
 Назив 
предмета: Њемачки језик 2 

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: Положен испит из Њемачког језика 1 
Циљеви изучавања предмета: Оспособљавање студената да се писмено и усмено изразе на нивоу А1/1 европског референтног 
оквира за језике. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог курса студенти ће бити у стању да разговарају о 
намјештају у кући, да разумију огласе у новинама, да кажу тачно вријеме и дане у седмици, да познају годишња доба, знају рећи 
какво је вријеме, да искажу намјеру, да знају предложизи и противријечити и да пишу у прошлом времену. 
 
Име и презиме наставника и сарадника: Поповић Андреа 
 
Методe наставе и савладавања градива: Вјежбе, самосталан рад студената, задаће, 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 
 
4C Hast du aber schöne Möbel (намјештај, кућански апарати, боје; изразити допадање или недопадање) 
4D/E  Wohnungsanzeigen / Wohnstile (бројеви од 100 до 1.000 000, огласи у новинама, разумијевање 
новинског чланка) 
5A Wie spät ist es? Es ist... (неофицијелно вријеме) 
5B Ich räume die Wohnung auf. (омиљене свакодневне активности) 
5C Ich stehe von Montag bis Freitag um halb acht auf. (дани у седмици) 
5D/E Tageszeiten / Öffnungszeiten (ток дана, поруке на телефонској секретарици, радно вријеме, официјелно 
вријеме) 
6A Das Wetter ist doch schön. Die Sonne scheint. (описивање времена, годишњих доба и страна свијета) 
6B Sie haben ja einen jogginganzug, oder? (разговор у куповини или ресторану) 
6C Habe ich das Geld wirklich nicht dabei? Doch, da ist es ja. (потврдити, противријечити, одбити) 
6D/E Freizeit und Hobbys / Wetter (слободно вријеме, временска прогноза, писње огласа) 
7A Ich kann aber nicht Tango Tanzen. (говорити о способностима) 
7B Corinna will einen Tangokurs machen. (исказати намјеру) 
7C Hast du das gehört Koko? (описивање догађаја у прошлости) 
7D/E Ich bin noch nie in eine Tanzschule gegangen / Deutsch lernen (описивање активности у прошлости, 
исказивање мишљења) 
Kolloquium 
                                                                                                            
 

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: (10 бодова)  
Писмени испит: (50 бодова) 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Попобић Андреа 
Напомена: 



 


