
Naziv studija: Česki jezik i književnost

Ime nastavnika: Daniela Pelčáková

Naziv kolegija: ČEŠKE JEZIČNE VJEŽBE V
Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: vježbe (6 sati tjedno)

Jezik: češki

Broj ECTS bodova: 5

Uvjet: položen ispit iz Čeških jezičnih vježb IV

Ciljevi kolegija: stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B1/B2 prema
Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe

Sadržaj kolegija: aktiviranje i proširivanje gramatike pomoći morfoloških, leksičkih i sintaktičkih
vježbi, usmenu i pisanu komunikaciju i izražavanje, razvijanje slušanja
i sposobnosti raspravlanja, razvijanje vokabulara, analiza autentičnih tekstova

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, provjere znanja tijekom nastave, redovito
obavljanje zadataka (gramatičke vježbe, poznavanje vokabulara, lektire,
diskusije) i pisanje domaćih zadataka

Ispit: Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od
pismenog (provjera gramatike i vokabulara) i usmenog dijela (provjera usvojenosti
komunikacijskich vještina).

Raspored rada po tjednima:

Týden Tematický celek
(konverzační okruh)
- opakování a rozšiřování slovní zásoby,

procvičování nového lexika
- články k tématu – porozumění textu,

úkoly k obsahu, lexikální a gramatická
cvičení

- konverzace
- napsání textu na zadané téma

Gramatika
(gramatická cvičení)

1. Úvodní informace
Článek o stresu

Slovosled - příklonky

2. Bydlení Podmiňovací způsob – kond. přítomný, minulý

3. Bydlení Kondicionál ve větě a v souvětí
Slovesa s předmětem v akuzativu

4. Bydlení Vid, vidové dvojice
Slovesa s předmětem v genitivu

5. Doprava Rozkazovací způsob, vid a imperativ



6. Doprava Slovesa determinovaná a nedeterminovaná
Slovesa s předmětem v dativu

7. Sport Trpný rod
Podstatná jména slovesná

8. Sport Trpný rod
Slovesa s předmětem v instrumentálu

9. Televize, rozhlas Slovesa – obtížnější jevy
Slovesa s předmětem v lokálu

10. Vánoce Skloňování podstatných jmen – opakování
a prohlubování učiva (vlastní jména - česká)
Modální slovesa

11. Moderní komunikace Skloňování podstatných jmen – opakování
a prohlubování učiva (jména místní)

12. Moderní komunikace Skloňování podstatných jmen – opakování
a prohlubování učiva (jména místní)

13. «Domů až před desátou» Stupňování přídavných jmen

14. Opakování Opakování

Průběžně: pravopisná cvičení, poslechová cvičení
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