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ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА 

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме 
Мјесто 

одржавања 
Ч Наставник 

I П1 

- Gli aggettivi e i pronomi 

possessivi (комуникативни 

садржаји: опис одјеће и 

одјевних стилова; 

граматички садржаји: 

присвојне замјенице и 

присвојни придјеви) 

Сриједа 27. 2 .2019. 16.30 – 18.00 
Учионица бр. 

3 
2 мр Наташа Вученовић 

II П2 

Gli aggettivi e i pronomi 

possessivi (комуникативни 

садржаји: куповина у бутику, 

одабир одјеће, разговор са 

продавцем/продавачицом; 

граматички садржаји: 

Сриједа 6. 3. 2019.   2  



присвојне замјенице и 

присвојни придјеви) 

III П3 

Preposizioni semplici e 

articolate (комуникативни 

садржаји: опис 

простора/просторних односа; 

граматички садржаји: прости 

и сложени приједлози) 

Сриједа 13. 3. 2019.   2  

IV П4 

Passato prossimo 

(комуникативни садржаји: 

опис одмора; граматички 

садржаји: прошло вријеме 

правилних глагола) 

Сриједа 20. 3. 2019.   2  

V П5 

Passato prossimo 

(комуникативни садржаји: 

опис активности у прошлом 

времену; граматички 

садржаји: прошло вријеме 

неправилних и рефлексивних 

глагола)  

Сриједа 27. 3. 2019.   2  

VI П6 

Passato prossimo 

(комуникативни садржаји: 

писање разгледнице са 

одмора; граматички 

садржаји: прошло вријеме 

правилних, неправилних и 

рефлексивних глагола) 

Сриједа 3. 4. 2019.   2  

VII П7 

Descrivere una persona: il 

fisico e il carattere 

(комуникативни садржаји: 

опис физичког изгледа и 

карактера; граматички 

садржаји: присвојни 

Сриједа 10. 4. 2019.   2  



придјеви и присвојне 

замјенице) 

VIII П8 Први колоквијум Сриједа 17. 4. 2019.   2  

IX П9 

In albergo (комуникативни 

садржаји: резервисати 

хотелску собу, тражити и 

дати специфичне 

информације; граматички 

садржаји: изрази c’è и ci 

sono, глаголи potere и venire) 

Сриједа 24. 4. 2019.   2  

X П10 

In albergo (комуникативни 

садржаји: описати намјештај 

у соби, тражити и узети стан 

у најам, мјесеци, редни 

бројеви; граматички 

садржаји: приједлози 

времена da…a, сложени 

приједлози 

Сриједа 8. 5. 2019.   2  

XI П11 

Cartolina (комуникативни 

садржаји: опис мјеста, опис 

активности, опис одмора; 

граматички садржаји: 

прошло вријеме, садашње 

вријеме, приједлози) 

Сриједа 15. 5. 2019.   2  

XII П12 

In giro per l’Italia 

(комуникативни садржаји: 

опис путање од тачке А до 

тачке Б, исказивање сатница 

кроз радно вријеме музеја, 

библиотека, ресторана итд.; 

граматички садржаји: 

презент правилних и 

неправилних глагола 

Сриједа 22. 5. 2019.   2  



XIII П13 

Италијански филм La notte 

prima degli esami 

(разумијевање језика и 

исказивање мишљења o 

филму) 

Сриједа 29. 5. 2019.   2  

XIV П14 

Сумирање градива: вјежбе – 

кратки писмени састави, 

конверзација 

Сриједа 5. 6. 2019.   2  

XV П15 Други колоквијум Сриједа 12. 6.  2019.   2  

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова 

 

 


