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Њемачки језик II
Семестар:
Статус предмета:
Фонд часова:
Број ECTS бодова:
Наставник:
Сарадница:
Услов за похађање:
Електронска пошта наставника:
Електронска пошта сарадника:
Консултације:

II
Изборни
2+2
4
Мелсада Зец Зејнић
Положен испит из предмета Њемачки језик I
melsada.zec-zejnic@flf.unibl.org
уторак (13.30-14.00), четвртак (12.45-13.30)

Опис предмета
Разрада текстова и обрада специфичних граматичких структура њемачког језика с циљем
стицања нивоа усмене и писмене комуникације европског референтног оквира А1/2 до Б1.
Програм предвиђа оспособљавање студената за самосталну комуникацију, развијање
способности мишљења и просуђивања, разумијевање једноставнијих текстова на њемачком
језику (читањем и по слуху), усмено и писмено изражавање на задату тему, овладавање
основним граматичким правилима карактеристичним за предвиђени ниво, те увјежбавање
правилног изговора.
Очекивани исходи учења
Стечене писмене и говорне компетенције језичког нивоа А1-Б1, што подразумијева самосталну,
једноставну и повезану писмену и усмену комуникацијз у оквиру задатих тема и подручја
интересовања.
Садржај предмета
Припремна недјеља
I недjеља: Alltagsaktivitäten, Uhrzeit
II недjеља: Tagesablauf, Wochentage; Öffnungzeiten verstehen
III недjеља: trennbare Verben, Verbposition im Satz, Präpositionen: am, um, von…bis
IV недjеља: Freizeit; Wetter / Jahreszeiten / Himmelsrichtungen beschreiben
V недjеља: Gespräche beim Einkauf / im Restaurant führen; zustimmen, widersprechen, verneinen
VI недjеља: Akkusativ; Ja-/Nein-Frage und Antwort
VII недjеља: КОЛОКВИЈУМ
VIII недjеља: über Freizeit und Hobbys sprechen; Anzeigen lesen / schreiben; Wetterbericht
IX недjеља: Fähigkeiten / Absichten ausdrücken; seinen Willen äußern
X недjеља: von Ereignissen in der Vergangenheit berichten / Vergangenes beschreiben
XI недjеља: Modalverben; Satzklammer, Perfekt
XII недjеља: über Aktivitäten in der Vergangenheit sprechen
XIII недjеља: Ratgeber-Text verstehen; über Lernziele und Lerngewohnheiten sprechen
XIV недjеља: КОЛОКВИЈУМ

Начин извођења наставе
предавања, вјежбе, колоквијуми, испит
Вредновање и оцјењивање рада студената/киња
Облици провјере знања и оцјењивање:
- присуство и рад на часу (10 бодова максимално)
- 1. колоквијум (20 бодова максимално)
- 2. колоквијум (20 бодова максимално)
- завршни испит (50 бодова максимално)
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања.
Обавезна литература
Niebisch, Daniela/ Penning-Hiemstra, Sylvette / Specht, Franz / Bovermann, Monika / Reimann,
Monika (2006): Schritte international 1 – Kurs und Arbeitsbuch, Lektion 5-7, Hueber Verlag,
Ismaning.
Допунска литература
-

