
Студијски програм: Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:  Немачки језик 1 

Наставник: Марија Милеуснић, професор немачког језика и књижевности и професор енглеског 
језика и књижевности 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема нема 

Циљ предмета: 
 

Овладавање лексике на почетном нивоу и граматичкoм основом. Развој све четири 
језичке вештине са тежиштем на говору. Писање припреме за обрада дечије песмице 
на немачком језику 

Исход предмета: 
 
 

 

Усвојен основни вокабулар немачког језика, разговор о обрађеним темама, 
разумеванје говора и сналажење у свакодневној комуникацији, студенти знају 
давати наредбе у учионици наставе немачког језика на предшколском узрасту 

 

Садржај предмета: 
 

 

1. Упознавање са предметом, циљевима и задацима наставе, упознавање са 
литературом, начином провере знања и испитом. Упознавање са земљама 
немачког говорног подручја 

2. Представљање себе и своје породице 
3. Храна, разговор о навикама у исхрани, разговр у ресторану, за столом, у 

супермаркету 
4. Мој радни дан и слободно време 
5. Кућа, намештај и тражење смештаја у огласима 
6. Настава немачког језика на предшколском узрасту: обрада дечије песмице и 

припреме за наставу 

Литература: 
 

 

Уџбеник: Themen aktuell 1, Lektion 1-5, Hueber Verlag 
Ђукановић-Жилетић: Граматика немачког језика, Београд, 1983 
Немачко-Српски речник 

Број часова активне наставе: 1 
 

Теоријска настава: 1 
 

Вежбе: 1 
 

Метода извођења наставе: 
 

Фронтална,  рад у паровима 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитене обавезе Поена до 60 Завршни испит до 40 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Домаћи задаци 20 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30  

   

Начини провере знања 
могу бити различити 
наведно у табелил су само 

 



неке опције: (писмени 
испити, усмени испит, 
презентација пројекта, 
семионари итд... 

*максимална дужина I 
страница А4 формата 

 

 



Студијски програм: Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета: Немачки језик 2 

Наставник: Марија Милеуснић, професор немачког језика и књижевности и енглеског језика и 
књижевности 

Статус предмета: обавезан обавезан 

Број ЕСПБ: 
4 

Услов: положен испит из 
Немачког 1 

положен испит из Немачког 1 

Циљ предмета: 
 

Проширење основне лексике и проширење граматичкoг знања на прошло време. 
Упознавање са  културом земаља немачког говорног подручја. Развој све четири језичке 
вештине са тежиштем на говору. Методологија немачког језика у вртићу 

Исход предмета: 
 
 

 

Усвојена лексика у оквиру обрађених тема, изражавање у сва три глаголска времена,  
разумевање говора и сналажење у свакодневној комуникацији, припрема часа 
немачког језика у вртићу 

Садржај предмета: 
 

 

1. Упознавање са предметом, циљевима и задацима наставе, упознавање са 
литературом, начином провере знања и испитом. 

2. Делови тела и разговор код лекара 
3. Причање догађаја који су се догодили у прошлости 
4. Орјентација у граду 
5. Техника и описивање апарата 
6. Култура земаља немачког говорног подручја 
7. Припрема часа немачког језика у вртићу 

Литература: 
 
 

 

Уџбеник: Themen aktuell 1, Lektion 6-10, Hueber Verlag 
Ђукановић-Жилетић: Граматика немачког језика, Београд, 1983 
Немачко-Српски речник 

Број часова активне наставе: 1 
 

Теоријска настава: 1 
 

Вежбе: 1 
 

Метода извођења наставе: 
 

Фронтална,  рад у паровима 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитене обавезе Поена до 60 Завршни испит до 40 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Домаћи задаци 20 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30  

   

Начини провере знања 
могу бити различити 

 



наведно у табелил су само 
неке опције: (писмени 
испити, усмени испит, 
презентација пројекта, 
семионари итд... 

*максимална дужина I 
страница А4 формата 

 

 



Студијски програм: Основне струковне студије - тренер 

Назив предмета:   Немачки језик1 

Наставник: Марија Милеуснић, професор немачког језика и књижевности и 
енглеског језика и књижевности 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема 

Циљ предмета: 
 

Овладавање лексике на почетном нивоу и граматичкoм основом. Развој 
све четири језичке вештине са тежиштем на говору, превођење лакшег 
стручног текста о спорту 

Исход предмета: 
 комуникацији. 
 

 

Усвојен основни вокабулар немачког језика, разговор о обрађеним 
темама, разумеванје говора и сналажење у свакодневној 
комуникацији, студенти знају давати наредбе у учионици 
наставе немачког језика на предшколском узрасту 

Садржај предмета: 
 

 

1. Упознавање са предметом, циљевима и задацима наставе, 
упознавање са литературом, начином провере знања и 
испитом. Упознавање са земљама немачког говорног подручја 

2. Представљање себе и своје породице 
3. Храна, разговор о навикама у исхрани, разговр у ресторану, за 

столом, у супермаркету 
4. Мој радни дан и слободно време 
5. Кућа, намештај и тражење смештаја у огласима 
6. Тренинг на страном језику 

Литература: 
 

 

Уџбеник: Themen aktuell 1, Lektion 1-5, Hueber Verlag 
Ђукановић-Жилетић: Граматика немачког језика, Београд, 1983 
Немачко-Српски речник 

Број часова активне наставе: 1 
 

Теоријска настава: 1 
 

Вежбе: 1 
 

Метода извођења наставе: 
 

Фронтална,  рад у паровима 

Оцена знања (максимални 
број поена 100) 

(максимални број поена 100) 

Предиспитене обавезе Поена до 60 Завршни испит до 40 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Домаћи задаци 20 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30  

   

Начини провере знања 
могу бити различити 

 



наведно у табелил су само 
неке опције: (писмени 
испити, усмени испит, 
презентација пројекта, 
семионари итд... 

*максимална дужина I 
страница А4 формата 

 

 



Студијски програм: Основне струковне студије - тренер 

Назив предмета:   Немачки језик 2 

Наставник: Марија Милеуснић, професор немачког језика и књижевности и 
енглеског језика и књижевности 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положен Немачки језик 1 

Циљ предмета: 
 

Проширење основне лексике и проширење граматичкoг знања на 
прошло време. Упознавање са  културом земаља немачког говорног 
подручја. Развој све четири језичке вештине са тежиштем на говору.  
превођење лакшег стручног текста о спорту 

Исход предмета: 
 комуникацији. 
 

 

Усвојена лексика у оквиру обрађених тема, изражавање у сва три 
глаголска времена,  разумевање говора и сналажење у 
свакодневној комуникацији, вођење тренинга на немачком 
језику 

Садржај предмета: 
 

 

1. Упознавање са предметом, циљевима и задацима наставе, 
упознавање са литературом, начином провере знања и 
испитом. 

2. Делови тела и разговор код лекара 
3. Причање догађаја који су се догодили у прошлости 
4. Орјентација у граду 
5. Техника и описивање апарата 
6. Култура земаља немачког говорног подручја 
7. тренинг на немачком језику 

Литература: 
 

 

Уџбеник: Themen aktuell 1, Lektion 5-10, Hueber Verlag 
Ђукановић-Жилетић: Граматика немачког језика, Београд, 1983 
Немачко-Српски речник 

Број часова активне наставе: 1 
 

Теоријска настава: 1 
 

Вежбе: 1 
 

Метода извођења наставе: 
 

Фронтална,  рад у паровима 

Оцена знања (максимални 
број поена 100) 

(максимални број поена 100) 

Предиспитене обавезе Поена до 60 Завршни испит до 40 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Домаћи задаци 20 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30  

   

Начини провере знања 
могу бити различити 

 



наведно у табелил су само 
неке опције: (писмени 
испити, усмени испит, 
презентација пројекта, 
семионари итд... 

*максимална дужина I 
страница А4 формата 

 

 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета: Немачки језик 1 

Наставник: Марија Милеуснић, професор немачког језика и књижевности и енглеског језика и 
књижевности 

Статус предмета: 
изборни 

Број ЕСПБ: 
6 

Услов:   
нема 

Циљ предмета: 
 Овладавање  стручном 
терминологијом потребном 
у раду у болници. Развој све 
четири језичке вештине са 
тежиштем на говору. 

Овладавање лексике на почетном нивоу и граматичкoм основом. Развој све четири 
језичке вештине са тежиштем на говору.  Основна медицинска терминологија 

 Исход предмета: 
 
 

 

Усвојен основни вокабулар немачког језика, разговор о обрађеним темама, 
разумеванје говора и сналажење у свакодневној комуникацији, усвојен основни 
медицински вокабулар 

 

Садржај предмета: 
 

 

1. Упознавање са предметом, циљевима и задацима наставе, упознавање са 
литературом, начином провере знања и испитом. Упознавање са земљама 
немачког говорног подручја 

2. Представљање себе и своје породице 
3. Храна, разговор о навикама у исхрани, разговр у ресторану, за столом, у 

супермаркету 
4. Мој радни дан и слободно време 
5. Делови тела, тегобе, посета лекару 

Литература: 
1.  

 

Уџбеник: Themen aktuell 1, Lektion 1-10, Hueber Verlag 
Ђукановић-Жилетић: Граматика немачког језика, Београд, 1983 
Немачко-Српски речник 

Број часова активне наставе: 4 
 

Теоријска настава: 2 
 

Вежбе: 2 
 

Метода извођења наставе: 
 

Фронтална настава,  рад у паровима 

Оцена знања (максимални 
број поена 100) 

 (максимални број поена 100) 

Предиспитене обавезе Поена до 60 Завршни испит до 40 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Домаћи задаци 20 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30  

   



Начини провере знања 
могу бити различити 
наведно у табелил су само 
неке опције: (писмени 
испити, усмени испит, 
презентација пројекта, 
семионари итд... 

 

*максимална дужина I 
страница А4 формата 

 

 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета: Немачки 
језик 2 

Немачки језик 2 

Наставник: Марија Милеуснић, професор немачког језика и књижевности и 
енглоског језика и књижевности 

Статус предмета: 
изборни 

Број ЕСПБ: 
6 

Услов: услов је положен испит из Немачког 1 

Циљ предмета: 
  

Овладавање стручном терминологијом потребном у раду у болници, са 
тежиштем на ези пацијента.  Развој све четири језичке вештине са 
тежиштем на говору. 

Исход предмета: 
  
 

 

Усвојена медицинска терминологија на немачком језику потребна за 
негу пацијента и комуникацију са лекаром. 

Садржај предмета: 
 
 

 

Савладавање терминологије путем теоријског предавања и активирање 
знања на часовима вежби методом рада у паровима у оквиру следећих 
тема: 
 

1. основна нега пацијента, спреманје кревета и облаченје 
2. купање пацијента 
3. Разговор са пацијентом пре и после операције, прикупљање 

потребних информација 
4. Ажурирање података током визите и комуникација са лекаром 
5. Храњење пацијента и врсте исхране 
6. Разумевање листе са упутствима о нежељеним ефектима лека и 

објашњавање пацијету 
7. Телефонирање са осталим одељењима и размена 

Литература: 
 

 

1. Deutsch im Krankenhaus (Lektion 7-12), Langenscheid 
2. Додић В, Симић М, Симић Ј (2008). Медицински речник 

Немачко-Српски. АГМ књига, Београд. 
3. Ђукановић Ј, Жилетић З (1983). Граматика немачког језика. 

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

Број часова активне наставе: 4 
 

Теоријска настава: 2 
 

Вежбе: 2 
 

Метода извођења наставе: 
 

Фронтална,  рад у паровима 

Оцена знања  (максимални број поена 100) 

Предиспитене обавезе Поена до 60 Завршни испит до 40 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Домаћи задаци 20 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 30  

   

Начини провере знања 
могу бити различити 
наведно у табелил су само 

 



неке опције: (писмени 
испити, усмени испит, 
презентација пројекта, 
семионари итд... 

*максимална дужина I 
страница А4 формата 
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