
 

 

Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије  
Назив предмета: Енглески језик I  
Наставник: мр Јелена Пртљага  
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3  
Услов: 8 година учења језика током претходног школовања 
Циљ предмета 
Унапређење комуникативне компетенције на енглеском језику, стицање Б1 нивоа према 
Заједничком европском оквиру за језике. Развијање интегрисаних језичких вештина и језичке 
грађе и способности комуникације на енглеском језику у усменој и писаној форми, развијање 
способности тумачења разних облика писног текста из литературе и свакодневног живота, 
учествовање у разговору и усмено излагање на теме из уџбеника и живота, изражавање осећања 
и жеља. 
Исход предмета  
Способност да се једноставним средствима препричају догађаји или епизоде из прочитаног 
текста или одслушаног дијалога и да се дају сопствени коментари. Коришћење вокабулара из 
текста, парафразирање, способност понављања, цитирања нечијег исказа и слободног 
комуницирања. Способност повезивања једноставних језичких елемената који се линеарно 
надовезују један на други. 
Способност писменог формулисања кратке, једноставне поруке; писмено излагање о 
прочитаном (популарном, стручном) тексту; 
Садржај предмета 
1. How do you feel? (vocabulary, grammar, skills, culture) 
2. We haven't got time (vocabulary, grammar, skills, culture) 
3. The tourist trade (vocabulary, grammar, skills, culture) 
4. Born to be wild (vocabulary, grammar, skills, culture) 
5. Home truths (vocabulary, grammar, skills, culture) 
6. Decisions and choices (vocabulary, grammar, skills, culture) 
Литература  
Обавезна литература:  
Chris Redston et. al. (2006)  face2face – intermediate student's book + CD, CUP. 
Chris Redston et. al.  (2006) face2face – intermediate practice book, CUP. 
Допунска литература:  
Једнојезички речник по избору  
Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Oxford: OUP. 
Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Supplementary Exercises. Oxford: OUP. 
Thomson, A.J & Martinet A.V. (1986), A Practical English Grammar. Exercises 1&2. Oxford: 
OUP. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
- 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
вежбе, самосталне припреме одређених вежби за час,  комуникативна метода уз 
подједнако придавање пажње развоју свих језичких вештина;  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава -  усмени испит 30 
колоквијум-и 60 ..........  
 


