Шифра предмета

Назив
предмета:
Статус предмета
O

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Семестар
IV

Број ECTS кредита
3

Фонд часова
2+0

Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност
Условљеност другим предметима:
Нема
Циљеви изучавања предмета: Стицање

основних језичких вештина и овладавање комуникативним,
лингвистичким и културолошким садржајима неопходним за основну писмену и усмену комуникацију,
ниво А1-1.
Исходи / резултати учења (стечена знања):

По успешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да разумеју и користе изразе као и просте реченице у
различитим ситуацијама: да представе себе и другога и да поставе питања о некој особи (месту становања, познаствима,
имовини), да одговоре на исти тип питања и да воде једноставну комуникацију уколико саговорник говори полако и
разговетно. Биће у стању да разумеју просте реченице у једноставним текстовима (оглас, плакат, каталог). Биће у стању
да напишу кратак текст о себи и попуне упитник о личним подацимa.

Име и презиме наставника и сарадника:
Јелена Ристановић Купрешак
Методe наставе и савладавања градива: Предавања
Садржај предмета: франциски језик
Припремна недјеља
Припрема и упис семестра
I
II

недjеља
недjеља

III

недjеља

IV

недjеља

V
VI
VII
VIII

недjеља
недjеља
недjеља
недjеља

IX
X
XI
XII
XIII
XIV

недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља

XV

недjеља

и вјежбе, интерактивна настава

Поздрављање, представљање себе :глаголи еtre, habiter, s’appeler, у првом лицу једнине, бројеви до 5
Успостављање контакта :постављање основних питања, глаголи еtre, habiter, s’appeler, у другом лицу
множине, придеви,бројеви до 20,
Личне заменице (је, тu, il, elle, vous), глаголи на ЕR, глагол avoir, бројеви до 100, женски род именица и
придева, лексика везана за занимања)
Језичке вештине : разумевање текста, разумевање говора, усмено и писмено изражавање на тему Se
presenter,identite
Изражавање наруџбе : глаголи prendre,faire у једнини и другом лицу множине, неодређени члан,
Изражавање цене : постављање питања, бројеви од 100 до 500,
Множина именица и придева, лекиска везана за наручивање
Језичке вештине : разумевање текста, разумевање говора, усмено и писмено изражавање на тему Demander
une commande, Remplir un bon de commande, Demander un objet, Comprendre un bon de commande, Compredre
une commande
Понављање
Meсто становања : лексика везана за описивање стана, куће, одређени члан
Глаголи na ER, avoir, etre, prendre, faire, у лицима множине
Размевање малих огласа везаних за место становања : редни бројеви, глаголи vouloir, pouvoir, vendre, louer
Негација
Језичке вештине : разумевање текста, разумевање говора, усмено и писмено изражавање на тему Decrire un
appartement, Faire une lеttre de demande d appartement, Compredre la description d un appartement
Понављање
Оптерећење студеnта на предмету:
Недjељно

2+0

У семестру
30+0

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе.
Обавезна литература:

Monnerie-Goarin, A. et Siréjols, E., Champion 1, CLE International, Paris, 2005.
Grégoire, M., Grammaire progressive du français, niveau débutant, CLE International, Paris, 1998.
Облици провјере знања и оцјењивање:
5% присуство настави (5 бодова максимално)

5% активност на настави (5 бодова максимално)
20% 1. колоквијум (20 бодова максимално)
20% 2. колоквијум (20 бодова максимално)
50% завршни испит (50 бодова максимално)
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања.
Посебна назнака за предмет: Име и презиме наставника који је припремио податке: Јелена Ристановић Купрешак
Напомена:
-

