
SL1V02 - SLOVAČKE JEZIČNE VJEŽBE II  

Kolegij: Slovačke jezične vježbe 2 

Nastavnik: Martin Machata, lektor 

ECTS bodovi: 5 

Jezik: hrvatski i slovački  

Trajanje: 1 semestar (ljetni) 

Status: obvezatni kolegij 

Oblik nastave: vježbe  

 

Ciljevi kolegija: Stjecanje jezičnih kompetencija na razini A 2 prema zajedničkom 

europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe  

 

Korištene metode: Usmeno izlaganje, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, 

rad s audio i video materijalima, analiza, demonstracija, razgovor, role play itd.  

 

Sadržaj kolegija: Utvrñivanje osnovne gramatike i proširivanje znanja složenijim 

gramatičkim poglavljima. Fonetske vježbe, ortografske vježbe. Promjenjive i 

nepromjenjive vrste riječi. Deklinacija, konjugacija, komparacija. Proširivanje 

rječnika, čitanje i pisanje jednostavnih tekstova.  

 

Raspored rada po tjednima:  

• Uvod u kolegij. Literatura. Ponavljanje i utvrñivanje gradiva iz Jezičnih vježbi 

1. Fonetske, ortografske i gramatičke vježbe. Ponavljanje deklinacije 

jednine imenica, pridjeva i zamjenica. Ponavljanje konjugacije glagolskih 

obrazaca obrañenih u Jezičnim vježbama 1.  

• Akuzativ množine imenica. Vježbe. Akuzativ množine pridjeva i zamjenica. 

Vježbe. Glagolski obrasci rozumieť i kričať . Vježbe. Lekcija br. 6. 

Konverzacija. Lične zamjenice. Vježbe. Red riječi, vježbe.  

• Fonetske i ortografske vježbe. Konverzacija. Genitiv množine imenica. Vježbe. 

Genitiv množine pridjeva i zamjenica. Vježbe. Posvojni i partitivni genitiv, 

vježbe. Konjugacija nepravilnih glagola. Vježbe. Prilozi, vježbe. Pismeni 

test.  



• Imperativ. Vježbe. Konverzacija. Genitiv množine, vježbe. Glagolska vremena, 

vježbe. Glagolski obrasci žuť i niesť . Vježbe. Posvojni pridjevi, vježbe. 

Oblici ličnih zamjenica, vježbe. Fonetske i ortografske vježbe.  

• Dativ množine imenica. Vježbe. Dativ množine pridjeva i zamjenica. Vježbe. 

Vidski parovi, vježbe. Lekcija br. 7. Konverzacija. Nepravilne imenice, 

obrasci pani , kuli. Vježbe. Prijedlozi, vježbe. Fonetske i ortografske vježbe. 

Pismeni test.  

• Glagolski obrasci i vremena, vježbe. Imperativ, vježbe. Pluralia tantum, 

vježbe. Izražavanje vremena. Vježbe. Komparacija pridjeva. Vježbe. Oblici 

ličnih zamjenica, vježbe. Prijedlozi, vježbe. Fonetske i ortografske vježbe.  

• Lokativ množine imenica. Vježbe. Lokativ množine pridjeva i zamjenica. 

Vježbe. Prijedlozi, vježbe. Komparacija pridjeva, vježbe. Komparacija 

priloga. Konverzacija. Fonetske i ortografske vježbe. Pismeni test.  

• Glagolski obrasci hynúť i trieť . Vježbe. Komparacija pridjeva i priloga, vježbe. 

Izražavanje datuma i vremena, vježbe. Fonetske i ortografske vježbe. 

Akuzativ, genitiv i lokativ množine, vježbe. Lekcija 8. Konverzacija.  

• Instrumental množine imenica. Vježbe. Instrumental množine pridjeva i 

zamjenica. Vježbe. Glagolski obrasci i vremena, vježbe. Konverzacija. 

Fonetske i ortografske vježbe. Deklinacija brojeva 5 - 99. Vježbe. Pismeni 

test.  

• Kondicional sadašnji. Vježbe. Komparacija pridjeva i priloga, vježbe. 

Konverzacija. Fonetske i ortografske vježbe. Glagolski obrasci brať i žať . 

Vježbe. Deklinacija brojeva 5 - 99, vježbe. Veznici. Vježbe. Obrazac gazdiná 

. Vježbe.  

• Glagolski obrasci, vježbe. Kondicional sadašnji, vježbe. Rad s video 

materijalima. Slušanje i razumijevanje nepoznatog teksta. Konverzacija. 

Role play. Fonetske i ortografske vježbe. Pismeni test. 

• Vidski parovi, vježbe. Povratni glagoli, vježbe. Lekcija 9. Konverzacija. 

Slušanje i razumijevanje nepoznatog teksta. Vježbanje deklinacije imenica, 



pridjeva i zamjenica. Imparativ i kondicional, vježbe. Fonetske i ortografske 

vježbe.  

• Neodreñene zamjenice. Vježbe. Odnosne zamjenice. Vježbe. Upravni i 

neupravni govor. Prijedlozi, vježbe. Konverzacija. Fonetske i ortografske 

vježbe. Čitanje jednostavnog teksta. Pismeni test.  

• Fonetske i ortografske i gramatičke vježbe. Ponavljanje i utvrñivanje znanja o 

vrstama riječi i njihovoj poziciji u rečenici. Konverzacija. Vježbanje 

nepravilnih imenica i glagola. Samostalna izrada kraćeg sastavka.  

• Ponavljanje i utvrñivanje gradiva obrañenog tijekom semestra. Fonetske, 

ortografske i gramatičke vježbe. Konverzacija. Priprema za polaganje ispita.  

 
 
Literatura:  
 
Obvezatna:  
 
Böhmerová, A.: Slovak for you, Bratislava, 1999.  
 
Dratva, T. - Buznová, V.: Slovenčina pre cudzincov, Bratislava, 1998.  
 
Igazová, T. - Gheorghiová, E. - Kováčiková, D.: Cvičebnica slovenčiny ako cudzieho 
jazyka, Bratislava, 1996.  
 
Kursar, M. - Sesar, D.: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s 
gramatikom, Zagreb, 2005.  
 
Interna skripta  
 
Izborna:  
 
Caltíková, M. - Tarábek, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka, 
Bratislava, 1998. 
 
Horák, E.: Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník, Bratislava, 
1991. 
 
Mistrík, J.: Gramatika slovenčiny, Bratislava, 1994.  
 
Takáč, F.: Hrvatsko-slovački rječnik, Zagreb, 1999.  
 
Način polaganja ispita: pismeni i usmeni  
 



Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: provjera znanja putem 
pismenih testova i kroz konverzaciju, provjera izvršavanja studentskih obveza 
(redovito prisustvovanje na nastavi, aktivno sudjelovanje, izvršavanje domaćih 
zadataka, izrada dva pismena rada opsega jedne kartice teksta). 
 


