Japonština – souhrn gramatiky 5
Slovíčka  dům/byt
APÁTO
byt
DAIDOKORO
kuchyň
IMA
obývací pokoj
KODOMOBEJA dětský pokoj

ŠOKUDÓ
TOIRE
OFURO
ŠINŠICU

Pomocná jména
UE
hořejšek, nad, nahoře
NAKA
vnitřek, uvnitř
ŠITA
spodek, pod, dole

MIGI
HIDARI
SOBA

ki no ue
ki no šita
ima no naka

cukue no migi
ginkó no hidari
isu no soba

na stromě
pod stromem
v obývacím pokoji

jídelna
WC
koupelna
ložnice

pravá část, vpravo
levá část, vlevo
vedlejšek, vedle

Modelové věty:
Ima wa ue ni arimasu.
Daidokoro wa šita ni arimasu.
Tanaka san wa ue ni imasu.
Nakada san wa migi ni imasu.

Obývací pokoj je nahoře.
Kuchyň je dole.
Pan Tanaka je nahoře.
Pan Nakada je vpravo.

Ki no ue ni tori ga imasu.
Apáto no naka ni haha ga imasu.
Cukue no šita ni kaban ga arimasu.

Na stromě je pták.
V bytě je (moje) maminka.
Pod stolem je taška.

vpravo od stolu
vlevo od banky
vedle židle

Čiči wa ima no naka ni imasu.
(Můj) Tatínek je v obývacím pokoji.
Uči no neko wa ki no šita ni imasu.
Naše kočka je pod stromem.
Anata no hon wa daidokoro ni arimasu. Tvoje kniha je v kuchyni.
Partikule MO
− s kladným tvarem slovesa = také, se záporným „ani“
− je to kontextová partikule, ve větě stojí na místě partikule WA
Modelové věty:
Wataši wa Čekodžin desu.
Wataši mo Čekodžin desu.
Kareru san mo Čekodžin desu.

Já jsem Čech.
Já jsem také Čech. (Doslova „I já jsem Čech.“)
Pan Karel je také Čech.

Kono inu wa kare no desu.
Sono inu mo kare no desu.
Kono neko mo kare no desu.

Tenhle pes je jeho.
I tamten pes je jeho.
I tahle kočka je jeho.

Kore wa kimi no kaban dewa arimasen. Tohle není tvoje taška.
Sore mo kimi no kaban dewa arimasen. Ani tamto není tvoje taška.

