Úvod do starogréckeho jazyka I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študent aktívne zúčastňuje na seminároch, v rámci ktorých sú jednotlivé aktivity
bodovo dotované. Hodnotia sa tri základné povinnosti: dochádzka, aktivita počas hodiny a prezentácia. Za
dochádzku získa 15 bodov (za absencie sa body odratúvajú, pričom sa povoľujú maximálne dve absencie),
za aktívnu účasť na jednotlivých seminároch a iniciatívne zapájanie sa do diskusie 20 bodov a za
prezentáciu spracovanej problematiky získa 15 bodov (analýza a interpretácia vybraných textov). Na záver
semestra bude písomná previerka, za ktorú získa 30 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať
najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 65
bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 60 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 55 bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorého hodnotenia získa menej ako 10 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základom gréckeho jazyka, oboznámi sa s gréckou gramatikou a tvorením viet,
identifikuje uplatnenie gréckeho jazyka pri štúdiu filozofie, analyzuje etymologické súvislosti, vysvetlí
najdôležitejšie filozofické pojmy. Naučené vedomosti aplikuje v rámci komplexného pochopenia vplyvu
gréckeho jazyka na ostatné európske jazyky a naučí sa rozlišovať základné rozdiely medzi starogréckym
a novogréckym jazykom.
Stručná osnova predmetu:
1. Grécka abeceda.
2. Výslovnosť grécky dvojhlások.
3. Základy gramatiky (slovesá – časovanie, podstatné mená – skloňovanie, číslovky, zámená).
4. Analýza gréckych slov.
5. Etymológia vybraných pojmov.
6. Vplyv gréckeho jazyka na slovenský jazyk.
7. Analýza slovenských slov, ktoré majú grécky pôvod.
8. Jazyk a kultúra, poznávanie a pochopenie kultúry antického Stredomoria
9. Problematika prekladu slov s viacerými významami.
10. Jazyk a skúsenosť poznania.
11. Vplyv gréckeho jazyka na ostatné európske jazyky.
12. Dejiny a dialekty gréckeho jazyka.
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