
 Назив 

предмета: 

Италијанск

и језик 1 

 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

09ЊИЈ1  изборни I  2 2 + 0 

 

Студијски програми за које се организује: 

Студијски програм њемачког језика и књижевности 

 

Условљеност другим предметима: 

/ 

Циљеви изучавања предмета: 

Стицање основних  комуникативних вјештина на италијанском језику и упознавање са основама италијанске граматике, у домену 

нивоа А1 Заједничког европског референтног оквира за језике. 

 

Исходи учења: 

Студенткиње и студенти усвајају основне комуникативне формуле неопходне за једноставну конверзацију у оквиру сљедећих 

тема:опис себе и других, конверзација у ресторану, опис слободног времена, конверзација у хотелу, конверзација на путовању (музеј, 

библиотека). Поред комуникативних садржаја, студенти усвајају основе граматике, начелно се ради о сљедећим једнициама: 

презент, слагање именица и придјева, прости приједлози, прилози учесталости). 

 

Име и презиме наставника и сарадника: 

мр Наташа Вученовић 

 

Методe наставе и савладавања градива: 

У настави се користи комуникативни приступ, тежи се ка развијању вјештина и стратегија неопходних за употребу језика у 

свакодневним комуникативним ситуацијама. Премда је комуникативни приступ доминантан, пажња се посвећује и граматичким 

садржајима који се усвајају индуктивно. 

 

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 

 

Primi contatti: представљање, личне замјенице io и Lei; презент глагола essere и chiamarsi; чланови il и la    

 Io e gli altri: основне информације из личне сфере; презент правилних глагола I конјугације 

Buon appettito: конверзација у ресторану; презент правилних глагола II конјугације  

Buon appettito: конверзација у ресторану; прилог bene и придјев buono, множина именица 

Tempo libero: описати слободно вријеме; презент правилних глагола III конјугације; прилози 

Tempo libero: опис хобија; исказивање времена; приједлози in, a, con; глагол piacere 
Први колоквијум 

In albergо: конверзација у хотелу; изрази c’è и ci sono, глаголи potere и venire 

In albergo: конверзација у хотелу; опис ентеријера; мјесеци, редни бројеви; приједлози времена  

In giro per l’Italia: конверзација на путовању; партикула ci, слагање именица и придјева 

In giro per l’Italia: опис путање од тачке А до тачке Б; гл. dovere и sapere, изрази c’è un/dov’è il...? 

In giro per l’Italia: у музеју и библиотеци; презент правилних и неправилних глагола 

Сумирање градива: вјежбање и понављање 

Други колоквијум 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 

 

  2 часа предавања                 

У семестру 

  

30 часова предавања 

 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

 

Mazzetti A., Falcinelli M., Servadio B., Qui Italia, Le Monnier, Firenze, 2002 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 

20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 

20% 2. колоквијум (20 бодова максимално) 

50% завршни испит (50 бодова максимално) 

 



-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: Наташа Вученовић 

Напомена: 

 

 

 

 

 

 


