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Naziv studija: Preddiplomski studij južne slavistike – slovenistika 

Naziv kolegija: Osnovna gramatika slovenskog jezika 1 

Nositelj kolegija: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izvanredna profesorica 

Izvođač: ime naknadno 

ECTS bodovi: 2 

Jezik: hrvatski 

Trajanje: 1 semestar (zimski) 

Status: obavezni kolegij za studente 1. semestra studija slovenistike 

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno 

Uvjeti za upis kolegija: nema 

Cilj kolegija: Usvajanje temeljnih znanja o fonetici, fonologiji i morfonologiji hrvatskoga 

standardnog jezika u usporedbi sa slovenskim jezikom. 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: U kolegiju Osnovna gramatika slovenskog jezika 1 

studenti se upoznaju s osnovnim pojmovima fonetike, fonologije i morfologije. Naglasak 

kolegija jest na usporedbi fonološkog i morfološkog sustava slovenskog i hrvatskog 

standardnog jezika. 

Korištene metode: Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda. 

Ispit: tri obavezna kolokvija tijekom semestra, opisna ocjena (kolokvirao/kolokvirala) 

 

 

Raspored rada u kolegiju po tjednima:  

 

 

1.  tjedan 

 

 

fonetika i fonologija 

govorni proces 

izgovorni organi ili artikulatori 

glas ili fon 

zvuk 

 

 

2.  tjedan 

 

 

vokali i konsonanti 

hrvatski i slovenski vokali 

hrvatski i slovenski konsonanti 

podjela prema načinu oblikovanja: okluzivi, 

frikativi, afrikate, nazali, aproksimanti 

podjela prema mjestu oblikovanja: bilabijali, 

labio-dentali, dentali, alveolari, postalveolari, 

palatali, velari  

transfonemizacija 

 

 

3.  tjedan 

 

 

fonem 

alofon (pozicijski, fakultativni) 

minimalni parovi 

razlikovna obilježja fonema 
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4. tjedan 1. KOLOKVIJ 

 

 

5.  tjedan 

 

 

glasovne promjene u hrvatskom i slovenskom 

jeziku (1) 

tipologija glasovnih promjena 

fonološke glasovne promjene: 

jednačenje konsonanata po zvučnosti 

jednačenje konsonanata po mjestu tvorbe 

ispadanje konsonanata 

umetanje j 

umetanje a 

vokalizacija l 

prijeglas 

smjena ĕ/e 

 

 

6.  tjedan 

 

 

glasovne promjene u hrvatskom i slovenskom 

jeziku (2) 

morfološke glasovne promjene: 

palatalizacija 

sibilarizacija 

jotacija 

prijevoj 

prijeglas 

metateza 

 

 

7.  tjedan 

 

naglasak i naglasne promjene u hrvatskom i 

slovenskom jeziku 

 

 

8. tjedan 2. KOLOKVIJ (30 min) 

 

 

9. tjedan 

 

 

morfologija 

dvostruka artikulacija jezika 

riječ 

vrste riječi 

 

 

10.  tjedan 

 

 

imenice: 

leksička obilježja 

gramatičkg obilježja 

oblici 

osnova 

nastavak 

 

 

11. i 12. tjedan 

 

 

imenice: 

usporedba hrvatskog i slovenskog imeničkog 

sustava 
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11. i 12.  tjedan 

 

 

glagoli: 

usporedba hrvatskog i slovenskog glagolskog 

sustava 

 

 

13.  tjedan 

 

 

sinteza 

 

14. tjedan - KOLOKVIJ (90 min) 
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Način praćenja studenata: 

Tri kolokvija tijekom semestra. Student na svakom kolokviju mora ostvariti najmanje 75% kako bi 

mogao upisati obavezni kolegij Osnovna gramatika slovenskog jezika 2 u ljetnom semestru. 

 

 


