
Naziv studija: Česki jezik i književnost

Ime nastavnika: Daniela Pelčáková

Naziv kolegija: ČEŠKE PRIJEVODNE VJEŽBE III
Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: vježbe (4 sati tjedno)

Jezik: češki

Broj ECTS bodova: 5 – smjer nastavnički

4 – smjer prevoditeljsko-kulturološki

Ciljevi kolegija: stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini C1/C2 prema
Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe

Sadržaj kolegija: razumijevanje, prepričavanje, raščlanjivanje složenih tekstova i diskusija
o temama; aktivizanje i proširivanje jezičnih kompetencija pomoću gramatičkih,
leksičkih i sintaktičkih vježbi; razvijanje vokabulara

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, provjere znanja tijekom nastave, redovito
obavljanje zadataka

Ispit: Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od
pismenog i usmenog dijela.

Raspored rada po tjednima:

1. Opakování
2. „Až si dočtu tenhle článek“ – diskuse k obsahu článku, gramatická a lexikální cvičení

vycházející z textu; frazeologie (přirovnání, rčení - cvičení)
3. „Mladí Evropané zvedají kotvy“ - diskuse k obsahu článku; lexikální cvičení; slovesné vazby
4. „Mladí Evropané zvedají kotvy“ - gramatická a lexikální cvičení vycházející z textu; slovesné

vazby; lexikální cvičení; jehož, jejíž, jejichž
5. Bezdomovectví – diskuse k obsahu článku; lexikální cvičení k výchozímu textu; slovesné

vazby; gramatická cvičení – skloňování podstatných jmen přejatých a cizích – opakování
a prohlubování učiva

6. Stereotypy - diskuse k tématu; lexikální cvičení; slovesné vazby; skloňování podstatných jmen
přejatých a cizích – opakování a prohlubování učiva

7. Osobnosti na českých a chorvatských bankovkách; lexikální cvičení; skloňování zájmen –
obtížnější jevy – opakování; nahrazování vedlejších vět větnými členy - cvičení, tvoření
podstatných jmen – prohlubování učiva

8. Osobnosti na českých a chorvatských bankovkách; lexikální cvičení; skloňování zájmen –
obtížnější jevy – opakování; slovesné vazby; tvoření podstatných jmen – prohlubování učiva

9.-11.   Bezpečnost silničního provozu, doprava – rozbor článků k tématu; cvičení k článkům; diskuse
k tématu; lexikální a gramatická cvičení; tvoření adjektiv ze sloves; slovesné vazby

12.   Významné události roku 2014 v ČR; lexikální cvičení; číslovky – obtížnější jevy
13.   Významné události roku 2014 v ČR; lexikální cvičení
14.   Opakování
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pracovní listy připravené lektorkou
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a spojení, Praha 2005
kol.: Slovník cizích slov, Praha 1998
Trnková, A.: Textová cvičebnice českého jazyka II, Praha 1994
kol.: Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989
kol.: Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998
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