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Циљ предмета

Даље развијање основних језичких вештина. Усавршавање стечене језичке компетенције
оптимално до нивоа А2. Студент треба да овлада правилним изговором, усвоји и активира
основни лексички фонд, да усвоји основне граматичке облике и конструкције и правилно их
употребљава у говору и писању, разуме писани текст и исказе на теме из свакодневне
комуникације - разуме целе реченице и чешће изразе, способан je за комуникацију везану за
једноставне свакодневне ситуације које захтевају директну размену информација о познатим и
уобичајеним активностима и темама. У стању је да на једноставан начин излаже и пише о себи,
својој непосредној околини и питањима у домену непосредних потреба .Способан је да преводи
реченице и краће текстове на одговарајуће обрађене теме у оба смера.

Садржај предмета

Упознавање студената са граматичким и правописним правилима кроз теоријска објашњења и
конкретне примере, граматичка и лексичка вежбања, читање текстова из уџбеника, вођење
једноставне комуникације, интерактивна настава, самостално превођење реченица и краћих
текстова. Препознавање и употреба основних паралингвистичких и невербалних чинилаца
Упућивање на коришћење интернет и електронских извора.

План часова

Часови се изводе паралелно на три плана: превођење, лекторска вежбања усмерена на
усавршавање језичких вештина и граматичка вежбања. Теме и проблеми на ова три плана
међусобно кореспондирају и допуњују се. У оквиру сваког од њих најпродуктивнијим методама
детаљно се обрађују наставне јединице обухваћене садржајем предмета, ритмом који одговара
како потребама групе тако и способностима и потенцијалима сваког члана групе понаособ, а
ради достизања оптималног циља предмета. Настава обухвата вежбања из правописа, лексичка
вежбања с вежбама превођења, говорна вежбања (основне теме из свакодневног живота,
формуле етикеције, изглед, карактер, одећа, храна, продавница, ресторан, путовање, слободно
време итд.), граматичка вежбања.

Оцењивање

 предиспитне обавезе:
присуство и активност на настави, колоквијуми (40 поена)

 писмени испит:
диктат, писмени превод у оба смера (са словачког на српски и са српског на словачки),
писана продукција (40 поена)

 усмени испит:
писмени превод у оба смера (усмено презентован и коментарисан), провера језичких
знања и вештина предвиђених циљем предмета (20 поена)
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