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ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА 

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме 
Мјесто 

одржавања 
Ч Наставник 

I П1 - Уводни час Сриједа 02.10.2019. 16.30-18.00 
Учионица бр. 

3 
2  Мр Наташа Вученовић 

II П2 

Primi contatti 

(комуникативни садржаји: 

представљање; граматички 

садржаји: личне замјенице io, 

tu, Lei, презент једнине 

глагола essere, avere, 

chiamarsi, одређени чланови 

il и la 

 10.10.2019.   2  

III П3 

Io e gli altri (комуникативни 

садржаји: основне 

комуникативне формуле, 

тражити и дати основне 

информације из личне сфере; 

граматички садржаји: 

 17.10.2019   2  



презент правилних глагола 

прве конјугације, глаголи 

essere, avere, fare, одређени 

чланови 

IV П4 

Buon appettito 

(комуникативни садржаји: 

конверзација у ресторану – 

наручити и захвалити, 

учтиви облици; граматички 

садржаји: глаголи volere и 

preferire, презент правилних 

глагола друге конјугације, 

одређени чланови) 

 24.10.2019.   2  

V П5 

Buon appettito 

(комуникативни садржаји: 

конверзација у ресторану – 

тражити специфичне 

информације, тражити рачун, 

резервације преко телефона; 

граматички садржаји: прилог 

bene и придјев buono, 

множина именица) 

 31.10.2019.   2  

VI П6 

Tempo libero (комуникативни 

садржаји: описати 

активности везане за 

слободно вријеме, говорити о 

слободном времену; 

граматички садржаји: 

презент правилних глагола 

треће конјугације, глаголи 

andare, giocare, leggere, 

uscire, прилози учесталости: 

spesso, qualche volta, di solito, 

sempre, mai 

 6.11.2019.   2  



VII П7 

Tempo libero (комуникативни 

садржаји: слободно вријеме – 

укуси, преференције и 

хобији, исказивање слагања 

и неслагања, исказивање 

сати, дани у седмици; 

граматички садржаји: 

приједлози in, a, con, изрази 

mi piace/mi piacciono 

 13.11.2019.   2  

VIII П8 Први колоквијум  20.11.2019.   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) 

 27.11.2019.   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 

 4.12.2019.   2  

XI П11 

In giro per l’Italia 

(комуникативни садржаји: 

описати мјесто, тражити 

информације и исказати 

реакције, исказати просторне 

индикације; граматички 

садржаји: партикула ci, 

слагање именица и придјева 

 11.12.2019.   2  

XII П12 In giro per l’Italia  18.12.2019.   2  



(комуникативни садржаји: 

опис мјеста, опис путање, од 

тачке А до тачке Б, учтива 

питања; граматички 

садржаји: глаголи dovere и 

sapere, изрази c’è un/dov’è 

il...? 

XIII П13 

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 

 25.12.2019.   2  

XIV П14 
Сумирање градива: вјежбање 

и понављање 
 15.1.2020.   2  

XV П15 Други колоквијум  22.1.2020.   2  

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

 


