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ЗНАЧЕЊЕ И ФУНКЦИЈА ПАДЕЖА

•

1. 

Наброј све падеже редом.

2.

Који су независни, а који зависни падежи? Објасни разлику.

3.

Одабери једну именицу, деклинирај је и састави по једну реченицу за сваки падеж.
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4.

Које значење има генитив?

5.

Покушај да напишеш реченицу за свако значење генитива.

6.

Наброј значења датива. Састави реченицу за свако наведено значење.
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7.

Која значења има акузатив? Састави реченицу за свако наведено значење.

8.

Напиши 5-6 реченица тако да употребиш облике инструментала за његова различита значења.

 

 

 

9.

Напиши четири реченице за различита значења локатива.
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10. 

Издвојеним речима одреди падеже и службу/функцију у реченици.

Месецима је везао тај ћурак, и дању и ноћу, сто је дуката био оплео срменим и златним концем, јер је Аганлија 

тражио да му ћурак буде покривен дукатима.

    падеж    служба/функција

месецима  

тај ћурак  

дуката   

Аганлија  

му   

дукатима  

11. 

Издвојеним речима одреди падеж и значење падежа.

И једино је успео да из земље извуче некакав оклоп из 15. века чији су делови били заварени кором рђе, а 

унутрашњост је тупо одјекивала.

    падеж    значење

из земље  

оклоп   

делови   

кором   

рђе   

унутрашњост  
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О ЈЕЗИКУ

 

12.

Подвуци глаголске одредбе за означавање места, одреди им падеж. Напиши реченицу са синонимним 

падежним обликом и напиши који падеж је употребљен.

Седео је испод дрвета.   падеж  

 падеж  

Живи у Београду.   падеж 

 падеж   

 

Иде друмом.    падеж 

 падеж  

Борави у Новом Саду.   падеж  

 падеж  

Сместио се испод стрехе.  падеж 

 падеж 

Шета улицом.    падеж 

 падеж  
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13. 

Издвојеним именским речима одреди падеж, функцију и значење.

И налазио је обиље лепих речи у похвалу ветрењачама, али нико их није слушао.

    падеж    функција/значење

речи    

ветрењачама   

нико    

Пртио је снег који је целе ноћи падао и нападао до сред цеваница.

    падеж    функција/значење

снег    

целе ноћи   

до сред цеваница  

Иза себе је остављао само дубоке трагове. А онда је снег и њих завејао.

    падеж    функција/значење

иза себе    

дубоке трагове   

снег    

њих    
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Вежбе:
1. 

Подвуци акцентовани слог у наведеним речима:

ауто, прозор, авион, поток, слобода, брдо, грожђе, музика, љубав, књига, 

улица, свога, радити, корачати, туговати, ићи

2. 

Подвуци слогове у речима који имају дуги акценат.

Муњом опаљен грм на суром пропланку стоји.

3. 

У речима  подвуци слогове који су под кратким акцентом:

„Мили боже, чуда великога!

Кад се слеже на Косово војска,

у тој војсци девет Југовића,

и десети стар Јуже Богдане.”

4.

 Илустровано прикажи:

краткосилазни акценат

дугосилазни акценат

краткоузлазни акценат

дугоузлазни акценат

5. 

Подвуци слогове на којима се налази акценат.

учитељ – учитељица

певач – певачица

професор – професорица

•
АКЦЕНАТ
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•

ТЕРИТОРИЈАЛНО РАСЛОЈАВАЊЕ

Социолекти

Жаргон

1. 

Напиши један телефонски разговор са својим пријатељем.

2. 

Наведите неколико израза ђачког жаргона, сленга.

 ФУНКЦИОНАЛНО РАСЛОЈАВАЊЕ

Публицистички стил

Публицистика означава начин писања ради информисања јавности.

1. 

Наброј савремена средства масовног комуницирања.

РАСЛОЈАВАЊЕ ЈЕЗИКА
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2.

Наброј врсте публицистичких текстова. 

3. 

Које су одлике публицистичког стила? Заокружи тачне одговоре.

краткоћа

јасност

прецизност

емоционалност

сликовитост

4. 

Од наведених примера вести у „Граматици”, одабери једну и анализирај на основу правила пет 

питања.

Препиши вест.

Ко?  

Шта?  

Како?  

Када?  

Где?  

szerb mf8.indd   11szerb mf8.indd   11 2014.08.11.   20:45:172014.08.11.   20:45:17



12

5.

Састави вест. Питања и кључне речи ће ти помоћи у томе.

Ко? – Кошаркаши школе

Шта? – Играју утакмицу

Зашто? – Због освајања титуле на државном првенству

Када? – 22. јануара у 16 сати

Где? – У Будимпешти

6. 

Замисли да си новинар који обавештава читаоце о актуелним дешавањима у твојој школи. Састави 

једну такву вест, тако да испоштујеш сва правила која се односе на писање вести.

7. 

Пронађи најмање три интересантне вести у дневним новинама и препиши их у свеску.

Извештај је проширена вест. 

Пример из Српских недељних новина:

Светосавска свечаност у Српској школи „Никола Тесла” у Будимпешти
У Српском забавишту, основној школи, ђачком дому и гимназији „Никола Тесла“ у Будимпешти светосавска 

свечаност приређена је 24. јануара, у петак, са почетком у 14 часова. Због рекордно великог броја ђака, 

просветара и знатижељних родитеља, овогодишња школска слава је одржана у лепо декорисаној сали за 

физичко васпитање.

На самом почетку програма, школски хор под диригентском палицом професорке Оливере 

Младеновић-Мунишић, отпојао је тропар Светоме Сави. Дирљиви стихови „Пути воводјашчаго жизањ, 

наставник и первопрестолник и учитељ бил јеси” увеличали су помпезну атмосферу. 
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Потом су отац Зоран Остојић, парох будимпештански, и отац Далибор Миленковић, вероучитељ, 

парох батски, одржали молебан за школу, за све оне који у њој уче и за оне који их подучавају. Уз појање 

црквене песме која почиње речима „Свјатији мученици иже добрје страдалчествоваше и вјенчавшесја”, 

свештеници су пресекли славске колаче и осветили кољиво. Најмлађи су одушевљено окретали колач и 

уживали у лепоти чинодејствија, док се орила песма „Исаије ликуј, Дјева во чревје, и роди Сина Емануила, 

Бога же и человјека”. 

Затим су богојављењском водицом благословљени ученици, професори и зграда Српске школе у 

Будимпешти. После овог свечаног чина у својој славској беседи, отац Зоран Остојић је истакао: 

„Свети Сава је био поглавар тек осамостаљене Српске православне цркве, био је просветитељ и учитељ 

нашег народа. Био је ктитор Хиландара и других манастира, оснивач болница и сиротишта. Српски народ 

захваљујући њему зна одакле креће и куда стреми.”

После свечане беседе на сцену су ступили полазници забавишта, на челу са васпитачицом Јеленом 

Тешењи, који су отпевали песму о Светом Сави.

Затим је хор извео једну модерну песму са стиховима о Светом Сави, а уследила је мултимедијална, 

драматизована сценска игра, попраћена елементима балета, која је приказала одлучност младог принца 

Растка, потоњег Светог Саве, да као младић ступи у ред светогорских монаха. Сценску игру је осмилила и 

са ђацима увежбала професорка Зорица Јурковић-Ембер. 

Хор гимназијалаца је потом извео традиционалну „Химну Светом Сави”. На сцену су затим ступили 

Северин Јањетовић и Лена Ембер, отпевавши уз пратњу хора једну веселу, дечју песму.

У понедељак на Савиндан, свету литургију су у препуном Храму Светог Великомученика Георгија 

у Будимпети служили отац Зоран Остојић, отац Лазар Пајтић и ђакон Зоран Живић. Свечано слово је 

испред мноштва ђака и осталих верника одржао ђакон Живић, који је указао на важност очувања имена и 

дела Светог Саве. По традицији, славски кумови били су ученици 12. разреда Српске гимназије „Никола 

Тесла”. Они су кумство за следећу годину предали ђацима 11. разреда. На крају литургије освећен је и 

пререзан славски колач и благосиљано кољиво, а потом су полазници забавишта и основци рецитовали 

песме у част светитеља.

            Д. Д.

8. 

Које су карактеристике извештаја?
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9

Анализирај извештај помоћу питања:

Ко?  

Када?  

Шта? 

Где?  

Зашто? 

Како?  

10. 

Направи план за писмени извештај о једном школском (културном, спортском) догађају. Обрати 

пажњу на пет битних питања.

Ко? Шта? Где? Када? Зашто? (Како?)

11. 

Пронађи три извештаја у неким српским новинама са различитим темама (на пример, спорт, 

природне непогоде, култура, просвета, друштвени живот, забава).
Наведи извор, то јест, назив новина и тему.
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12. 

Одреди врсту писаног стила који препознајеш у наведеним одломцима.

„Удружење књижевника Србије је у петак 25. октобра примило председника Удружења писаца Словачке 

Мирослава Бјелика ради потписивања Протокола о сарадњи, где су прецизиране могућности књижевне и 

преводилачке размене, заједничких пројеката, учешћа на манифестацијама и другим облицима књижевне 

и културне узајамности.”

Стил: 

 

„У циљу обезбеђења јединственог спровођења прописа из надлежности министарства надлежног за 

послове финансија, акти (објашњења, мишљења, инструкције, упутства и сл.) о примени тих прописа које 

даје министар надлежан за послове финансија, односно лице које он овласти, обавезујући су за поступање 

Пореске управе.” 

Стил:  

„Богородица Љевишка је била главна црква Призрена. Љевишка је подигнута на основама базилика из 11. 

и 13. века. Темељно ју је обновио краљ Милутин уз помоћ призренских епископа Дамјана и Саве, између 

1306. и 1309. године. Архитекта, протомајстор Никола, подигао је храм са пет купола којем је додата 

припрата са спратом, а над њим и звоник који стреми високо изнад кућа Призрена и наглашава духовни 

центар у граду који је био један од омиљених обивалишта владара, посебно последњег Немањића.” 

Стил:  
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„Као у сну, једнако са језом по леђима, једнако очекујући, неминовно очекујући да ће га неко зовнути да се 

врати, прошао је широким ходником у ком је висила црна табла са именима срећних који добивају писма; 

сада је није ни погледао. Запутио се једноличном улицом, по мокром и прљавом снегу, све очекујући да ће 

га зовнути. Не, нико га није звао. Шта се десило? Десило се највеће чудо: да се ништа није десило.”

Стил: 

„Постоје динамичка и статичка равнотежа. Тело које се креће равномерно праволинијски, налази се у 

стању динамичке равнотеже. Ако тело на које делују силе, остаје у стању мировања у односу на инерцијални 

референтни систем, оно је у стању статичке равнотеже.”

Стил:  

„Руке, руке моје осунчане, 

са којих пухор као с воћки спаде,

данас вас видим

тек олистале гране младе, 

небом узнете лаке дуге,

руке, руке моје осунчане,

руке позлаћене од топле туге.”

Стил:   
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Репортажа

Геније у америчким уџбеницима

Елаборат који показује да је светски научник српског порекла творац наше будућности

– Ко је у САД-у против човека који је створио другу технолошку револуцију и  нашу будућност?

– Ко је забранио Теслу у САД-у?

– Како Никола Тесла да уђе у основне и средње школе САД-а као обавезан предмет и лекција о 

проналасцима овог светског научника?

Ово су само нека питања, на која ће амерички научници, професори и обожаваоци српског генија да 

потраже одговоре када се 11. јануара окупе у Њујорку. Тог дана поводом 71. годишњице смрти Николе 

Тесле у хотелу „Њујоркер”, у коме је научник преминуо, Теслина научна фондација из Филаделфије одржаће 

велику меморијалну конференцију.

– На дневном реду конференције биће тема „Увођење Николе Тесле у наставни план и програм САД-а и 

других држава у свету”. Ово је најновија мисија Теслине научне фондације, којој су се придружили највећи 

светски умови, научници, инжењери, тумачи алтернативне енергије, експерти за иновације, уметници 

и ентузијасти који ће својим радовима одати почаст Николи Тесли – истиче Марина Швабић, извршни 

директор ТНФ.

Како „Новости” ексклузивно сазнају, троје професора из Америке покренули су иницијативу да Никола 

Тесла као научник буде у програму америчког школства.

– Управо радим на научном елаборату о оправданости предлога да Никола Тесла и његова дела постану 

део редовне наставе у основним и средњим школама у Америци. Сматрам да је Тесла планетарни геније, 

научник који је задужио свет и да амерички ђаци морају да уче од Тесле. Срећна је околност да по новом 

закону у САД-у наставне програме одобрава федерална влада и ми ћемо наш захтев да проследимо 

Министарству за образовање у Вашингтону. Надамо се позитивној одлуци, што ће нам дати могућност 

да Американцима откријемо истину о једном од најпаметнијих људи на свету – каже професорка Ешли 

Редфирн Несвик.

– Никола Тесла је пола века живео и стварао у Америци. Створио је нашу будућност. И поред тога 

Американци о њему готово ништа не знају, зато што је избачен из школских уџбеника. Већ деценијама 

гласно питам Американце зашто Тесле нема у школским уџбеницима? Ко је у САД-у забранио овог генија? 

И не добијам никакве одговоре. Сви надлежни за школство и науку ћуте. Дошло је време да се открије 

истина о планетарном значају дела овог генија и да се Никола Тесла нађе у уџбеницима у Америци и широм 

света – каже нам Марко Пасио.

Како нам је рекао Никола Лончар, председник ТНФ и организатор конференције у Њујорку, Никола 

Тесла је последњих година једна од најпопуларнијих личности у САД-у. О њему је написано педесетак 
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сценарија, књига и стрипова, компоноване су и две популарне песме, које звуче као химне српском генију, 

припрема се снимање осам играних и документарних филмова, отварају се споменици широм Америке. 

Проналазачи се утркују да патентирају изуме са Теслиним именом. Тако је недавно у САД регистрован 

као изум вегетаријански хамбургер „Тесла”.

У САД-у данас постоји око стотину научника који озбиљно изучавају дела Николе Тесле и који подржавају 

нашу идеју. Створићемо научни тим, који ће заједно са професорком Ешли Редфирн Несвик да усаврши 

стручни елаборат о увођењу Николе Тесле у америчке уџбенике и школе и да га представи надлежним 

институцијама у Вашингтону. Елаборат неће бити доступан јавности док се не преда Министарству у 

Вашингтону. Надамо се да ће током 2014. године Никола Тесла постати предмет школског програма у 

читавој Америци. Потом ћемо такав предлог поднети и у Аустралији, Бразилу, Немачкој и другим државама 

света – открио је ексклузивно за „Новости” Никола Лончар.

          Извор: Новости

13. 

Шта си после читања ове репортаже сазнао о односу света према Николи Тесли?

14. 

Да си ову репортажу видео у новинама, а не у радној свесци, да ли би је прочитао?

Образложи свој одговор.

15. 

Да ли си приметио неку разлику у стилу репортаже о Николи Тесли и репортаже која се налази у 

Граматици?

Лаза Костић је 

Никола Тесла је 
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Да ли се уочава разлика у стилу писања репортажа?

Молба

Молба се пише административним стилом.

1. 

Напиши и ти једну молбу коју ћеш упутити Самоуправи Срба у Мађарској, за добијање стипендије.
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