
 

 

 

 

TEČAJ PORTUGALŠČINA – IZPOPOLNJEVALNA 1 

RAVEN (SEJO) B1.1 

VSEBINE Tečaj je primeren tiste, ki so že spoznali osnove portugalskega jezika, predvsem za tiste, 

ki so obiskovali začetni tečaj portugalščine in nadaljevalni tečaj 1 na Filozofski fakulteti. 

Namenjen je utrjevanju in poglabljanju osnovnega besedišča in učenju zahtevnejših 

slovničnih značilnosti. Udeleženci bodo pridobili ustrezne zmožnosti in spretnosti, ki so 

potrebne za obvladovanje najširše palete standardnih govornih položajev 

(pripovedovanje o preteklosti, upovedovanje mnenja in stališč v zvezi s poklicnimi načrti, 

zanimanji in konjički, aktualnimi dogodki; podroben opis osebnostnih in zunanjih 

značilnosti, izražanje čustev in dvomov) in ustrezajo stopnji B1.1 po Skupnem evropskem 

jezikovnem okviru. Udeleženci so ob koncu tečaja sposobni razumeti bistvo različnih vrst 

besedil, na primer časopisne oglase, navodila za uporabo, poročila, krajše pripovedi, 

romane ipd. Sposobni so se sporazumevati v različnih okoliščinah, na enostaven način 

podati svoje mnenje, spisati kratko in jasno besedilo o dani temi in se izražati v skladu s 

kulturnim okoljem, v katerem se nahajajo. V sklopu izpopolnjevalnega tečaja 

portugalščine se bomo osredotočili na: razumevanje pisnih in govornih besedil o 



 

 

vsakdanjih temah vzetih iz različnih medijev in portugalske literature; razvijanje 

pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem 

o vsakdanjih in aktualnih temah; razvijanje ustnega in pisnega izražanja v povezavi z 

vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami; razvijanje zavedanja o jeziku in 

sposobnosti za samostojno učenje jezika. 

Besedišče: potovanja in spoznavanje različnih kultur, Evropska unija, migracije, delo v 

tujini, prazniki in običaji, poklici in poklicna usmeritev, obvladovanje stresa, izražanje 

zapovedi in prepovedi, izražanje mnenja in čustev, horoskop, pregovori, življenjski cilji, 

zdrav način življenja, spoznavanje portugalsko govorečih držav in njihovih kultur – PALOP, 

izražanje hipotetičnosti, dvomov in želja.  

Slovnica: pravila za umeščanje osebnih zaimkov (pred glagolom, za glagolom, vmes), 

tvorba besed, prislov, glagoli s predlogi, konjunktiv (Presente, Imperfeito e Futuro do 

Conjuntivo dos verbos regulares e irregulares), distinkcija v rabi konjunktiva in osebnega 

nedoločnika (Infinitivo Pessoal/Presente do Conjuntivo), odvisni stavki s če (Se + 

Imperfeito do Conjuntivo + Condicional/Imperfeito do Conjuntivo). 

UČNO GRADIVO Ana Tavares (2015): Portugues XXI - Livro Do Aluno 3. Lizbona: Lidel Edicoes Tecnicas Lda. 

Ana Tavares(2015): Portugues XXI - Caderno de exercicios 3. Lizbona: Lidel Edicoes 

Tecnicas Lda 
 

https://www.bookdepository.com/publishers/Lidel-Edicoes-Tecnicas-Lda
https://www.bookdepository.com/publishers/Lidel-Edicoes-Tecnicas-Lda
https://www.bookdepository.com/publishers/Lidel-Edicoes-Tecnicas-Lda

