
 

 

 

 

TEČAJ ČEŠČINA – NADALJEVALNA 2 

RAVEN (SEJO) A2/B1 

VSEBINE Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi nadgradili svoje znanje češčine, ki bi radi utrdili 

sklanjanje samostalnikov, pridevnikov, zaimkov in spreganje glagolov ter vse to uporabili 

v praksi. Na tečaju se bomo osredotočali na ustno komunikacijo, poudarek bo na 

komunikaciji in na usvajanju novega besedišča. Doma pa boste pripravljali besedila, s 

katerimi se boste urili v pisanju v češčini. Na tej stopnji bomo prek besedil in konteksta 

usvajali novo besedišče. Ogledali si bomo izseke čeških filmov, poslušali češko glasbo in 

spoznavali češko kulturo. 

V petih poglavjih se bomo srečali s simulacijo vsakodnevnih situacij: 

1. pozdravljanje in predstavljanje v formalnem okolju, pisanje in analiza življenjepisa, 

simulacija razgovora za službo, 

2. pri zdravniku, v lekarni, pogovor o zdravem načinu življenja, 

3. opis osebe (bolj podrobno: zunanji izgled in značaj), na zmenku, 

4. orientacija v mestu, opis poti, pogovor o prevoznih sredstvih (bolj podrobno), 

sprehod po Pragi, Olomoucu, 



 

 

5. priprava novice, članka, reportaže. 

Okrepili se bomo z uporabnim besediščem, še posebej tistim, ki je lahko “problematično” 

pri sporazumevanjem v drugem slovanskem jeziku: 

1. opis sodelavcev, besedišče, ki ga potrebujemo na razgovoru za službo, vprašanja, 

poklici obeh spolov, 

2. bolezni in zdravila, deli telesa (bolj podrobno), kako nastane pivo, češki izumitelji, 

3. opis osebe, 

4. mesto, stavbe, postaje, prevozna sredstva, 

5. mediji: radio, televizija, tisk, internet, intervju. 

Da bodo naša sporočila imela rep in glavo in da bodo bolje zvenela, se bomo na to 

pripravili s slovničnimi poglavji: 

1. sklanjanje moškega spola na -A (turista) in na -E (soudce), sklanjanje števil do 1.000, 

orodnik, izgovarjava H in CH, 

2. prislovi, pridevniki, sklanjanje delov telesa (oči, uši), 

3. stopnjevanje pridevnikov, svojilni pridevniki v ednini (Evin, Petrův), veznik „kateri“, 

4. stopnjevanje prislovov, sklanjanje srednjega spola tip „muzeum, centrum“, svojilni 

pridevniki v množini (Evini, Petrovi), izgovor soglasniških sklopov, 

5. povratni trpnik (káva se vařila), zložen trpnik (dopis byl poslan), vezniki, skladnja 

podrednih in prirednih povedi, izgovor kompleksnejših kombinacij soglasnikov. 



 

 

 

Udeleženci se bodo ob koncu tečaja sposobni sporazumevati v vsakdanjih situacijah, 

razumeli bodo tudi kompleksnejše pogovore in besedila ter jih znali sami tvoriti. 

Tečaj je pripravljen interaktivno, s komunikacijskimi pristopi, veliko vizualizacije, 

didaktičnimi pripomočki, simulacijami običajnih situacij. 

UČNO GRADIVO Čeština pro cizince B1 (od 6. do 10. enote) 

 


