
Савремени чешки језик Г-1

Вежбе

Једносеместрални предмет
Обавезни предмет
Први семестар
6 ЕСП бодова

Време и место одржавања: према важећем распореду часова

Циљ предмета: 

Практично овладавање чешким језиком и примена стечених теоријских сазнања.  
Оспособљавање за рад са језиком и за оријентацију у језику, које треба да резултира 
добрим познавањем и активном употребом савременог чешког језика у оквиру свих 
његових планова и дисциплина. Практично савладавање изговора чешких гласова. 
Упознавање са основама морфологије. Савладавање морфологије именица и 
оспособљеност за њихову  примену.

Садржај предмета:

Увежбавање  изговора  чешких  гласова,  дужина  и  акцента. Примена  ортографских
правила  у  тексту;  диктати. Усвајање  врста  речи,  њихових  граматичких  категорија  и
функција; упознавање са основама лексичког система, стицање основног фонда речи и
његово увећавање активном употребом лексике из области свакодневне конверзације,
вођењем дијалога, читањем, репродукцијом и анализом текстова различитих жанрова.
Превођење лакших књижевних текстова.

План часова: 

1. Чешка абецеда, самогласници a/á, e/é, o/ó, u/ú/ů; Вежбе изговора.
2. Самогласници i/í, y/ý, графема ě; Вежбе изговора.
3. Дифтонзи ou, au, eu, самогласници у речима страног порекла; Представљање.
4. Преглед чешких сугласника; Конверзација: поздрави и ословљавање.
5. Правописна подела сугласника; Читање и оријентација у тексту.
6. Подела сугласника по звучности, асимилација сугласника; Конверзација: народности.
7. Акценатске целине; Конверзација: свакодневне навике.
8. Сугласници у речима страног порекла; Конверзација: дани у недељи.
9. Преглед именица – род и деклинациони типови; Конверзација: стан и намештај.
10. Именице мушког рода – деклкинациони тип pán/hrad; Конверзација: огласи.
11. Именице мушког рода – деклинациони тип muž/stroj; Конверзација: фотографија.
12. Именице женског рода – деклинациони тип žena, именице мушког рода 
деклинациони тип předseda/soudce; Конверзација: како се упознајемо.

Испитна питања:

Испит се састоји од писменог и усменог дела. Писмени део подразумева граматички 
тест из фонетике, фонологије и морфологије и из обрађених конверзацијских тема. 



Усмени део се састоји од читања, превода и граматичке анализе текста на чешком 
језику.

Оцењивање:

Присуство на вежбама 10%, активно учешће на часу 10%, израда домаћих задатака 30%,
завршни испит 50 %.
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