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20 березня 2020 року (2 год.)

Тема  практичного  заняття:  Умовний  спосіб.  Узгодження  неозначено-кількісних
числівників з іменниками і дієсловами (продовження). 

І.  Опрацюйте граматичний матеріал із таблиць. Виконайте відповідні завдання на картках з
роздатковим матеріалом. 

1. 

ІІ. Прочитайте казку Л. Суходолчана. Випишіть і перекладіть незнайомі слова. Підготуйте
короткий переказ. 

mailto:maryana.klymets@lnu.edu.ua


23 березня 2020 року (2 год.)

Тема практичного заняття: Вирази на позначення модальності.

Підручник:
 Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika 
(A2). / Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar. – Ljubljana, 2009

І. 1. Опрацюйте граматичний матеріал із таблиці. 

2. Виконайте вправи 12, 13 (стор. 48)
3. Прослухайте запис №37, виконайте вправу 14 (стор. 49)



24 березня 2020 року (4 год.)
27 березня 2020 року (2 год)
3 квітня 2020 року (2 год)

Тема практичного заняття: Сучасний світ

Підручник:
 Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika 
(A2). / Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar. – Ljubljana, 2009

І.  1. Опрацюйте граматичний матеріал (відмінювання особових займенників у місцевому й
орудному відмінках) на стор. 102.
2.  Опрацюйте  таблицю  відмінювання  особових  займенників.  Зверніть  увагу  на  коротку
(ненаголошену) і повну (наголошену) форми. 

3. Опрацюйте лекцію 8 (стор. 50-55). Усі вправи виконайте письмово.
ІІ. Виконайте вправи (у додатку)



Slovenska beseda v živo: učbenik za začetni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika /  
Andreja Markovič, Danuša Škapin, Katarina Rigler Šlic, Špela Kajič Kmetič. – Ljubljana, 2002.







Перекладіть словенською мовою.
1. Вихідні я проводжу дуже активно. 
2. Підеш зі мною завтра увечері в кіно? На жаль, я не можу. Але ми можемо піти в 

неділю на матч.
3. Коли я вчилася в університеті, я часто ходила в бібліотеку.
4. Коли я готуюся до іспиту, я радше працюю сам.
5. Марія збирає марки і монети, щоб їх потім продати через інтернет.
6. Павле і Маріо прийшли б у гості, якби не заснули.
7. Я люблю свою роботу, бо вона цікава.
8. Я не хочу бути вчителькою, бо у школі діти не слухаються.
9. Я довго працюю в університеті і мені подобається моя робота, бо я люблю працювати 

з людьми.
10. Я радію, бо скоро виходжу на пенсію.
11. Шукаємо секретарку на визначений термін працевлаштування.
12. Щоб написати звіти, протоколи зустрічей і приймати людей потрібно бути 

відповідальним, організованим, старанним і комунікабельним.
13. Які в тебе мови праці? Скільки триває обідня перерва і відпустка?
14. У сфері будівництва працює багато людей зі східної Європи.
15.   Під час навчання студенти провели трохи часу за кордоном.

  


