TEČAJ

ČEŠČINA – NADALJEVALNA 1

RAVEN (SEJO)

A2

VSEBINE

Tečaj je namenjen vsem, ki so se že učili češčino in bi radi izboljšali konverzacijo, nadgradili
slovnično znanje ter obogatili besedišče.
Na tečaju nas bodo v prvem semestru spremljali liki Beata, Petr, David, Zdena, paní
Zuzana Rádlová in pan Jindřich Rádl, v drugem semestru pa se nam bodo pridružili David
Krátký, Eva Malá, Lucie Svobodová, Jan Vodička in Michal Polák.
V 10 poglavjih se bomo srečali s simulacijo vsakodnevnih situacij:
1.
Spoznavanje in predstavljanje;
2.
Družinski odnosi;
3.
Športne dejavnosti;
4.
Potovanja;
5.
Moda;
6.
Razgovor in zaposlitev;
7.
Zdravje in bolezni;
8.
Izgled in značaj;

9.
V mestu;
10. Mediji.
Okrepili se bomo z uporabnim besediščem, še posebej tistim, ki je lahko “problematično”
pri sporazumevanjem v drugem slovanskem jeziku:
1.
predstavitev sebe in drugih, narodnosti;
2.
družinski člani, družinska praznovanja, porodniški dopust na Češkem, češki film;
3.
šport, olimpijske igre;
4.
prevozna sredstva, potovanje, namestitev in turistični program;
5.
oblačila, vzorci, barve, moda na Češkem skozi čas;
6.
razgovor, kader, motivacijsko pismo in življenjepis;
7.
pri zdravniku, v lekarni, deli telesa;
8.
izgled, opis osebe, značaj;
9.
orientacija, stavbe v mestu,
10. radio, televizija, tisk, internet.
Da bodo naša sporočila imela rep in glavo in da bodo bolje zvenela, se bomo na to
pripravili s slovničnimi poglavji:
1.
sedanjik, prihodnjik (dovršni in nedovršni glagoli), imenovalnik množine;
2.
preteklik, pogojnik, tožilnik;
3.
velelnik, glagoli premikanja, poročani govor in vezniki;

UČNO GRADIVO

4.
sklanjanje števnikov in datumov, mestnik;
5.
množinski samostalniki, dajalnik in zvalnik;
6.
postavljanje vprašanj, moške sklanjatve na samoglasnik, orodnik;
7.
prislovi, sklanjanje dvojinskih delov telesa;
8.
pridevniki, stopnjevanje pridevnika, svojilni samostalniki;
9.
stopnjevanje prislovov, sklanjanje srednjega spola tujk, svojilni pridevniki množine;
10. trpnik, vezniki in vezni elementi.
Udeleženci se bodo ob koncu tečaja sposobni sporazumevati v vsakdanjih situacijah,
razumeli bodo pogovor, znali bodo brati kompleksnejša besedila in napisati daljša
zahtevnejša besedila.
Tečaj je pripravljen interaktivno, s komunikacijskimi pristopi, veliko vizualizacije,
didaktičnimi pripomočki, simulacijami običajnih situacij in videoposnetki.
Osnovno gradivo: Čeština pro cizince
Pomožno gradivo: Čeština express A2/2, Linguafilm, Čeština pro práce

