
 

 

 

 

TEČAJ ČEŠČINA – ZAČETNA 

RAVEN (SEJO) A1 

VSEBINE Tečaj je namenjen vsem, ki bi se radi sporazumevali v češčini (predznanje ni potrebno), in 

vsem, ki se zavedajo, da le znanje slovenščine ne zadostuje za komunikacijo v češkem 

jeziku. 

V sedmih poglavjih se bomo srečali s simulacijo vsakodnevnih situacij: 

1. pozdravljanje in predstavljanje v formalnem in neformalnem okolju, telefonski 

pogovor, 

2. orientacija v mestu, spraševanje za pot, opis mesta, prevozna sredstva, kupovanje 

vozovnice, 

3. v restavraciji, jedilni list, naročanje jedi, spraševanje za ceno, 

4. medsebojni odnosi, opis osebe, 

5. čas in dnevna rutina, opis vsakdanjika, 

6. slavni Čehi, kaj si delal včeraj, opis preteklosti, 

7. na počitnicah, vremenska napoved, pripovedovanje o doživetjih. 

 



 

 

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

pri sporazumevanjem v drugem slovanskem jeziku: 

1. abeceda, navajanje osebnih podatkov, branje vizitke, narodnost, države, jeziki,    

poklici, številke (1–10), vljudnostne fraze, 

2. stavbe v mestu, pozicije, številke (10–100), naslov, 

3. hrana in pijača, vrstilni števniki, številke (100–10.000), 

4. družina, 

5. ura, datum, teden, mesec, urnik, koledar, aktivnosti, 

6. poklici, aktivnosti, življenjepis, 

7. vreme, počitnice, države Evropske Unije, strani neba. 

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

pripravili s slovničnimi poglavji: 

1. osebni zaimki, glagol biti in ne biti, imenovalnik in zvalnik, moški in ženski spol, 

2. glagoli na -IT, ĚT, modalni glagol morati, velelnik iti, 

3. pridevnik, nepravilna glagola (brati in piti), imeti rad, 

4. svojilni zaimki (moj, tvoj ...), glagoli imenovati se, delati, študirati, stopnjevanje 

pridevnikov, sedanjik, tožilnik, 

5. vsi modalni glagoli, predloga do in na, 

6. preteklik, razlikovanje med glagoli znát, vědět, umět, 



 

 

7. vezava predlogov, sklanjanje samostalnikov. 

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

razumeli bodo bistvo pogovora, znali bodo brati besedila in napisati krajša preprosta 

besedila. 

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

didaktičnimi pripomočki, simulacijami običajnih situacij. 

UČNO GRADIVO Čeština expres 1 

 


