
Naziv studija: Česki jezik i književnost

Ime nastavnika: Daniela Pelčáková

Naziv kolegija: ČEŠKE PRIJEVODNE VJEŽBE IV
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: rad na publicističkim, umjetničkim i znanstvenim tekstovima; diskusija o temama;
aktiviranje i proširivanje jezičnih kompetencija pomoću morfoloških,
sintaktičkih, tvorbenih i leksičkih vježbi; razvijanje vokabulara; prevođenje kraćih
tekstova s hrvatskog na češki jezik

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. - 3.    Soudnictví a kriminalita – opakování a prohlubování slovní zásoby k tématu; diskuse
k článkům (počítačové pirátství, krádeže, domácí násilí);  lexikální a gramatická cvičení
k výchozím textům; slovesné vazby; tvoření podstatných jmen – prohlubování učiva,
cvičení;

4. - 6. Životní prostředí – rozbor článků k tématu, lexikální a gramatická cvičení k výchozím
textům, diskuse k tématu; nepravidelnosti ve větné stavbě; slovesné vazby; lexikální cvičení

7. - 9. Práce s uměleckými texty; tvoření adjektiv z podstatných jmen – prohlubování
učiva, cvičení; přechodníky; slovesné vazby

10.- 12.   Obecná čeština – práce s texty, lexikální cvičení; interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí
– shrnutí, cvičení; slovesné vazby; vyjádření okolností děje – čas, příčina, účel
– opakování a prohlubování učiva

13. „Je libo si vybrat?“ - diskuse k obsahu článku, gramatická a lexikální cvičení k textu;
vyjádření okolností děje – přípustka, podmínka – opakování a prohlubování učiva

14.   „Dětství ve zlaté kleci“ - diskuse k obsahu článku, gramatická a lexikální cvičení
15.   Opakování
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