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JLPT N4
Se studiem japonštiny jsem začala přibližně před třemi lety. Předloni jsem prošla skrz
zkoušku N5 a můj učitel, pan Hirayama, uznal za vhodné abych zkusila i zkoušku N4. Ta je
samozřejmě obsáhlejší a je potřeba se na ni lépe připravit. V hodinách japonštiny probíhal
drill v gramatice, kanji a poslechu, ale důležité určitě je se připravovat také doma.
Po dokončení učebnice Genki 2 jsme začali trénovat gramatiku na zkoušku s knihou
耳から覚える: 文法トレーニング N4. ( Mimi kara oboeru bunpou training N4) Ta obsahuje
praktický souhrn gramatických jevů, které by se mohly objevit na . V zadní části knihy je pak
několik testů, na kterých lze gramatiku rychle vyzkoušet. Plusem (ale i mínusem ‐ to záleží na
studentovi) jsou uvedená správná řešení jednotlivých kapitol a testů. Dalším pomocníkem
byla kniha 徹底 ! 活用ドリル ( Tettei ! Katsuyou doriru ), která rovněž trénuje
v gramatických jevech ‐ jak zakončit větu, jak je správně spojit dohromady atd. Co se týče
znalostí v oblasti slovní zásoby, ty jsme získávali z knihy 日本語単語スピードマスター
(Nihongo tango speed master ). Nápis BASIC 1800 na přebalu ve mně vzbudil opravdu
respekt, ale učebnice sama o sobě je zpracovaná velmi dobře. Slovíčka jsou rozdělena do
tématických skupin a k mnoha z nich jsou také uvedeny příklady použití ve větách.
Tedy studijního materiálu jsem měla opravdu velké množství. A pokud chce člověk jít
ke zkoušce s dobrým pocitem, určitě stojí za to si najít čas a prostudovat si všechno, co máte
k dispozici. Bohužel jsem případ typického českého středoškoláka, který nechává vše na
poslední chvíli. Nicméně jsem se přesvědčila, že pár dní před zkouškou se opravdu všechno
naučit nedá. Především slovíčka, ty je opravdu lepší se učit s dostatečným časovým odstupem.
Zkouška samotná pak proběhla v neděli 1. prosince. Všichni účastníci se dostavili do
areálu Mendelovy univerzity v Brně, kde se rozdělili do skupin podle úrovně zkoušky. Poté
následoval krátký úvod, kdy nám zadávající vysvětlil pravidla a hned nato jsme začali s testem
z gramatiky, následoval test ze slovíček a nakonec přišel poslech. Žádný z testů nebyl nijak
extrémě složitý nebo náročný. Určitě se všechny dali zvládnout. Zkouška probíhala celkově
hladce a organizovaně.
Výše jsem zmínila, že se všechny testy dali nějak zvládnout. To ano, ale samozřejmě
zde platí určitá úměra mezi tím, jak jste se připravili a mezi výsledkem zkoušky. Já osobně
jsem si byla naprosto jistá tím, že jsem zkouškou neprošla. O to více mě překvapily výsledky,
které dorazily zhruba v půlce února. Testy jsem napsala a zkouškou jsem prošla. Moje skóre
nebylo samozřejmě nijak valné, ale snad už jsem se konečně poučila a příště to bude lepší.
Zkouška N4 byla pro mě velmi dobrá zkušenost.

