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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
усмени испит 20

20
10

Основне академске студије
Енглески језик 1

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода

Литература
Soars Liz and John (2000): Headway – Pre-Intermediate (1-5) (уџбеник, радна свеска,приручник занаставнике),

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Thomson A.J./ Martinet A.V. (2002): A Practical English Grammar
OUP (2006): Oxford English - Serbian Student's Dictionary

Босански језик и бошњачка књижевност

остварени предиспитни поени

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

На При-интермидиат нивоу студенти разумију текстове за слушање и писане текстове, воде дијалоге (упознавање, изразе везане за
вријеме, смјер, у куповини, код доктора, телефонске разговоре, наручују храну и пиће, итд.), дискутују о различитим темама, пишу краће и
дуже текстове.

Систематско унапређивање комуникативне компетенције студената. Развијање свијести о међујезичким, унутарјезичким и
културним разликама и о потреби њиховог уважавања у циљу ефикасне комуникације.

Садржај предмета
Present, Past, Future, Neighbours, Making questions:Who...? Why....? How much...? People the great communicators  Simple and
Continuous– making questions, Daily life/Home truths/ People’s lifestyles ,Have/have got; has/has got/ Simple Present Tense ,
Living in the USA/Information about immigrants to the, he Simple Past Tense/ The Past Continuous Tense, The burglar’s friend/ A
radio drama – The perfect crime, Quantity (much, many, some, any, a few, a little...) Telling stories: Fortunately/ unfortunately RLV,
Aticles, The best shopping street in the world, Verb patterns 1, Hollywood kids, Future intentions (going to and will) Hot verbs –
have, go, come .../You've got a friend, Comparative and superlative adjectrives, A tale of two millionaires, Present perfect and past
simple  The band Style, Tense revision, Celebrity interview from Hi!


