Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.08
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Немачки језик – општи део
Наставник (Име, средње слово, презиме):Борјана С. Вучуревић
Вежбе: Игор Р. Половина
Статус предмета: Опциони предмет на основним академским студијама, II семестар
Број ЕСПБ:8
Услов:/
Циљ предмета:Упознавање саосновним елементима структуре немачког језика и развијање основних
комуникативних способности неопходних за успешно сналажење у разним живoтним ситуацијама.
Аутоматизација акустичко моторних образаца језичке грађе и истовремено развијање језичких вештина –
читања, разумевања, писања и говора..
Исход предмета: Студент би требало да разуме, чита и пише једноставан текст на нивоу колоквијалног
језика. Да покаже способност вођења једноставне говорне комуникације; покаже основно познавање
немачког друштва, религије и историје. Стицање потребног нивоа знања за похађање курса пословног
немачког језика
Садржај предмета:
• FamilieWeber – Породица Вебер: Представљање, гласови у немачком језику, личне и присвојне
заменице, презент глагола „sein“ ; ZuHause – Код куће: Свакодневне обавезе чланова породице,
поздрави, постављање питања помоћу „Wer?“,“Was?“, „Wo?“ i „Wie?“; HelgaundLotte – Хелга и Лоте:
Посета пријатељици и упознавање са члановима породице,негација „nicht“,антоними, бројеви 1 – 100.
• Geographie – Географија: Европа, Немачка, највећи немачки градови; Србија-главни град; географски
појмови, стране света, суседне земље, језици; неодређени члан „ein“, бројеви до милион, године;
DasHaus – Кућа / Die Wohnung – стан: Описивање куће-стана, одреднице за правац; презент глагола
„haben“, именице и њихов одређеничлан, одр.члан и личне заменице 3.лица једнине и множине,
неодр.члан у номинативу и акузативу, негација „kein“; Heutenachmittag- Данашње поподне: Слободно
поподне, доба дана и године, презент, негација„kein“ у акузативу;
• ImGeschäft/ Im Kaufhaus– У продавници/У робној кући: Куповина у папирници, плаћање,боје, одећа и
обућа, сат, сабирање, множина именица, члана, присвојних заменица и негације „kein“, придеви,
глаголи са акузативом; HerrWeberinDüsseldorf – ГосподинЊебер у Дизелдорфу: Пословни пут, смештај
у хотелу, оброци, пиће и храна, комуникација са особљем; датив, објекат у дативу и акузативу; Eine
Einladung – Позив у посету: Посета пријатељима; предлози са дативом, Изражавање жеља, писање
позивница; датив и личних заменица, компаратив и суперлатив
• Auskunft im Hotel-Информације у хотелу: Сналажење у непознатом граду, именовање места, описивање
пута; личне заменице у дативу, заменица „man“; Ferienpläne – планови за годишњи одмор: договор о
времену, дестинацији, путу, превозном средствву и сл.; предлози са акузативом, безлично „es gibt“;
BesuchinderFabrik/Посета фабрици:личне заменице у акузативу; ImReisebüro/ У туристичкој агенцији:
Избор превозног средства, резервација возне карте; Glagolisaodvojivimprefiksom, modalniglagol
„müssen“; AufdemBahnhof: Предлози са акузативом и дативом
• DerVormittageinerHausfrau / Преподне једне домаћице: Кућни послови; генитив, деклинација именица;
NeumannsgeheninsKino / Нојманови одлазе у биоскоп: Одлазак у биоскоп; Повратни глаголи;
DerTaschendieb / Пљачка (I/II): Имперфект, јаки глаголи, показне заменице; EinGespräch überSerbien /
РазговороСрбији: Основне информаце о Србији; Футур; WashabenSievorigeWochegemacht? /
Штастерадилипретходненедеље?: Утисци са службеног пута и излета; Перфект слабих глагола:
AufenthaltinWien/Боравак у Бечу: Боравак у Бечу (разговор), перфект јаких глагола
• Wie war es bei Lotte / Како је било код Лоте: Обрада текста; перфект глагола са одвојивим префиксом;
Eine Verabredung / Договор: Договор о одласку у биоскоп; Перфект повратних глагола; Упитне
заменице.
Литература:
Основна: Kсенија Jeрковић, Tамара Марчетић, Цвијета Жмегач: DeutschesLehrbuch – Grundstufe, Центар
за учење страних језика-Загреб, 1985
Помоћна: Иво Медић: Kleine deutscheGrammatik, Школска књига-Загреб,2003.; Gerhard Helbig, Joachim
Buscha: KurzedeutscheGrammatikfürAusländer,VEB Verlag-Leipzig,1980.; Прилози са интернета
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Предавања , Вежбе, интерактивни облици наставе, конверзација.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
40
предавањима

присуство и активност на вежбама
колоквијуми I и II
семинарски рад

10
25
15

усмени испт

