
Студијски програм/студијски програми: Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима 

Врста и ниво студија: Основне академсе студије 

Назив предмета: Почетни немачки језик 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Марија М. Станојевић Веселиновић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: / 

Циљ предмета 

Студент стиче основне језичке компетенције, способности и знања, на почетном нивоу, како у усменој тако и у писменој 

форми, тј. достиже ниво елементарне примене језика; развијање интересовања за немачки језик и културу немачког говорног 

подручја, упознавање са културним специфичностима. Остваривање језичких компетенција у оквиру А1 нивоа Заједничког 

европског оквирног приступа језицима.  

Исход предмета  

Студент ће моћи да:  

 разуме значење једноставних речи и реченица о већ познатим темама 

 разуме кратке текстове на немачком језику о познатим темама 

 пише кратке саставе на немачком језику о познатим темама 

 води разговор или прича о темама које су му већ познате  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Наставне теме: упознавање, поздрави, бројеви, тачно време, дани у недељи, активности у слободно време, породица, 

представљање, оријентација у граду, честитке. Структура језика и лексика: фонетика (гласови, транскрипција и акценат), 

морфологија (глагол sein, haben, неправилни глаголи, модални глаголи именице, множина именица, придеви, неодређена 

заменица, детерминатив, претерит глагола sein, haben и перфекат), синтакса (потврдни, упитни и одрични облик, сложене 

реченице- каталепса).  

Литература  
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици наставе: 

консултације 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Дијалошка метода, метода усменог излагања, рад на тексту, хеуристичка метода, метода практичних радова, логичке методе 

у настави (компаративна метода, индуктивна и дедуктивна метода, аналитичко-синтетичка метода). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испит 20 

колоквијум-и 40   

семинар-и    

 


