TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠCE
VŠEOBECNÉ ZE SRBŠTINY
TEMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE - konverzace
ТЕМЕ УСМЕНОГ ОПШТЕГ ДРЖАВНОГ ИСПИТА - конверзација
1. Породица - токови живота
2. Kућа и намештај / становање / кућа и дом
3. Градови, транспорт и јавни превоз / живот у граду и живот на селу
4. Радње и куповање
5. Послови и каријера / професије и занимања / занати
6. Свакодневни живот/ слободно време, хоби / јавне и друштвене
активности / дружење
7. Финансије и комуникације
8. Спортови и игре
9. Здравље и болести / људско тело
10. Гардероба / облачење / мода
11. Храна / јела и намернице
12. Kултура и забава / уметност
13. Образовање
14. На одмору – обилазак знамености
15. Путовања и врсте превоза
16. Kлима и време / пољопривреда / баштованство
17. Животна средина / природа, животиње и биљке
18. Медији
19. Празници и фестивали
20. Проблеми у друштву / наука и технологија
ТЕМЕ УСМЕНОГ ОПШТОГ ДРЖАВНОГ ИСПИТА ИЗ
СРПСKОГ ЈЕЗИKА
1.
Географско обележје (карактеристике рељефа, положај, границе, реке,
језера, планина, клима).
2.

Државно уређење – државни симболи, српска химна „Боже правде“.
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3.
Србија – мала земља за велики одмор: национални паркови, резервати
природе, седам српских чуда, бање, места које бисте ви препоручили.
4.
Привреда Србије: пољопривреда, главне индустријске гране , трговина,
српски производи на чешком тржишту и у свету.
5.
Саобраћај у Србији (врсте саобраћаја, нови аутопутеви и њихово
коришћење, градски саобраћај и његова организација.
6.
Национални паркови и њихов значај (наведите где се налазе и ближе
опишите бар три).
7.
Школски систем у Србији (кратка информација о школству, упоредити
са ЧР).
8. Националнí састав становништва, национална политика.
9. Социјална политика Србије (организација српског здравства, право на
пензију, накнаде због телесних повреда и право на рехабилитацију, дечји
додатек и слично, здравствена заштита оних који немају средства за
издржавање) .
10. Архитектура и ликовна умјетност Србије (значајни архитектонски
споменици и најпознатији скулптори и сликари)
11. Српска кинематографија (почеци ‘српског’ филма, филмске теме
времена социјализма, дипломанти прашке ФАМУ у српском филму). Познати
режисери и филмски глумци
12. Српска музика ( музика у народном препороду, старе народне песме,
староградске, познати фестивали, познати музичари српског порекла у свету,
однос према музици данас).
13.

Србија у средњем веку

14.

Србија у време отоманског царства.

15. Историја Срба укратко ( кнежевина, краљевина, СФРЈ, Србија и Црна
Гора, Република Србија).
16. Значајни представници српске науке, уметности, књижевности и
политике.
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17. Спорт у Србији (најомиљеније врсте спорта и успеси српских
спортиста на значајним такмичењима у свету).
18. Српски брендови: светски познати Срби из области науке, технологије,
медицине, културе и спорта.
19.

Занимљиве чињенице о Србији за које је вероватно мало ко чуо.

20. Народни обичаји (кулинарски специјалитети), државни и верски
празници (славе).
DOPORUČENÁ LITERATURA:
www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
www.sr.wikipedia.org/sr-el/Српск
www.sr.wikipedia.org/wiki/Istorija_Srbije
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