
 Назив предмета: ЧЕШКИ ЈЕЗИК   

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 Изборни   3. 2 2+0 

Студијски програми за које се организује: Српски језик и књиж., Српски и руски ј. и књиж. 
Условљеност другим предметима: - 

Циљеви изучавања предмета: Основна оријентација у другом словенском систему, учвршћивање података у 

односу на главни предмет студија – друге словенске филологије 

 

Исходи/резултати учења (стечена знања): По завршетку овог модула, студенти ће имати ниво А 

чешког језика, те основну оријентацију у систему чешког језика у односу на студиј главног 

словенског језика или филологије. 
 

Име и презиме наставника и сарадника: ПАВЕЛ ЦИХЛАР 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе, колоквијуми и завршни тест 

Садржај предмета: 

Припр. недјеља 

I      недjеља 

II     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 подаци о семестралном плану наставе 

Чешки језик и његове карактеристике у односу на остале словенске језике 

 

Разговори, специфика чешког говорног језика и основи ортографије 

 

Да знам реци основне ствари о себи и мојим другарима 

Глаголи – Бити, имати 

Град и улица – опис 

 

Школа и студентски живот  

 

Школа и студентски живот 2 

Како изгледа мој радни дан 

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 

Да знам реци нешто о себи – повезано са другим стварима, званична прилика 

Да знам реци нешто о другару – повезано са другим стварима, званична прилика 

Сумаризација градива за први семестар – теорија 

ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ 

Припрема на завршну форму тестирања и испита - вјежбање 

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно:  2 часа предавања  У семестру: 30 часова предавања  

Литература: Чешки језик за странце/ Český jazyk pro cizince, autorice: Hronová Karla, Turzíková 

Milada, Fraus, Plzenj, 2011 

 

 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: колоквијуми, завршни тест и разговор о њему 

Посебна назнака за предмет: - 

Име и презиме наставника који је припремио податке: ПАВЕЛ ЦИХЛАР 

 

 

 

 

 



 


