Шифра предмета

Назив
предмета:
Статус предмета
И

ЧЕШКИ ЈЕЗИК 1
Семестар
1.

Број ECTS кредита

Фонд часова
1+1

Студијски програми за које се организује:
ФРАНЦУСКИ, СРПСКИ, ЊЕМАЧКИ, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОИСТ
Условљеност другим предметима:
НЕ
Циљеви изучавања предмета:
ОСПОСОБОВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УСМЕНИ И ПИСМЕНУ КОМУНИКАЦИЈУ НА НИВОУ А1
Исходи / резултати учења (стечена знања):
СТУДЕНТИ ЋЕ БИТИ У СТАЊУ ДА УСМЕНО И ПИСМЕНО КОМУНИЦИРАЈУ НА НИВОУ А1. УЧВРСТВАпаЊЕ ЛИНГВИСТИКОГ
МИШЛЕЊА И СТРУЧНЕ СПОСОБНОСТИ НА ПОЗАДИНИ ПОЗНАВАЊА ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА.
Име и презиме наставника и сарадника:
ПАВЕЛ ЦИХЛАР
Методe наставе и савладавања градива:
ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА
Садржај предмета:
Припремна недјеља
Припрема и упис семестра
I
недjеља
ц недjеља
III недjеља
IV недjеља
V недjеља
VI недjеља
VII недjеља
VIII недjеља
IX недjеља
X недjеља
XI недjеља
XII недjеља
XIII недjеља
XIV недjеља
XV недjеља

УВОДНИ СУСРЕТ, СТРУЧНА ИСТОРИЈА ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА И ЊЕГОВО МЈЕСТО У
ПОРОДИЦИ ИНДОЕВРОПСКИХ ЈЕЗИКА И У ОДНОСУ НА СЛОВЕНСКЕ ЈЕЗИКЕ
II систем вокалаа консонаната, изговор- како се шта пише и говори у односу на матерњи језик, III
Први разговори, поздраве, форма персирања и „ти“ IV Наставлање у разговорима проширење
фондаречи око око представлења студента и његов дјеловања на факултету V Рад с књигом,
развој фонду речи и граматике у теми –Наш школски шивот“, од наредног термина до краја
семестра рад по уџбенику до треће лекције /задње граматично градиво – претеритум/, задња два
часа –спремае на завршни тест – вјежбање форме питања на тесту/испиту- с обзиром на сатуденте
њемачког – форма коришћеља форме ти и ви – персирање, форма представлења све особе и
одговр на елементарна питања – како сте – п друштвеној форми сличној њемачком моделу
конверзације.

Оптерећење студеnта на предмету:
Недjељно

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе.
Обавезна литература:
Hronová, K., Turzíková,M.: Čeština pro cizince. Fraus.Plzeň 1998
Облици провјере знања и оцјењивање:
Испит и колоквијуми
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке:ПАВЕЛ ЦИХЛАР
Напомена:

У семестру

