje so radi v nji-

hovi družbi. Bikov značaj je miroljuben, čustven, ljubezniv in razsoden. Bik 

je trmoglav, čustven, rad uživa v sem in je stabilen. 
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