
 Назив 
предмета: Њемачки језик 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 изборни I 2 2+0 

 
Студијски програми за које се организује:  Филозофија, Психологија, Педагогија, Пердшколско васпитање, Учитељски 
факултет, Политикологија, Комуникологија и новинарство, Француски, Енглески u Српски језик и књижевност. 
 
Условљеност другим предметима: - 
 
Циљеви изучавања предмета: Оспособљавање студената  да се представе, поздраве, разговарају о породици, пријатељима, 
становању, бројевима и куповини. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог курс, студенти су у стању да се писмено и усмено 
изразе на нивоу А1/1 европског референтног оквира за језике. 
 
 
Име и презиме наставника и сарадника: Поповић Андреа 
 
Методe наставе и савладавања градива: Вјежбе, самосталан рад студената, задаћа, колоквијум и испит. 
 
Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
 

Припрема и упис семестра 
 
         Упознавање, увод; 1A: Guten Tag. -Hallo! (правила читања, слушни текст, поздрави, доба дана)                     
         1 B: Ich heiße Timo. (Представити себе и друге) 
         1C: Ich komme aus Finnland. (Питати и рећи одакле је неко и које језике говори) 
         1D/E: Buchstaben/Adresse (Алфабет, телефонски разговор, попуњавање формулара) 
         2A: Wie geht's? - Danke, sehr gut. (Питати некога, како је) 
         2B: Das ist mein Freund Timo. (Предсављање пријатеља и чланова породице) 
         2C: Sie wohnt in der Baaderstraße. (Рећи мјесто становања) 
         2D/E: Zahlen und Personalien/Sich vorstellen. (Бројеви 0-20, попуњавање формулара, рећи нешто о себи) 
         3A: Das ist doch kein Apfel, oder? (Описивати намирнице) 
         3B: Erdäpfel sind Kartoffeln. (Навести количину у куповини) 
         3C: Haben Sie Äpfel? (Разговор у куповини) 
         3D/E: Gewichte und Maßeinheiten/Mein Lieblingsessen. (Бројеви 21-100, цијене, количине, мјерне једин.) 
         4A: Das ist das Wohnzimmer. (Дијелови куће или стана) 
         4B: Die Wohnung gefällt mir sehr gut... (Опис куће или стана, исказити допадање или недопадање) 
         Колоквијум 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 школса часа (90 минута)                   

У семестру 
  

30 школских часова 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
 
Niebisch, Daniela: Schritte international 1, Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland, 2006 
 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
Koлоквијум (40 бодова) 
Домаћа задаћа: опис пријатеља, 10 реченица (10 бодова)  
Писмени испит (50 бодова) 
 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Поповић Андреа 
Напомена: 
 

 
 


