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ТАТА	МИЛЕ	

Најбоље  је да прво кажем своје име.  Зовем се Будимир,  а надимак ми  је Буда. Шта

хоћете  још? Добро.  Зовем се Будимир Абаџијевић.  То моје презиме и није тако важно.  Једино, има 

ману. У школском дневнику сам на челу списка. Кад наставници прозивају за оцену, обавезно набоду 

прво мене. И шта још хоћете? Да ли волим више тату или маму? На то питање нисам умео да одговорим 

ни када сам био у забавишту. Данас, у својој четрнаестој... Није поштено да вас на почетку лажем. Елем, 

у својој тринаестој години увелико се сналазим. Кад треба да извучем ћалету лову, онда, шатро, више 

волим тату, а кад треба кеву да запалим да ми нешто среди, онда се сав истопим од љубави према 

мами... 

Ми  Абаџијевићи  са  шестог  спрата  баш  смо  једна 

чудна породица. Није чудна мама Јуца, иако се стално 

нечему чуди. Објави радио да ће падати снег, а она 

одмах врисне: 

– Ију, зар опет снег!

Или  саопште да  ће  тога дана бити  врућина,  а мама 

Јуца већ крши руке: 

– Ију! Докле ће те врућине! Никад овако чудну климу

нисмо имали! 

Није чудан ни тринаестогодишњи син Буда, то јест ја, 

ученик седмог разреда основне школе. Јесте да више 

волим рок него физу и матиш, али   ̶  зар је то чудно у 

данашње време? 

Ни моја старија, четрнаестогодишња сестра Зорана, звана Зоља, није нека фора. Можда ће неко рећи 

како Зоља има два ћалца. Али ко данас нема три и више родитеља?! У мом разреду  је пола раје из 

разведених бракова.  Мама Јуца је прво била удата за једног фрајера са Душановца. С њим је откачила 

Зољу. Онда се развела, па се удала за Милета Абаџијевића и с њим родила мене. Осам година касније 

добили су Пеђу... Није ни тај мој петогодишњи брат Пеђа чудан, иако већ уме да баронише и цинкари 

на куб. Ми Абаџијевићи смо једна чудна породица зато што је наш ћале Миле – начисто чудан тата. И 

јесте и није као остали очеви, односно очуси...

– Дижи се!

– Немој, ћале, живота ти! – пренемагао сам се. – Пусти ме још мало...

– Дижи се кад ти кажем!
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Шта ми је друго преостало него да устанем. Бар нека утеха биле су у том тренутку мама Јуцине очи. 

Стајала је на вратима и гледала ме с разумевањем, али су ми њене очи, ипак, говориле да послушам 

ћалета. 

– Дижи се!  – чуо сам како урла Зољи на ухо.

– Све вас је мајка размазила.

– Ужасан  си,  тата!  –  стењала  је  поспано

Зоља. 

– Молим?! – спремао се Миле да укрсти два

своја плава ока. 

– Ништа – брзо је забашурила Зоља и исфурала из своје собе.

– Пусти, море, децу бар недељом – правдала нас је мајка идући у кухињу.

–Многи су пустили децу и радним даном, па су после недељом ишли да их посећују у поправном дому

– закључио је тата и заузео војнички став. – А сад, почнимо! Ти, Будо, број...

После гимнастике ми, Абаџијевићи, сели смо за сто у кухињи, да доручкујемо. Зоља је навалила као да 

синоћ нисмо вечерали. 

– Стоп! – опоменуо нас је тата. – Како се то понашате! Зна се, ваљда, ред у овој кући!

– Прво тата сипа чај – рекла је мама Јуца.

– Ннне могу вишшше! – промуцао је Пеђа, дотад мањи од макова зрна.

– Не мрљави, него једи, или ћу сад да те блебам – намрштио се тата. – Пусти га, јешће још једном до

ручка – штитила је мама Пеђу. 

– Опет га ти браниш!  – подигао је тата обрве померајући према врху носа своја два плава ока...  – Да

видимо план  за данас...  Ти ћеш,  Зољо,  од девет до  једанаест да  учиш енглески.  Речи! Дај  речник... 

Дакле, ево, прошли пут смо завршили слово „е”. Имаш цело да га поновиш и од слова „ф” да научиш 

тридесет речи. Цела ова три пасуса. Речи се тако уче. Ја сам тако учио језик, сваки дан сам прелазио по 

једно слово, акумулирао знање, а кад једног дана проговориш, речи саме извиру из тебе... 

Уто сам већ и ја  пружио уџбеник из матиша. 

– Причај, ћале – рекао сам кротко, а у себи сам ликовао. Сад ће и мени да сване – нема тата неку јачу

везу са матишем. 

– Опет ти! – укорио ме је тата Миле. – Престани с тим „ћале”. Да ту реч више никад нисам чуо. Дакле,

ево, аха, испод сваке лекције пише домаћи задатак. Је л' видиш? Е, па, има данас да урадиш ова четири 

последња, а ја ћу дигитроном да проверим да ли си тачно урадио... 

 Из романа Журка, по Миленку Матицком 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	
 

елем – дакле;      очух, мн. очуси  – мајчин муж њеној деци из првог брака; 

       размазити – навикнути некога на угодности, на испуњавање жеља; 

        забашурити – сакрити; блебати  ̶– тући;  пасус  – одломак, мања целина у књизи;  

мањи од макова зрна  – претерано миран због страха од некога или због стида; 

сванути – (овде) ослободити се бриге; немати везе – немати појма, не знати; 

      забавиште – óvoda, поправни дом – dologház 

       дигитрон 

 

 

ћале – отац; кева – мајка; лова – новац; шатро – као бајаги, на изглед; запалити – наговорити; физа –

физика;  матиш  –  математика;  фора  –  ништа  посебно;  раја  –  друштво;  откачити  –  (овде)  родити; 

баронисати –  лагати  (од  барона Минхаузена);  цинкарити –  одавати,  говорити  другима;  исфурати    ̶–

истрчати 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 Ко чини породицу Абаџијевић? Представи чланове те породице. 

 

 Због чега дечак Буда каже да је његова породица чудна? Објасни како разумеш те његове речи. 

Наведи шта је теби необично у тој породици. 

 

 Ко је најчуднији члан породице Абаџијевић? Изабери особине које поседује тата Миле: 

 

 

 Наведи примере из којих се види да се деца боје оца/очуха. 

 

 Шта мислиш о мама Јуци? Како се она понаша према деци?  

       Шта мајка покушава? Пронађи  реченице које показују да мајка брани децу. 

 

 Изнеси своје мишљење о тата Милетовим васпитним методама.  

       Шта кажеш за јутарњу гимнастику? Који би био твој одговор да си  на Будином или Зољином месту 

       и да те отац буди недељом у 7 сати ујутру да вежбаш? 

 

 Може ли се енглески језик научити по тата Милетовом „рецепту”? Шта мислиш, говори ли отац  

       овај језик? Како ти учиш језике? 

 

 У наставку романа писац открива да Буда из математике има двојку а из физике јединицу. Зашто 

 очеве методе не помажу? Закључи и образложи где, по теби, отац греши у васпитању деце. 

жаргон         (говор, односно речи које користи једна група а које су често неразумљиве за друге) 

                                   У овом тексту реч је о жаргону младих, односно тинејџера, ученика.  

     строг        нежан       агресиван        груб        љубазан       ужасан       љут        добар       захтеван   



9 

МОЈИ	РОДИТЕЉИ 

Не постоје добри и лоши родитељи. Сви родитељи желе да буду добри и мисле да чине оно што  је 

најбоље за њихово дете. Ипак, деци се не чини да је увек тако. Шта ти мислиш о својим родитељима? 

Моји родитељи: 

а) мисле да су увек они у праву           б) уважавају моје мишљење 

а) желе савршено дете           б) прихватају дете онакво какво јесте 

а) немају поверења у мене           б) имају потпуно поверење у мене 

а) нису задовољни мноме           б) поносни су на мене 

а) не обраћају пажњу на моје проблеме    б) разговарају са мном, саветују ме и помажу  

а) кажњавају ме кад погрешим               б) разумеју да су грешке у младости нормалне 

а) заборављају да су и они били млади      б) радују се када у својој деци препознају себе 

Шта још можеш рећи о својим родитељима? Ко је од њих строжи, тата или мама? Који твој поступак  

твојим родитељима смета, шта не воле или их нервира? Како се ти обраћаш својим родитељима, како 

их ословљаваш (тата  – мама, користиш жаргон, именом...)? Шта им је најважније када си ти у питању? 

Следеће ситуације су ти можда познате. Ако нису, претпостави шта би било да се нађеш у њима. Како 

твоји родитељи тада реагују или би реаговали? Наравно, можеш да кажеш и неки други одговор. 

1. У кућу ти први пут долази друг/другарица мало необичнијег изгледа

 (има несвакидашњу фризуру или офарбану косу, необично се облачи, можда има пирсинг...) 

  Када је гост отишао, твоји родитељи ти кажу: 

2. Треба да заједно са другом/другарицом спремиш неки реферат или да урадиш презентацију за час.

Питаш родитеље да ли можеш да спаваш код њега/ње како бисте стигли све да урадите. Они ти

кажу:

Образложи због чега мислиш да би твоји родитељи реаговали баш тако. 

3. Рођендан ти је и желиш да правиш журку код куће. Твоји родитељи:

Наставите са навођењем сличних ситуација. 

Са ким се то дружиш?!  Немој више 

да нам доводиш то чудо у кућу. 

Баш неко необично али фино 

дете. Позови га опет да дође. 

       Наравно, само ви учите.  Не долази у обзир. Учи сам/сама. 

  Одлазе од куће да будете сами.   Остају код куће да све надзиру.
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ПРЕДИКАТ	állítmány	

	

1. На основу слика одговори шта раде наведени субјекти. Употреби глаголе: играти се, слушати, учити.

   Шта ради Зоља?     Шта ради Буда?      Шта ради Пеђа? 

2. Већ знаш да предикат казује шта ради субјекат:

  Зоља учи енглески.     Буда слуша музику.   Пеђа се игра. 

3.      Предикат који казује шта ради субјекат зове се глаголски предикат. 

4. Упореди и ове примере:  Ја читам.   Ти слушаш.     Шта закључујеш? У ком облику мора бити глагол?

        лични наставци 

Запамти! Само глагол у личном глаголском облику може бити предикат у реченици! 

Може ли се субјекат у тим реченицама изоставити? Зашто може? Шта ти даје податак о лицу и броју? 

Језик је основно средство којим се споразумевамо.  Да бисмо изразили своје мисли и осећања, 

ми  не  употребљавамо  речи  појединачно  већ  их  групишемо  у  целине  –  реченице.  Речи  у 

реченици (осим помоћних речи) обављају функцију одређених реченичних чланова. У седмом 

разреду ћеш се подсетити да постоје главни и зависни реченични чланови и проширити знања 

о њима.  Учићеш следеће реченичне чланове: 

 Ух,     данас       је        отац       страшно        истукао         Буду     због лоших оцена. 

  помоћна реч      субјекат       предикат       објекат           атрибут 

  прилошка одредба     прилошка одредба    прилошка одредба 

  за време    за начин     за узрок  
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5. Предикат је главни реченични члан. Без	предиката	нема	реченице!

  Ми доручкујемо.   Тата је грдио Буду.    Мама је бранила децу.    Пеђа је ћутао. 

  Доручкујемо.     Грдио је Буду.    Бранила је децу.     Ћутао је. 

6. Предикат се са субјектом слаже у лицу, броју и роду. Субјекат се у реченици може изоставити зато

што лични наставак глагола у предикату даје податке о субјекту.

7. Глаголски предикат може бити прост и сложен.

  Прост глаголски предикат се састоји од једног глагола у личном глаголском облику: 

  Буда ће радити домаћи задатак.      Зоља је научила тридесет речи.       Пеђа није јео. 

  (радити)    (научити)    (јести) 

  Сложен глаголски предикат се састоји од два глагола.   Први глагол нема потпуно значење (моћи, 

хтети,  морати,  смети,  почети,  престати,  наставити...)  и  тражи  још  неки  глагол  да  би  употпунио 

значење. Не можемо само рећи: Ја морам. Ти треба. Он хоће. Морамо рећи шта неко мора, треба, 

хоће: 

  Ја морам да учим.       Ти треба да спаваш.    Он хоће да се игра. 

     Други глагол који допуњава значење првог може бити у облику: 

  презента са везником да        или       у облику инфинитива 

  Морам да идем.   Морам ићи. 

8. Не мора се обавезно сваким предикатом исказивати шта ради субјекат.  Шта казују ови предикати?

   Пеђа је дечак.     Он је мали.    Пеђа је био несташан.     Овај дечак је мој брат.  

 Предикат који казује шта је субјекат или какав је субјекат зове се именски предикат. 

9. Именски предикат обавезно има два дела:       глаголски део                    и именски део. 

  (помоћни глагол)   (именица, заменица, придев, број) 

Запамти!  Глаголски део увек је у личном глаголском облику а именски део у номинативу. 

  Абаџијевићи су чудна породица.      Отац је веома строг.    Буда и ја смо ученици седмог разреда. 
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СЕДАМ	ПРУТОВА	

								Имао отац седам синова, седам свађалица. Толико су се свађали да су занемарили сав

кућни посао и све им је пошло наопако.  

Било је себичних и рђавих суседа који су се радовали њиховој неслози. Њихову невољу скретали су на 

своју корист. Лако је грабити тамо где нема ко да чува, кад се чувари међу собом свађају.  

Када  је видео да ће бити зло и наопако, отац се веома забринуо.  Једанпут окупи синове око себе и 

покаже им седам прутова који су били чврсто повезани у један сноп. Отац им тада рече: 

– Ономе ко од вас преломи овај сноп, даћу десет дуката.

Свих седам синова пробали су на све начине да преломе сноп, али нису успели. На крају је сваки од њих 

рекао да га не може преломити. 

Онда им отац рече: 

– То је лако учинити. Чуди ме да нисте успели.

Затим је одрешио узицу којом је сноп био везан.  

Прутови су се размакли. Отац је узео један по један 

прут и све их је преломио без по муке.  

Синови су се насмејали: 

– Е, тако је лако. Тако би могло и нејако дете!

Отац заврши:  

– Ето вам, децо, ваше слике и прилике. Не будете ли сноп, бићете седам прутова које, како сте сами

рекли, може сломити и нејако дете. 

  народна прича 

Илустровати причу: отац  (шубара, јелек, 

бела кошуља, опанци, бркови) седи и 

ломи прутове а синови стоје око њега и 

гледају 

(и синови су слично обучени, немају капе) 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	

 прут, мн. прутови    сноп, мн. снопови   узица 

свађалица – особа која воли да се свађа; наопако – рђаво, лоше, како не треба; грабити – узимати; 

преломити – сломити на два дела; одрешити – одвезати нешто што је завезано; (нечија) слика и 

прилика – попут, исто као тај неко 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

  Који су главни ликови у народној причи Седам прутова? 

 Коју особину имају синови?  Шта мислиш, око чега су се свађали? 

     Шта се због те њихове особине дешавало у њиховом дому? 

  Какве су комшије у овој причи? Због чега су се суседи радовали неслози браће?  

  Шта мислиш, како су  они могли имати користи од њихове свађе?  

 Објасни својим речима шта значи реченица:  „Лако је грабити тамо где нема ко да чува“.  

  Које особине има отац? Испричај како је он показао синовима да не треба да се свађају. 

 Која је порука ове приче? Изабери одговарајуће народне пословице: 

 а) Пријатељ се у невољи познаје. 

 б) Слога кућу гради, а неслога разграђује. 

 в) Сложна браћа граде нове дворе, а несложна и старе разоре. 

 г) Тешко ногама под лудом главом. 

Говорна вежба 

Изабери један од понуђених захтева па тако препричај народну причу: 

А) препричај причу као да је прича отац       Б) препричај причу као да је прича један од синова 

В) препричај и настави причу тако да испричаш шта је после очевог савета  било са браћом и  

    њиховим домом 
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МОЈИ	КОРЕНИ	
 

У народној причи Седам прутова отац је имао седам синова. У прошлости су породице биле много веће 

него данас. Родитељи су имали много деце. У једној сеоској кући живело је више породица које су биле 

у сродству.1 Тако су у једној заједници живели родитељи са својим синовима и њиховим супругама и 

децом. Живели су лепо јер су се добро слагали и поштовали једни друге, посебно старије. Најстарији 

мушки члан био је глава породице.2 Сви су имали задужења, чак и деца. Њима су старији давали лакше 

послове: да чувају стоку, скупљају дрва, беру плодове или да доносе воду. И у градовима су живеле 

веће породице. Обично се цела породица бавила истим занатом. 

Објасни разлику између породице некада и сада.  

Српски језик је богат речима које именују родбинске односе. Те речи означавају сроднике који живе 

када и ми, али и оне који су живели пре нас. 

 

 

 

 

 

 

У српском језику постоје називи за претке који су живели и до петнаест генерација пре нас. Називе за 

прве две генерације већ знаш, а сада научи и ове за оне још старије претке: 

 

 

 

 

 

    тата       мама                     деда         баба                     прадеда         прабаба          чукундеда     чукунбаба 

Да  ли  знаш  како  су  се  звали  родитељи  твога  деде  или  баке?  Како  су  се  звали  твоји  чукундеда  и 

чукунбака? Распитај се о томе па нацртај породично стабло са њиховим именима (и од оца и од мајке). 

                                                            
1сродство – родбинска веза, веза по крви, пореклу или браку 
2глава (овде) – старешина, онај који управља, кога сви слушају 

 

порекло                                                 припадност породици по рођењу 

предак, мн. преци, ген. предака  ̶  сродник по очевој или мајчиној линији који је 

                                                                 живео у прошлости и од којег водимо порекло 

род (збирно)    сви они који су са нама у крвној вези (са очеве или мајчине стране) 

рођак, мн. рођаци  (ж.  рођака)     онај који је с нама у родбинској вези, у сродству 

 

породични корен(и)              род, породична лоза, они од којих потиче породица   
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Питај деду и баку  где су живели њихови 

деда  и  бака.  Нека  ти  кажу  чиме  су  се 

бавили и колико су они имали деце. Да ли 

су твоји преци одувек живели ту или су се 

однекуд  доселили?  Занимљиво  је  да 

сазнаш како су се они играли у детињству, 

како су учили у школи, које су послове као 

деца  обављали.  Упореди  њихово 

детињство са својим детињством. 

Можеш  се  распитивати  и  код  других 

чланова  породице.  Потруди  се  да  било 

шта  сазнаш  о  својим  коренима,  о  свом 

пореклу. Запиши оно што чујеш и спреми 

се да о томе причаш на часу.  

Данас свако од нас зна како се презива, али многи не знају како је настало њихово презиме. Код Срба 

су  се  у  почетку  уместо  презимена  користила  имена  племена  из  којих  су  потицали.  Презимена  су 

настајала временом и усталила су се тек у XVIII веку. Српских презимена има много и она су настајала 

на разне начине. Ипак можемо рећи да су најчешће настајала по имену оца, ређе по његовом занимању 

или по некој личној особини. 

Дакле, ако се отац звао Марко, његови потомци су били Маркови. Том присвојном придеву додат је 

наставак ‐ић и тако је настало презиме Марковић. 

                  +            +              =  

На исти начин су настала и презимена:  Петровић, Николић, Павловић, Јовановић... 

Нека презимена су настала и по имену мајке: Марић, Станић, Јелић, Недучин...  

Како су настала презимена  Ковачевић, Поповић, Добрић, Мудринић, Бркић? 

Како се ти презиваш? Покушај  да објасниш како је настало твоје презиме.  

Игра 

Марко ‐ов       ‐ић      Марковић 

Шта је теби мамина баба?  Шта је теби тата твог тате?  Шта је твоја сестра тати и мами?  Шта је теби 

татин брат? Шта ти је мамина сестра? Шта је теби дедин деда? Шта си ти прадеди? Шта си ти мами?  

Шта су тата и мама једно другом? Шта је теби мамин брат? Шта ти је стричева жена?...

Вежбајте кроз игру родбинске односе. Поделите се у две групе. Најпре једна група поставља питања 

другој  групи и  сабира  бодове.  Сваки  тачан  одговор  носи  један  бод.  Затим друга  група пита прву  

групу,  али  питања  поставља  у  другом  редоследу.  Победник  је  она  група  која  да  више  тачних 

одговора. Питања постављајте брзо. Ево питања: 
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СУБЈЕКАТ					alany	

МИЛОШ:         Тата, а шта теби дође баба Ленка? 

ТАТА ДЕЈАН:   Мамина мама мени је баба. 

МИЛОШ:         Аха, а шта је мени баба Ленка? 

ТАТА ДЕЈАН:   Моја баба теби је прабаба. 

        А шта си ти баба Ленки? 

МИЛОШ:         Праунук. 

ТАТА ДЕЈАН:   Браво! Сад нађи Ану и Симу да вас 

  сликам са прабабом. Али пожури! 

  Баба Ленка само што није заспала у столици. 

  Јасминка Петровић 

1.       Тата слика прабабу и праунуке. Прабаба спава.Она је стара. Милош је праунук. 

    Милош, Ана и Сима воле баба Ленку.   Столица је удобна.     Фотоапарат је нов.  

 Како се зове истакнути реченични члан? На која питања одговара? Када ћеш које питање поставити? 

 Да се подсетимо: 

2. Субјекат казује о коме или чему се говори у реченици и одговара на питања ко? за жива бића или

шта? за нешто неживо. Субјекат је такође главни реченични члан.

3. У ком падежу су наведени субјекти? Којим врстама речи су исказани субјекти у овим реченицама?

Тата чита новине.     Мама кува ручак. 

  Тата лежи.    Мама стоји. 

  Он је уморан.      Она је вредна. 

4. Субјекат који стоји у номинативу и одговара на питање ко? или шта? зове се граматички субјекат.

Њега најчешће исказујемо именицама или личним заменицама.

5. Граматички  субјекат  у  реченици  не  мора  увек  бити  исказан.  Он  се  може  и  изоставити  јер  нам

предикат указује на лице о којем се говори:

Дуго смо слушали баку како прича.   Ко је дуго слушао баку?  (ми)       Пази на ред речи! 

Стали су да се сликају са прабабом.   Ко је стао?                         (они)   Они су стали....    Стали су.... 
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6. Прочитај следеће реченице тако да изоставиш субјекте:

Милица и Ана су се договориле да нацртају породично стабло. 

Ти и ја нисмо ништа сазнали о својим прецима. 

Мој чукундеда је био апотекар. 

Татини деда и бака су имали петоро деце. 

Наши преци су се доселили из Црне Горе.  

7. Као што видиш, субјекат може бити исказан и групом речи (синтагмом). Без обзира на то од колико

речи се састоји субјекат, он се са предикатом мора слагати у лицу,  броју (и роду):

Ти и ја     смо сестре.     Вера и Олга су посетиле баку. 

  ми       смо =  1. лице множине    оне    су посетиле = 3. лице множине, женски род 

8. Субјекат не мора увек стајати у номинативу. Одреди у којим падежима стоје ови субјекти:

Тате још нема са посла.       Мени се иде код деде и баке. Баку боле леђа. 

9. Субјекат који стоји у генитиву, дативу или акузативу назива се логички субјекат.

10. Ове субјекте не одређујемо помоћу птања ко? или шта? већ по смислу, логици,  па се због тога они

и  зову логички. Да  су  по  смислу они  заиста  субјекти  у реченици,  показује нам и  то што  се могу

исказати и као граматички субјекти а да се при том значење реченице уопште не мења:

  логички субјекат    граматички субјекат 

Тате још нема са посла.           Тата се још није вратио са посла. 

Мени се иде код деде и баке.    Ја желим да идем код деде и баке.   

Баку боле леђа.              Бака осећа бол у леђима. 

11. Прочитај следеће реченице тако да речи у загради употребиш као логичке субјекте:

 се свиђају бакине приче.   (деца)    боли нога.  (деда) 

Било   је драго што идемо на село.  (ми)   се спава.        (ја) 

Код баке увек има    .  (колачи)   Овде нема     .  (нико) 
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АГИ	И	ЕМА	

108. 

– Ема, седео сам јуче на степеништу и чуо како мама и тата причају о новој селидби.
Ако бисте питали Агијеве родитеље да ли  је  то  заиста неопходно,  гледали би вас као да  сте пали с 

Марса. 

110. 

        „Ма колико пута да се селим, никако не могу да се навикнем на то.  Изгледа да сам рођен са 

неким талентом да ме селидбе нарочито нервирају”, 

 записао је Аги у својој свесци. 

116. 

 Тата је стајао у предсобљу и звао Агија. 

– Аги, дођи доле.

 Аги сиђе и зачуђено га погледа. 

– Десиће се – рече тата и заглади косу.

– Селимо се за две недеље.

 Аги је нетремице зурио у њега, затим прогута 

 кнедлу и отрча у оставу за ципеле. 

– Диван, послушан дечак – рече тата и

поносно се насмеши.

– Већ почиње да пакује своју обућу!

117. 

 Припреме за селидбу су текле јако брзо. 

 Ако бисте питали Агија, не би вам ништа рекао. 

 Све што је желео било је да се време у Улици Храстова заустави.  

 Јер, као и остале, ни ова кућа није била нарочито значајна. 

 Али, сада, њена  важност је била у томе што се преко пута налазио Зачарани Замак. 

 А у Замку је живела Ема. 

118. 

– Ја не идем нигде! Нећу нову кућу, остајем! – узвикну Аги.

 Мама и тата су били загњурени у гомилу папира. 
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– Вама и тако није важно да ли ја постојим или не. Ако ме се ужелите, ја ћу бити на тавану. Тамо

ћу живети, а ви како хоћете, слободно ме посетите. Ја не идем и – тачка. Нећу да оставим Ему! 

– Ко је Ема? – упита тата равнодушно.

– Луда старица од преко пута. Нико важан, не обраћај пажњу – одговори мама, не престајући

да сређује папире. 

– Ема није луда! Ема је је мој једини пријатељ, она је најважнија на свету! – викао је Аги док су

му сузе избијале на очи. 

  Тресао се и коса му се рашчупала. 

– Аги, причаћемо касније, сада имамо посла – одмахну тата руком.

– Нема више шта да се прича, ја не идем нигде!

– Сад је доста! – раздера се тата. – Иди у своју собу!

119. 

– Можда  ће  ти  ово  звучати  чудно, можда  ћеш помислити да  те  не  волим,  али  немој  да  се

препиреш са родитељима. Спакуј се и иди – било  је све што  је Ема рекла (тих дана била  је страшно 

заузета). 

        Није му помогла, није хтела да Аги остане у Улици Храстова, близу ње. Аги је занемео. Осећао 

је како га у грудима пече, као да је прогутао упаљени мотор путничког авиона. 

  Никада се није осећао оволико сâм. 

– Веруј ми –  рече Ема док је ћутећи излазио из њене куће.

121. 

  Нова кућа је била без везе, као и све остале. 

        Имала  је  све што  куће  обично  имају,  и  ништа  по  чему  jeмогла  да  се  упамти.  Ружне  тапете, 

двориште без цвећа, зарђала клацкалица, –  то је глупост у коју је Аги упао... 

122. 

        Баш преко пута нове куће Аги примећује једну кућу, која је толико стара, да би обичан поветарац 

могао да је сруши за делић секунде, као кулу од карата. 

        Та страћара помало личи на Зачарани Замак. Сетио се Еме и погнуо главу. Покушавао је да отера 

од себе многа питања. 

  „Баш сам сâм, ништа се за мене неће променити”, мисли Аги. 

123. 

  Док се мешкољио у кревету, чује ударац каменчића у прозор. 

– Размажено дериште, устај!

  Доле је стајала Ема. Смешила се и из очију јој је извирало сунце. 

– Зар си мислио да можеш тек тако да ме се отарасиш? Колико сам се само намучила да купим

овај крш од куће. Шта чекаш? Силази, имамо толико тога да поправљамо! 

     Из романа Аги и Ема, Игор Коларов 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	

  кнедла 

   прогутати кнедлу        страћара 

  поднети невољу             запуштена 

  клацкалица      мирно,без протеста    стара кућа

селидба  –  мењање  куће,  стана;    селити  се  –  прелазити  из  једног  стана  у  други;  нетремице  –  без 

трептања;  препирати  се –  свађати  се;  занемети –  остати  без  гласа;  без  везе –  (овде)  никако,ружно; 

зарђао, ‐ла, ‐ло – прекривен рђом (рђа – rozsda);       отарасити се – решити се, ослободити се некога; 

крш – (овде) нешто веома лоше, старо 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

 Ко је Аги?  

Аги је усамљени дечак чији родитељи или раде или некуда иду тако да никада немају времена за 

њега. Он је препуштен сâм себи. Стално се селе тако да дечак не може да стекне пријатеље. Све што 

Аги жели или оно о чему машта за његове родитеље је глупост. Не разумеју га... 

 Ко је променио Агијев живот? Ко је његов једини пријатељ? 

Шта о Еми мисли дечакова мајка? Аги на једном месту у роману каже за Ему:      „Ема је океан”. 

Објасни шта је тиме хтео да каже. Шта све Ема представља дечаку?  

 Опиши како замишљаш ову старицу. Како је Аги назвао њен дом? Зашто му је дао такво име? Јасно 

је зашто је Агију потребна Ема.   Због чега Еми треба Аги? Шта мислиш о необичном пријатељству 

дечака и старице? 

 Коју  је лошу вест отац саопштио дечаку?  Зашто је Аги 
отрчао  у  оставу  за  ципеле?  Шта  је  његов  тата  тада 

помислио?  

 Шта мислиш о Агијевим родитељима? Због чега је све 

дечаково детињство тужно? 

 Зашто Аги није хтео да напусти Улицу Храстова?  
Због чега је осећао велики бол у грудима? 

 Како је изгледала кућа у коју су се уселили? Шта је Аги 

мислио о њој? Зашто му се чинила таква? 

 Када би Аги ту кућу заволео?  
 Када се дечаку вратио осмех на лице?  
 Шта се из ове приче може научити о љубави и пријатељству? 
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	МОЈ	ДОМ	И	СУСЕДИ	

Прича о дечаку Агију ти показује да нам није довољно да имамо кућу, треба нам дом. Иако се често 

именице кућа и дом изједначавају, постоји разлика у њиховом значењу. Било која кућа, дворац или 

страћара, само су зграде. Да би кућа постала дом, у њој мора неко да живи. Укућани су ти који од  једне 

куће граде свој  дом.  

Важно је да се у кући осећа топлина породичног дома. Научи да разликујеш ове речи: 

топлота  топлина 

оно што је топло,    љубав, нежност, 

  сунце, пећ...     срећа, блискост... 

Опиши топлину свог породичног дома. Како чланови твоје породице једни другима показују љубав? 

Који су тренуци у твом дому најлепши и најсрећнији? Колико времена проводите заједно? Шта тада 

обично радите? Можете ли о свему отворено да разговарате? Како једни другима помажете? Зашто се 

у свом дому осећаш сигурно и заштићено?  

Коме су врата твог породичног дома увек отворена? Ко је код вас радо виђен гост? Ко иначе врло често 

долази код вас? Да ли је то члан фамилије, породични пријатељ или ваш сусед? Радује ли и тебе долазак 

тог госта? Зашто? 

Шта  у  српском  језику  значи  реч  сусед,  односно  комшија,  најбоље  ће  ти  показати  ова  народна 

пословица: 

Боље	у	суседству	пријатељ,	него	у	свету	брат.	

Наравно, у речнику српског језика, као и у речнику било ког другог језика, као  објашњење ове речи 

стоји да је комшија „онај који станује близу нас, у суседству”.  За већину Срба ова реч ипак има много 

шире значење: 

Добар комшија је као члан породице. Он није гост  јер је веома често код нас. Са њим делимо и добро 

и зло, и радост и тугу. Њему остављамо кључеве своје куће када некуда одлазимо да нам залива цвеће 

или храни кућног љубимца. Када месимо колаче, део однесемо и комшији. Ако затражи нешто што ми 

имамо, радо му то позајмимо. Њему су врата увек отворена. Наш комшија то исто чини за нас.  

Ко  су  твоји  суседи?  Представи најближе  комшије.  

Да ли се са некима од њих твоја породица дружи? 

Који сусед је теби посебно драг?  Објасни зашто је 

тако.  Има ли у твом суседству старијих људи? Да ли 

им  некада  помажеш?  А  твојих  вршњака?  Како  се 

слажеш са њима?  

Постоји  ли нешто што замераш својим суседима? 



22 
 

Са	друге	стране...	
 

 

Свако дете има право на топлину породичног дома. Нажалост, није увек тако. О томе говоре и стихови 

ове песме: 
 

Стање редовно 

 

Чим се препуне пословних брига,        Тамо – затишје. Гледају како   

поподне моји стари се нађу,          малим екраном слика скакуће, 

осећам,              чак и не знају 

да стан мирише            да ја нисам 

на добро знану њихову свађу.         целе вечери био код куће.3 

 

У почетку их слушам мирно,            Слободан Станишић     

на своме кревету ћутим и лежим...     

онда устајем,           

хватам кваку,           

тихо отварам и – већ бежим.       

 

У мрак зароним ја, резултат         

негдашње љубави, жене и мужа, 

бесциљно лутам, 

сам себи личим 

на празну љуштуру морског пужа. 

 

Предуго седим у биоскопу, 

и не уживам у филмском лому, 

кад сви изађу, 

последњи кренем 

без журбе своме слатком дому. 

 

Дечак за свој дом иронично каже „слатки дом”. Зашто? Шта му највише смета у њему? Како се дечак 

осећа у таквом дому? 

И његови родитељи, попут Агијевих, не обраћају пажњу на њега, али овај пут из другачијих разлога.  

Шта мислиш, колико је таквих породица? Наведи још неколико примера који показују зашто нека деца 

нису срећна у својим домовима, у својим породицама. 

 

Колико твоји родитељи имају времена за тебе? Можеш ли све да им кажеш? Да ли икада пожелиш да 

ниси код куће? Који су то моменти? Шта желиш да у твоме дому буде другачије?  

 

Када све сабереш, која боја би више одговарала  твоме дому и породици:   црвена  или     плава? 

(боју одреди на основу боја наслова и онога што пише испод њих) 

                                                            
3стари – родитељи, лом – (овде) борба, туча, затишје – (овде) примирје, мир после свађе 
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ОБЈЕКАТ					tárgy	
 

 

Сањарење 

 

Понекад сањам да имам крила              И тако растем, сновима вођен. 

и седам својих товара злата.     Помало тужан, јер немам крила. 

Да могу сваком, к'о добра вила   Али ја такав, какав сам рођен, 

ставити дукат, тихо, крај врата.               бар имам срце као та вила. 

 

Сањарим: штапић чаробни имам   Тако не могу ником помоћи 

и мењам, тако, свет преко ноћи...         јер немам штапић да злато делим 

Сањарим како болесне примам             и ником нећу до прага доћи. 

и како сваком могу помоћи.                    Али бар сањам. Али бар желим. 

 

Недељко Попадић 

 

 

1. Шта дечак жели?                                                             Шта хоће да мења?                      Кога он воли? 

 

  Жели  да  има крила,  злато,  чаробни штапић.         Хоће да мења свет.                      Он воли људе. 

 

2. На која питања одговарају истакнуте речи? Који део реченице оне допуњују? 

 

  Дечак ставља                       крај врата.            Он лечи                                 .        Дечак има                                  . 

 

 

3.  Предикатова  допуна  којом  означавамо  предмет  радње  зове  се  објекат.  Објекат  који  одговара 

напитање кога? или шта? назива се прави објекат. 

 

4.   У служби правог објекта  јављају се именице или заменице. У ком падежу тада стоје  те речи? На 

основу наведених примера закључи да ли су наставци именица исти, без обзира на то што су у истом 

падежу: 

 

5. Прочитај следеће реченице тако да уместо именица у служби правог објекта употребиш краће облике 

личних заменица. Пази на ред речи! 

 

                                                             Тата је позвао суседа.        Ана води пса у шетњу. 

    Дечак воли људе.                        Петар црта кућу.                 Ми чекамо госте. 

    Дечак их воли.                              Мама зове децу.                Весна отвара врата. 

   акузатив  (падеж правог објекта) 

род именице  мушки род  женски род  средњи род 

живо (Кога?)  волим дечака  волим девојчицу  волим дете 

неживо (Шта?)  пишем састав   пишем песму  пишем писмо 

дукат  болеснике  велико срце 
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6. Понекад у служби правог објекта именица уместо у акузативу може стајати и у генитиву, као у овим

примерима:

  Мама је на пијаци купила грожђа и јабука.   Комшиница нам је послала колача.      Чега? 

 (грожђе и јабуке)     (колаче)    Шта? 

Прави објекат стоји у акузативу без предлога или у генитиву који се може заменити акузативом. 

 Прави објекат никада нема предлог. 

7. Објекат може стајати и у другим падежима и одговарати на друга питања:

  Деца помажу  оцу да опере ауто.        Коме? 

  Плашим се за своје родитеље.   За кога? 

  Завршили су са свађом.             Са чим? 

  Задовољан је новом кућом.     Чиме? 

  Стално мисли на њих.             На кога? 

  Увек причају о проблемима.     О чему? 

8. Објекат који стоји у неком другом падежу  (осим номинатива,  вокатива,  акузатива без предлога и

генитива уместо тог акузатива) назива се неправи објекат. Он се може јавити са предлогом или без

њега.

9. Вежбај да уз ове глаголе правилно употребиш неправе објекте као њихову допуну:

  навијати, молити, питати, одлучити се, бринути се     +     за +  некога, нешто    акузатив 

 Навијам за „Црвену звезду”.        Молио је оца за дозволу.     Одлучили су се за ову кућу.  

  Питали су за њега.   Бринем се за очево здравље. 

  пожурити, почети, наставити, престати, претеривати      +     са + нечим      инструментал 

 Пожури са облачењем.     Почни са учењем.     Настави са причом. 

  Престани са глупостима.   Претерује са јелом. 

10. Дај себи неколико обећања. Размисли, одлучи па реци са чим од сутра почињеш, а са чим престајеш.

11. Одговори и на ова питања:

 За који тим навијаш? 

 За шта увек имаш времена? 

 За шта људи треба да се боре у животу?    
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ПОЕЗИЈА	МАТЕМАТИКЕ	

Један разред – седмо три, који би могао да буде и сваки други разред, па и ваш, и који  је себи дао 

звучно име – Лучка капетанија, пролази кроз све прилике и неприлике ђачког живота... 

Директорка школе  је  одлучила  да  уместо  болесног  наставника математике  у школу  доведе

своју  стару  пријатељицу,  пензионисану  професорку  математике,  Савину  Гложић.  Ученици  ранијих 

генерација прозвали су Савину Оштроугла, а надимак је потпуно одговарао њеној појави... 

До краја  године мање од месец   дана,  липе увелико миришу,  нешто су раније кренуле ове  године, 

оцењивање знања завршено, оно што је требало приказати приказано је, сви се помало опустили. Сви, 

сем Савине. Она је дошла да по свом старом обичају истера мак на конац и ту нема попуштања. 

– Сомборски – прозива по уласку у разред.

Гоца  број  Три,  танка,  висока  девојчица,  излази 

до  табле.  Никад  сјајан  математичар,  али  увек 

солидна,  без  слабе оцене  током  године,  уради 

некако  задатак.  Но,  пут  којим  је  дошла  до 

решења, није био по вољи нове професорке. 

–Шта си то нашкрабала? Како си до тога дошла?

Гоца Три ћути, само подвлачи решење. Она има 

приватног професора целе године, очито, тако је 

научила. 

– Имаш ли  ти уста? Питам  те каква  је  то формула и како  си дошла до  тог

решења? 

– То решење је тачно.

– О  томе  одлучујем  ја  и  нико  други  –  ученица  је  изгледа  истрчала  на

погрешан терен. – Иди на место! 

Потом извади из ташне старо наливперо и упише Гоци број Три велику јединицу у дневник. 
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Лучка капетанија занеме. Ова оцена ће имати снагу завршне и поред тога што је задатак тачно решен, 

Гоца Три је потпуно упропашћена. Док се слеђено вртела испред табле, не знајући на коју страну да 

крене, побуни се Урош Здравковић, Рецепт: 

 

– Госпођо, то је неправедно. 

– Мооолим? – згране се Савина Гложић, Оштроугла, која није навикла да јој се неко супротставља.  

– Решење задатка је тачно. Та оцена је неправедна. 

– Ко ће то да ми каже? Ваљда ја знам шта је праведно а шта није! Како се ти зовеш? 

– Дозволите, професор Сиротковић је поштовао различите начине за долазак до решења. Чак је... 

– Како се зовеш? 

– Здравковић Урош. 

– Е, Уроше, ево и теби један! 

Урош  достојанствено  седне.  Капетанијом  проструја 

жагор. 
 

– Тишина тамо! Има ли неко да се добровољно јавља? 
 

На опште запрепашћење јави се Гордана број Један: 

 

– Ја ћу... 

– Изволи, девојчице – каже професорка љубазно. 

– Ја ћу да се НЕ јавим. Упишите и мени један. Зовем се 

Гордана Санић. 

– А тако? ... Безобразнице! – Гоца Један добије оно што је тражила.  

 

Али, таквих жеља има још: 

 

–  Сматрам  да  ово  нису  оцене  за  знање  већ  за  Вашу  љутњу.  Војновић  Дарко,  трећи  од  почетка  у 

дневнику. Жарко желим ту јединицу. 

 

Пошто је покосила непослушне, професорка Гложић почне опет да прозива: 

– Елизабета Биљкова. 

Нарогушена Лиза Биљка устаје (она је Рускиња), сви се уплаше да не дође до туче: 

– Ја увек била с мојим друзјами. Дајте и мени адин. 

Ускоро је цела целцата Лучка капетанија имала јединице у дневнику. Кад дубоко повређена Савина 

Гложић оде, разред се одлучи на штрајк  ћутањем  док се неправда не исправи. Тек сада су једна душа, 

подстакнути правилом: сви за једног, јединица за све... 

 

                по Слободану Станишићу 



27 
 

МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	
 

 

 

 

оштар угао  

                                                      (Оштроугла)                                липа                                                        наливперо 

 

 

лучка капетанија – управа која брине о водном саобраћају и безбедној пловидби;  прилика – повољан 

тренутак (ситуација која нам одговара);                                     неприлика – незгода, потешкоћа, проблем; 

пензионисан – који је у пензији (nyugdíjas);  појава – (овде) изглед особе; терати мак на конац – упорно 

остајати при своме;                   солидан, ‐дна, ‐дно – добар, ваљан;       (не) бити по вољи – (не) свиђати се;     

нашкрабати  –  неуредно  написати,  написати  којешта;  побунити  се  –  исказати  незадовољство;            

згранути се – веома се изненадити;   достојанствено –  поносно;          запрепашћење – чуђење са страхом;           

безобразница – која је дрска, неваљала;    покосити –  (овде) уништити, победити 

 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

 Поезија математике  је само  један одломак из романа   који носи исто звучно име као и разред 

седми три.  Дакле, како се зове тај роман? 

 

 Јасно је да је писац назвао свој роман по његовим главним јунацима. А шта мислиш, због чега је овај    

разред сам себи дао такво име? Ево мале помоћи: 

 

 „Лучка капетанија плови кроз све прилике и неприлике ђачког живота.” 

 

  Колико  су  успешни  у  томе?  Захваљујући  чему  побеђују  све  „олује”?  Како  се  ученици међусобно   

слажу?  

 

  И у српском језику користимо мото Диминих мускетара и кажемо: Сви	за	једног,	један	за	све. 
minden egy egy mindenki számára 

     Шта овај мото значи? 

     Објасни зашто је писац овај израз променио у  „Сви за једног, јединица за све.” 

 

  Колико се писац успешно игра  речима показује и име старе професорке.  

  Које је њено право име и презиме? У српском језику глагол гложити се значи   

свађати се, водити борбу. Зашто јој је писац дао  баш презиме Гложић? 

 

  Како су ученици ранијих генерација звали ову професорку? Слажеш ли се и ти са тим надимком? 

  Образложи своје мишљење. 



28 

 Кога је Оштроугла прво прозвала да одговара? Зашто је Гоца Три добила јединицу? Ко се побунио 

због неправедне оцене? Како је прошао због те побуне? Шта се десило до краја часа? 

 Како ће се ученици борити против учињене неправде? 

 Шта мислиш, хоће ли успети да је исправе? Испричај како замишљаш крај ове приче. 

МОЈА	„ЛУЧКА	КАПЕТАНИЈА”	

На почетку своје књиге писац каже: 

„Ова књига је листала, цветала и расла у ђачкој клупи, заједно са вама којима је намењена 

и о којима прича, па зато мирише на вашу учионицу, на ваше собе, на ваше ђачке торбе.”  

Зашто је ова књига истовремено прича о једном разреду, седмом три, али и прича о било ком другом 

разреду, било које школе, у било ком месту?  

Ма колико сличности имали, ипак постоје оне ситне разлике које баш твој разред чине изузетним. То 

су оне мале ствари по којима ћеш га памтити и које ће те насмејати и после дуго времена када их се 

случајно сетиш. 

Каква  је  твоја  „Лучка  капетанија”?    Колико  има 

„морнара”? Како се понашате у ситуацијама кад ваш 

брод  крене да тоне?4 

Замисли  идентичну  ситуацију:  у  твој  разред  долази 

Оштроугла  и прозива некога од вас пред  таблу.  Тај 

неко  неправедно  добија  јединицу.  Шта  би  се  тада 

десило?  Како  би  се  у  тој  ситуацији  понашала  твоја 

„Лучка капетанија”?         

Наведи једну прилику у којој сте показали да сте „сви за једног један за све”.   Испричај шта се тачно 

десило и како вам је то што сте били сложни помогло. 

Имају ли твоји другови надимке? А ти? Објасни како су ти надимци настали. Због чега сте их добили?   

Сигурно сте и неком од наствника  дали надимак. Шта тај надимак говори о њему?  

Чак и најгори ђак има увек спреман одговор. Тај одговор се зове изговор. Ученици смишљају разне 

изговоре када нешто не науче, не ураде домаћи задатак, закасне или не дођу на час...  

4израз: кад брод крене да тоне употребљавамо да означимо проблем, непријатну ситуацију 
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Урадио сам домаћи, али сам заборавио свеску.   Све сам научио, али сам баш сад заборавио. Збунила 

сам се...  На врх ми је језика, али не могу да се сетим.  Болела ме је глава.  Нисам тај дан био у школи. 

Користиш  ли  и  ти  изговоре?  Сети  се  када  си  и  зашто  слагао/слагала  неког  наставника.  Да  ли  ти  је 

наставник поверовао?  

 

Прочитај како се песник нашалио на рачун вас ђака, али је тиме уједно показао и да разуме све ваше 

ђачке проблеме: 

 

 

Тужне ђачке исповести 

 

Стално ме пита једно исто     Зашто о свему питају ђаке, 

и стално ми даје слабу.     кад је познато да они најмање знају. 

 

Мене не занимају ни питања     Шта могу, кад има више нетачних 

а наставника занимају и одговори.   него тачних одговора. 

 

Да се ја питам         Ја увек намерно знам     

– никада не бих одговарала.     и случајно не знам. 

 

Зашто да учим све       Ја ћу му рећи неколико одговора 

кад ме неће све питати.     а он нека изабере прави. 

 

Прво ме пита         Не говорим са наставницом историје. 

а после се чуди кад не знам.     Она ме пита а ја не одговарам.5 

 

Прави се  

као да није знао да не знам.                      ДушанРадовић 

 

 

 

Да ли у овој песми препознајеш себе? А неке од својих наставника? Који ти је наставник омиљени? Којег 

наставника баш и не волиш? Образложи своје мишљење. Да ли је и теби крив наставник када нешто не 

знаш? Шта мислиш, јесу ли оцене увек право мерило за знање? Дискутујте на часу о томе. 

 

У школи ученици обично највише воле велике одморе. Испричај шта ти радиш на великом одмору. Сети 

се да ли се некада десило нешто необично за време великог одмора. Опиши једну такву ситуацију. 

 

Сигурно имаш своје мишљење о школи. Напиши неколико реченица о томе шта је за тебе школа па их 

онда прочитај на часу. Биће занимљиво да сазнаш да ли се твоје мишљење разликује од мишљења 

твојих другова или размишљате на сличан начин. 

                                                            
5исповест – gyónás, слаба – јединица, занимати – foglalkoztat, намерно – szándékosan, случајно – véletlenül, 
  не говорити – бити у свађи  
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АТРИБУТ			jelző	
 

Директорка школе је позвала своју стару пријатељицу. 

Пензионисана професорка математике је прозивала. 

Танка, висока девојчица није била сјајан математичар. 

Оштроугла јој је уписала велику јединицу у дневник. 

Ученицима је јако недостајао њихов добри професор. 

 

1. Истакнуте речи  у  овим реченицама  стоје  уз  именице и  ближе их одређују.  Тако  смо,  на  пример, 

речима: 
 

     танка и висока одредили каква је девојчица            или                  њихов професор чији је професор 

 

                                  Речи које ближе одређују именице у реченици зову се атрибути. 

 

2. Већ знаш да се у служби атрибута најчешће јављају придеви, заменице или бројеви: 
 

     строга професорка      тежак задатак        њена пријатељица           наши другови         трећа клупа       

 

3. Овакви атрибути се са именицом уз коју стоје морају слагати у роду, броју и падежу: 
 

    Деца воле доброг професора.    Они се буне против неправедних јединица.  Седи у трећој клупи. 

 

4. Као што видиш, атрибут може одређивати именицу у било којој служби:  
 

 

 

 

 
 
 
                      субјекат                                                       део предиката                                   прилошка одредба за место        

 

         Наша школа је лепа.                            Марко је вредан ученик.      Спаковао сам књиге у школску торбу. 

 
5. Посматрај следеће реченице и уочи која врста речи у њима има службу атрибута: 

 
 

                                                               Ова девојка с плавом косом је Лиза Биљкова.   

                                                                

                                                                Она је наша другарица из разреда. 

 

                                                                Оштроугла је професорка математике. 
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6. Једну именицу у реченици може ближе одређивати  друга именица, самостално или у групи речи:

 Савина Гложић је професорка у пензији.   То је жена са наочарима.  Позвала ју је директорка школе. 

 Цветови липе лепо миришу.    Професорка је писала кредом у боји.   Радимо задатке из математике. 

 Ученик из треће клупе преписује.  Професорка је узела наливперо плаве боје и уписала јединице. 

    На која питања одговарају истакнути атрибути у овим реченицама? 

   ученик из треће клупе          цветови липе    налиперо плаве боје 

  Који ученик?     Чији цветови?      Какво наливперо? 

7. Уз помоћ илустрација одреди именице одговарајућим атрибутима:

  ...      са    ...     у коси     ...    од       ...    ...      са     ...     на глави 

  ...    са      ...      ...      у белом    ...    ...    са     ... 

8. Пази! Некада уз именицу у служби атрибута не мораш употребити никакву одредбу, а некада је та

одредба обавезна. Упореди ове примере:

 младић са наочарима     младић са плавим очима 

 друг брата         младић са очима 

 друг мога брата                дечак са косом 

 мајица боје            дечак са кратком косом 

   мајица зелене боје    друг из школе 
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КОЛО	

 

 

 

Ухватимо се у коло, децо, широко, широко, широко, 
за сваког у овом колу има места доста, 

нека играју ноге, и срце, и руке, и око, 

ово је коло широко, 

ово је коло дубоко, 

сва деца света у њему сузе су отрла своје, 

у овом колу има места за сваког госта, 

за све који се воле, за све који се воле. 

 

Ухватимо се у коло да играмо, да певамо 

о томе да ниједно дете неће бити без хлеба, 

о томе да ће сва деца да добију на зиму санке, 

о томе како је широк кров нашег неба, 

о томе да ће свој деци певати успаванке 

све добре мајке, све добре мајке. 

 

Ухватимо се у коло са загонеткама, са чудима 

                  из прича, 

нек'  игра вук са Црвенкапом, 

нек поштује рода жабу, 

ако не будемо играли загрљени, коло ће се негде  

             расплести 

и никад нећемо прескочити до сунца ниједну тарабу, 

и никад ниједну причу нећемо на путу срести. 

Ухватимо се у коло са сунцем, са цвећем  

и звездама 

са свим славујима које понекад у вреви не чујемо, 

са бајкама, са жељама, са сновима које снујемо, 

окрећимо се у колу, нек' се заврти земља под нама, 

са песмама све деце света које чујемо, 

у колу љубави дечје, снова дању и ноћу, 

ја такво коло хоћу, 

 

ја такво коло хоћу. 

                 Мира Алечковић 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	
 

 

отрти/отрети, отрем – обрисати трљајући руком       

успаванка – нежна песма којом се успављују деца 

расплести – (овде)   прекинути                                                               

врева – бука, галама            Црвенкапа             рода              тараба 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

 Како се зове ова песма? Објасни шта је коло. Када и како се оно игра? На којим инструментима се 

свира коло?  

 

 Какво коло хоће песникиња? Кога позива у то коло? Како (чиме) се игра такво коло? За кога увек има 

места у њеном колу? 

 

 Песникиња  позива сву децу у коло, не само да играју, него и да певају.  О чему ће певати деца? 

 

 

 

 

 
 

     Због чега су ови стихови тужни?  Кога песникиња у њима жали? Зашто наглашава „све добре мајке”?   

     Објасни које мајке нису такве. Поразговарајте о томе са којим проблемима се сусрећу нека деца. 

 

 Деца одрастају уз приче. Какве приче деца највише воле? Ко им и када 

обично прича те приче?  Која се таква прича  помиње и у овој песми?  

Да ли је се сећаш? Испричај украктко о чему се у тој причи говори. 
 

Бајке су приче о борби добра и зла у којима добро увек побеђује. То жели 

и  песникиња.  Кога  она  хоће  да  помири?  Шта  ће  се  десити  са  њеним 

колом ако и даље буде оних који се не воле и не желе да се помире? 

 

 У предговору своје књиге Изабране песме Мира Алечковић је написала: 
 

„... и ми и ви и они који за нама долазе заједнички остварујемо један велики сан о коме су вековима 

многи сањали: сан о лепоти, слободи и достојанству човека.”6 
 

Објасни због чега се ова реченица може сматрати поруком и песме Коло.  Зашто песникиња такву 

поруку упућује баш деци? Опиши жеље и снове песникиње. Шта је потребно да се њени снови и жеље 

остваре? 

                                                            
6достојанство – méltóság 
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ПОКАЖИ	РАЗУМЕВАЊЕ	
 

 

Из песме Коло издвајамо само један стих: 

 

„Ако не будемо играли загрљени, коло ће се негде расплести.”  

 

Шта у овако издвојеном стиху могу да значе речи загрљени и коло? Неке од одговора потражи у овим 

скуповима речи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коло се игра уз музику, а музика има ритам, такт. Међутим, такта треба имати и у животу. Ево шта то 

значи: 

(имати) 

такт – осећај мере, смисао за понашање у друштву, вештина у опхођењу, пажљив однос према коме7 

 

Тако се за некога може рећи да „има такта”  (да  је пажљив, учтив, културан, одмерен...), односно да 

„нема такта” (да је груб, некултуран, непажљив, циничан...).8  Недостатак такта води нас до конфликта, 

зато у сваком „колу” треба имати такта. Како се то постиже? Како треба да разговарамо са другима? 

Како  да  се  понашамо?  Којим  невербалним  знацима  некада  говоримо  више  него  речима?  Хајде  да 

размотримо следеће ситуације: 

 

               ситуација 1                                                                                     ситуација 2 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                            
7 смисао – értelem, вештина – ügyesség, опхођење – понашање према другоме 
8 учтив – tisztelettudó, циничан – cinikus 

За  време  великог  одмора, 

док је јео ужину,   Милоша 

је  неко  ударио  у  леђа. 

Окренуо  се  и  угледао  је 

Тибора. Бесно му је рекао: 

 

– Шта се гураш, кретену, 

   сломићу те! 

После изгубљене утакмице 

један  од  играча  прилази 

несрећном голману који је 

направио грешку и каже 

му: 

– Будало неспособна, због 
   тебе смо  изгубили! 
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Имају  ли  такта  дечаци  који  говоре?  Како  се  осећају  они  којима  су  те  речи  упућене?  Без  обзира  на 

ситуацију, могли су да поступе другачије. Шта је требало да кажу? Шта би им ти рекао/рекла? 

На пример:  

1. дечак:    Хеј, Тиборе, полако! Ова леђа ми требају још дуго!   (и све би се окренуло на шалу) 

2. дечак:    Човече, шта ти би? Увек си био супер! Видим ја да

  ти је тешко, али шта да се ради... данас изгледа 

  није био твој дан.            (и голман би се осећао боље) 

За успешну комуникацију са другима важна је култура говора.  Ако желимо културно да разговарамо, 

не смемо заборавити шта је  тада забрањено: 

ругање    подсмевање    имитирање    добацивање   вређање 

 незаинтересованост (причање док неко други говори, постављање питања која се не тичу теме...) 

Уочи разлику: 

Запамти!      Свако има своје лично име! Коме год се обраћаш, употреби његово име или надимак и 

 никада га не називај погрдним именима. 

Прочитај следеће дијалоге, а затим уместо некултурних одговора смисли неке лепше и културније: 

1.      Јасна је љута на своју најбољу другарицу. 

 Ова јој прилази и започиње разговор: 

– Зашто си љута?

–Шта те брига. Нећу више да причам са

тобом!

2. Филип је нови ученик. Први пут улази у нови разред.

Милена:                 Ко је овај?

Пеђа (добацује):  Неће ваљда баш код мене да седне?

 свипримери преузети из књиге Конфликти и шта са њима, Д. Плут и Љ. Маринковић 

– Лажеш!

– Немаш појма!

– Досадан си!

– То ти је баш лоше/глупо!

– Поломићу те!

– Помало претерујеш...

– То је твоје мишљење, али...

– Сад нисам расположен.

– Није лоше, можеш ти и боље.

–Молим те, остави ме на миру.
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Људи могу различито да виде једну исту ствар. Погледај прву слику, и реци шта пре примећујеш на њој, 

пехар или профил две особе?  Шта видиш на другој слици, патку или зеца? Да ли су твоји другови видели 

исто што и ти? Шта су они одговорили? Због чега је сваки ваш одговор тачан? Погледај другу слику још 

једном и са леве и са десне стране и видећеш да сте сви ви у праву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свако  од  особа  које  гледају  исту  ствар,  а  виде  је  другачије,  најчешће  тврде  да  су  оне  у  праву  и  не 

дозвољавају другима да имају своје мишљење.  Сети се једне ситуације у којој си се и ти тако тврдоглаво 

понашао/понашала. Испричај када и како се то догодило.  

 

Опиши осећања која су се тада појавила у теби.  Зашто си се тако осећао/осећала? Ко је крив због тога? 

Шта је требало другачије да урадиш? 

 

Хајде  да  проверимо  да  ли  си  савладао/савладала  лекцију.  Реши  овај  математички  задатак  без 

дигитрона, дакле, у глави: 

 

 

 

 

 

Вероватно  си  добио/добила  резултат  5000.  Међутим,  ниси  у  праву.  Тачан  одговор  је  4100.  Ако  не 

верујеш, узми дигитрон и провери. Како си у првом моменту реаговао/реаговала? Да ли ти је смешно 

или се љутиш због  преваре? Научи да прихватиш своје грешке. 

 

Опиши како се осећају ове воћкице, односно особе које оне представљају: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       Изабери једно од приказаних осећања и смисли кратку причу (дијалог) која би објаснила:  

                                                                           ко се тако осећа, 

                         зашто се тако осећа, односно, ко је крив за то или шта је то осећање изазвало. 

Узми 1000 и додај јој још 40. Сада додај још 1000. Додај још 30. Додај опет 1000. Сад додај још 20. 

Поново додај 1000. На крају додај још 10. Колико је то укупно? 
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ПРИЛОШКА	ОДРЕДБА	ЗА	МЕСТО											helyhatározó	
 

 

Шашава песма 

 

Мама ми каже: шашаво моје, 

шта се то збива у твојој глави? 

 

У њој дечаци, кажем, постоје. 

Дечаци смеђи, црни и плави. 

 

Мама ми каже: шашаво моје, 

зар могу тамо сви да се сложе? 

 

Ја мами кажем: кад већ постоје, 

нек ту и стоје – шта се може? 

(...) 

                               Мирослав Антић 

 

1. На које питање одговарају истакнуте речи у овим стиховима?              

    Где се нешто збива?            Где постоје разни дечаци?          Где они могу да се сложе?  Где стоје? 

        у глави девојчице                     у њој (у глави)                                         тамо                                   ту 

2.  Као што видиш, ови додаци ближе одређују предикат, односно глаголску радњу. Шта они казују о  

     тој радњи? 

 

3.  Да се подсетимо: Како се зове овај додатак предиката (глагола)?  
 

4.    Глаголски додатак који у реченици одређује место вршења радње зове се прилошка одредба за 

      место. 

 

5.   На која питања одговарају прилошке одредбе за место? 

 

 

6.  Прилошку одредбу за место можемо исказати само једном речју: 
 

          ту, тамо, овде, онде, горе, доле, близу, далеко... 

 

     Којој врсти речи припадају ове речи?                                              Овде нема никога. 

ГДЕ?  КУДА?  ОДАКЛЕ? 

Колико дуго остајете овде?  Однесите ове ствари тамо.  Донесите ствари оданде. 

Марија седи у соби.  Марија улази у собу.  Марија излази из собе. 

Деца су се играла на игралишту.  Деца су кренула на игралиште.  Деца се враћају са игралишта. 
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7.   Осим прилозима за место, ову прилошку одредбу често исказујемо и именицама (са предлозима  
      или без њих). Посматрај табелу и уочи којим падежима најчешће исказујемо место: 

 

генитив  датив  акузатив  инструментал  локатив 

 
поред прозора 

код тебе 
испод стола 
близу куће 
из школе 
са дрвета 

 

према парку 
ка школи 

(идем) лекару 

у кућу 
на сто 

пред школу 
кроз тунел 
уз брдо 

низ степенице 

(трчати) улицом 
(шетати) парком 

пред кућом 
под креветом 
међу књигама 

у школи 
на столу 
по соби 

 

Запамти! Локатив никада не можеш употребити без предлога. 

 

8.  На основу илустрације најпре постави питање а затим и одговори на њега: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Прочитај следеће реченице тако да уместо илустрација искажеш прилошку одредбу за место: 

 

 

     Врабац је слетео                           .     Они станују                               .    Жена седи                                          . 

 

 

 

      Узео је ужину                        .         Лустер виси                                      .   Деда се одмара                             . 

 

 

10. У следећим реченицама пронађи прилошке одредбе за место: 
 

       Малопре су прошли овуда.           Одавде се види цео град.             Седи ту.            Стави ово тамо. 

  1.   2.   3. 

 4. 
 5.   6. 
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ОЛИМПИЈСКЕ	ИГРЕ	

Постоје многе легенде о настанку првих Олимпијских игара.  Једна

легенда каже да их је основао сам Зевс као прославу своје победе у 

бици за власт над оцем Хроном. Друга каже да је Зевсов син Херакле 

победио  у  једној  трци  у  Олимпији,  древном  грчком  граду,    па  је 

одлучио да се у знак сећања на њу сваке четврте године одржавају 

такве  трке.  И  заиста  су  се  на  тим  првим  Олимпијским  играма 

учесници такмичили само у једној спортској  дисциплини – трци на 

један стадиј, што је износило нешто мање од 185 метара. Касније су 

постепено увођени и други спортови као што су  рвање, бокс или трка 

кочија.  Најстарији  подаци  говоре  да  су  прве  Олимпијске  игре 

одржане 776. године пре нове ере. Ове игре су се одржавале сваке 

четири године, све док их Римљани нису укинули 393. године.        

   Зевсова статуа у Олимпији 

Старим Грцима су Олимпијске игре биле веома важне па су према њима рачунали и време. Период од 

четири године у којем није било Олимпијских игара Стари Грци су називали олимпијада. Крај једних 

Олимпијских игара означавао  је почетак олимпијаде која  је трајала до следећих Олимпијских игара, 

чиме је опет почињала нова олимпијада.  

Олимпијске  игре  показују  како  су  Грци  остваривали  идеал 

„здрав  дух  у  здравом  телу”.  Ништа  није  могло  да  спречи 

њихово одржавање. И ратове су због њих прекидали.  

Много касније, управо након завршетка једног рата, француски 

барон  Пјер  де  Кубертен  истраживао  је  разлоге  због  којих  су 

Французи поражени у Француско‐пруском рату. Закључио је да 

француски  војници  нису  били  довољно  физички  спремни.  С 

намером да то побољша и у жељи да се омладина такмичи на 

спортском  а  не  на  бојном  пољу,  Пјер  де  Кубертен  се  сетио 

Олимпијских игара и одлучио да их оживи. Захваљујући њему 

одржане  су  1896.  године  прве  модерне  Олимпијске  игре 

управо у њиховој домовини, у грчкој престоници Атини. 
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Идеале  које  је  Пјер  де  Кубертен  имао  у  својим  племенитим 

визијама  данас  препознајемо  у  симболима  и  обележјима 

Олимпијских  игара.  Њихов  најпознатији  симбол  су  свакако 

олимпијски кругови. Има их пет и међусобно су повезани. Сваки 

круг  представља  један  континент  (Африка,  цела  Америка, 

Аустралија, Азија и Европа) а боје тих кругова (плава, жута, црна, 

зелена и црвена) изабране су по томе што свака држава света на 

својој националној застави има бар једну од њих.  

 

Олимпијски  кругови  се  налазе  на  олимпијској  застави  која  се 

свечано уноси на стадион док се свира олимпијска химна. Ова 

застава  се подиже  током отварања Игара,  вијори  се  све  време 

њиховог  трајања,    и  спушта  се  тек  на  крају  Игара,  приликом 

свечаног затварања.   

 

 

 

Олимпијски  пламен  се  пали  у  грчкој  Олимпији  сунчевом 

светлошћу уз помоћ огледала. Тако упаљену олимпијску бакљу 

штафетно носе на хиљаде тркача, преко свих континената,  све до 

града у којем ће се одржавати Олимпијске игре. Пламен гори све 

док Игре трају. 

 

 

 

                                                                         Службени олимпијски мото је латински израз:     

																																																																				„брже,	више,	јаче”. 
 

Сваки такмичар на Олимпијским играма треба да поштује олимпијску изјаву: 

 

„Најважније  на  Олимпијским  играма  није  победити,  него  учествовати,  као  што  ни  у  животу  није 

најважнија победа него борба. Велик је човек онај који не осваја нешто без часне борбе.” 

 

 

            Некада  је победник у тој часној борби 

добијао  венац од ловоровог лишћа. Данас се 

победницима  додељују  медаље:  за  прво 

место  златна,  за  друго  сребрна,  а  за  треће 

место  бронзана медаља.  Оно што  се  још од 

античке Грчке није променило  јесте то да се 

олимпијски  победници  у  својим  земљама 

дочекују и славе као истински хероји. Они то 

заиста и јесу у правом смислу те речи. 

                                       са  Википедије 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	

 

 

Зевс                  Херакле 

врховни бог у грчкој митологији,                                                полубог, 

син титана Хрона и Реје;                                                                син Зевса и Алкмене; 

бог неба, муња, олуја;                                                                    симбол снаге и храбрости 

                                          владар света                                           

 

пре нове ере (п.н.е.) – i. e.       Здрав дух у здравом телу.                     – латинска пословица која потиче из  

                                                          Éptestben éplélek.                                 песме римског песника Јувенала: 
у српском језику чешће:          У здравом телу здрав дух.       Orandum est ut sit mens sana in corpore sano.   

                                                                                                             Треба се молити за здрав дух у здравом телу. 

визија – замисао, сан;         обележје – знак препознавања;        частан, часна, часно – поштен, моралан;                

херој – велики јунак (hős) 

 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

 

 Како су према легенди настале Олимпијске игре? Која легенда ти се више допада? Зашто? Шта 

мислиш, како су стварно настале Олимпијске игре? 

 

  Када и где су одржане прве Олимпијске игре? У којој спортској 
дисциплини су се њени учесници такмичили? 

 

  Зашто се не може рећи да је неко био на олимпијади? Шта је  

       олимпијада?  

                                                                                                                                                           древни град Олимпија 

 

  Ко се сматра оцем модерних Олимпијских игара? Шта га је мотивисало да их обнови? 

 

 Наведи  симболе и обележја Олимпијских игара.  Како изгледа олимпијска 
застава?  Како  се  пали  олимпијски  пламен?  Ко  га  и  како  доноси  до  града 

домаћина Игара? 

 
 Олимпијски мото се састоји од компаратива прилога: брзо, много, јако. 
Како он гласи? 

 

 Како  треба да размишља олимпијски спортиста? Како се мора борити? 

 

 Шта су некада добијали победници Олимпијских игара? А данас? 
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У	ЗДРАВОМ	ТЕЛУ	ЗДРАВ	ДУХ	
 

 

Данас  бисмо  могли  рећи  да  олимпијада  траје  само  две  године.  Због  чега?  Зато  што  се  данас 

наизменично сваке друге године организују  Летње олимпијске игре  и  Зимске олимпијске игре. Обе 

заједно обухватају велики број различитих спортова. Да ли је и раније било тако? 

 

На првим модерним Олимпијским играма, оним из Атине 1896. године,  било је само пет спортова:  

 

 

 

 

 

атлетика                      бициклизам                   гимнастика                      мачевање               пливање 

 

Већ знаш да атлетика и гимнастика обухватају више спортских дисциплина. Наведи бар неке од њих. 

 

У којим се спортским дисциплинама спортисти такмиче на Зимским олимпијским играма? Које спортске 

дисциплине  можеш  видети  на  Летњим  олимпијским  играма?  Разврстај  ове  врсте  спортова  према 

Играма којима припадају: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да ли гледаш Олимпијске игре на телевизији? Које игре су ти лепше, зимске или летње? Који је твој 

омиљени спорт? Имаш ли свог омиљеног спортисту? Испричај нешто о њему, али и о спорту којим се 

бави.  

 

Игра	
 

Организујте квиз на тему Олимпијских игара. Поделите се у две групе. Свака група припрема по десет 

питања. Затим прва група поставља питања другој и бележи број тачних одговора. Након тога друга 

група поставља своја питања првој групи. Победник ће бити она група која буде знала више одговора. 

Питања могу бити 1.тежа  (када се директно тражи тачан одговор) или 2.  лакша  (када се наведу  три 

одговора од којих је само један тачан). Тежину квиза изаберите сами. Питања могу бити: 

 

1.  Шта симболизују олимпијски кругови?  2. Колико  је трајала олимпијада?      Олимпијски мото је: 

     Када су одржане прве Олимпијске игре?            а) 3 године                                           а) брже, јаче, више 

     Ко је творац модерних Игара?           б) 4 године                              б) јаче, брже, више 

     Шта је олимпијада?                                                   в) 2 године                                           в) брже, више, јаче 

          алпско скијање                    атлетика            ватерполо            бициклизам 

                                       курлинг                     бокс                      веслање                   санкање 

            хокеј на леду                 гимнастика           кошарка          уметничко клизање 

                             скијашко трчање              тенис                 рукомет               стрељаштво 

              скијашки скокови            хокеј на трави          брзо клизање           џудо 
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Број спортских дисциплина на Олимпијским играма ни у прошлости а ни у новије време није увек исти. 

Неки скупи или застарели спортови се избацују, а уводе се други, новији и атрактивнији. Ко зна које ће 

врсте спортова бити заступљене на неким будућим Олимпијским играма.  

До сада су сноубординг и одбојка на песку већ виђени на Олимпијским играма док голф, рагби, бејзбол, 

сквош, женски бокс, карате и многи други спортови тек чекају своју шансу. 

Који би нов и атрактиван спорт, по теби, требао да буде у групи олимпијских спортова? Шта мислиш о 

томе  да  ли  је  неправедно  што  и  спортисти  изостављених  спортова  не  могу  да  се  такмиче  на 

Олимпијским играма? 

Сноубординг спада у групу екстремних спортова. Шта су екстремни спортови? Због чега су врло опасни? 

Ови спортови подразумевају брзину, висину, велику физичку спремност, акробације и посебну опрему. 

Које екстремне спортове познајеш? У српском језику за њих користимо енглеске називе. 

Шта мислиш о овим спортовима? Којим екстремним спортом мислиш да би смео/смела да се бавиш? 

Зашто се све више људи бави овим спортовима? 

Можеш ли да замислиш неки спорт будућности? Покушај да га опишеш. Где би се тим спортом људи 

бавили, колико учесника би било потребно за тај спорт, коју опрему би користили, како би га играли... 
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ПРИЛОШКА	ОДРЕДБА	ЗА	ВРЕМЕ		időhatározó	
	
 

 

Лепо  је бити успешан и познат  спортиста. Да би  се до  тога 

дошло,  потребно  је  много  труда  и  времена.  Спортиста 

тренира  свакога  дана.  Некада  има  тренинг  и  пре  и  после 

подне.  И  тако  годинама.  Не  заборавимо  да  се  спортом 

почиње бавити још од  детињства. Често путује и нема пуно 

слободног  времена.  Увек  мора  да  пази  на  своју  исхрану. 

Спортиста  живи  за  победу.  Тада  се  сав  напор  заборавља. 

Онда  је  најлепше  бити  спортиста.  Пустимо  га  да  вежба  до 

неког следећег такмичења. 

 

1.  На која питања одговарају истакнуте речи у реченицама?  

 

                                    Када?                                      Колико дуго? 

       На тренинг иде свакога дана.                Тренира годинама. 

                                                                                                        Откад?                                                  До када? 

                                                         Спортом се бави још од  детињства.                 Вежба до новог такмичења. 

 

2. Ове речи ближе одређују предикате у реченицама:           Када тренира?        Откад се бави спортом?     

 

     Оне исказују у које време се врше радње предиката реченице. 

 

3.   Глаголски додатак који у реченици одређује време радње зове се прилошка одредба за време. 
 

4. Службу прилошке одредбе за време може вршити само једна реч:    

    Увек мора да пази на своју исхрану.  Тада се сав напор заборавља. Онда је најлепше бити спортиста. 

    Којој врсти речи припадају речи увек, тада, онда? 

 

5. Прилошка одредба за време може бити исказана и именицом: 

    Утакмица ће бити  у суботу.      Видећемо ко ће славити после утакмице.    

    Преко лета нећемо имати тренинге.    Тренинге  имам средом и петком. 

    За исказивање времена у српском језику користимо неколико падежа. 

    Као што видиш, ти падежи се употребљавају са предлогом или без њега. 

 

 

6. Одреди који су падежи с временским значењем употребљени у овим примерима: 

 

    тог дана          следећег петка          у априлу            пред утакмицу           недељом             у овој години 
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7. У српском језику за исказивање времена користимо четири падежа: 

генитив  акузатив  инструментал  локатив 

сваког јутра                   то јутро  суботом  у јуну 

овог викенда  за један сат  почетком априла  у прошлом веку 

од среде до петка  на Божић  месецима  у прошлој години 

после/пре ручка  кроз два дана  крајем лета  у последњем тренутку 

 

8. Прочитај правилно следеће реченице.  Прилошку одредбу за време искажи  на основу илустрације: 

 

 

      Они долазе                                .                               путују на зимовање.                                      сам одспавао. 

 

 

 

                               смо ишли на море.                                нема много снега.        Долазим                                   .              

 

 

9. У следећим реченицама прилошке одредбе за време искажи на другачији начин, али тако да значење 

остане исто: 

 

    Српски језик имамо понедељком, средом и петком.                    Тог дана је било веома вруће. 

 

    Зимус је нападао велики снег.              Ноћас нисам добро спавала.            Прекјуче је падала киша. 

 

 

10. Одговори на следећа питања: 

 

       Када ти почиње школа?                                 

                  Откада знаш да пишеш? 

                            До када ћеш бити ученик седмог разреда? 

                                         Колико дуго траје један школски час?   

                                                         Када постајеш ученик средње школе? 

                                                                             Колико дуго траје летњи распуст? 

 

 

11.  Реши ребус, а затим  састави три реченице у којима ће  

        добијена именица  бити прилошка одредба за време: 
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ГРАД		СВЕТЛОСТИ	

Често  се мисли    да  је  француска  престоница Париз  своје  поетско  име  Град  светлости  добила  због

многобројних уметника који су живели и стварали у њој и представљали право „светло” овог града. Има 

и оних који мисле другачије. 

Овај назив потиче још из XVI века и настао је управо 

из супротних , „мрачних” разлога. У то време Париз се 

борио са криминалцима. У страху да нико од грађана 

Париза не буде нападнут на улицама, Парламент  је 

донео  указе  по  којима  је  свака  кућа  морала  преко 

ноћи да оставља упаљене светиљке у прозорима, као 

и  да  свака  улица  и  пролаз  престонице  буду  добро 

осветљени.  

Без обзира на порекло другог имена Париза, сви се морамо сложити да овај град на обалама реке Сене 

заиста „сија” својом лепотом и изузетним знаменитостима. 

У Паризу се налазе стотине вредних историјских грађевина, мноштво цркава, тргова и паркова, око 160 

музеја, 200 уметничких галерија, око 100 позоришта, преко 650 биоскопа, и десетак хиљада ресторана. 

У  њему  се  стално  нешто  дешава.  Непрестано  се  организују  концерти,  изложбе,  фестивали,  ревије 

високе моде...  

Симбол Париза је Ајфелова кула. Отворена је 1889. године и од тада је 

имала преко двеста милиона посетилаца. Ајфелов торањ је саграђен за 

међународну изложбу, која је славила научна и инжењерска достигнућа 

тог  доба.  Гвоздена  структура  је  висока  око  300  м  и  има  три  нивоа  са 

многим продавницама и ресторанима.  

Катедрала  Нотр  Дам  посвећена  је  Богородици 

Марији.   Њена изградња је   трајала од  средине 

XII века па све до половине XIV века.   

Ова црква на обали Сене изграђена је у готском стилу и најпопуларнија је црква 

у целој Француској. Познати француски писац Виктор Иго радњу свог чувеног 

романа  Звонар  Богородичине  цркве  сместио  је  управо  у  ову  катедралу  с 

намером да подстакне своје савременике да  је обнове. То се и десило 1840. 

године, девет година након првог издања Игоовог романа. 
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У Граду светлости налази се и Лувр, један од највећих и најпознатијих музеја 

на свету. Музеј је смештен у згради у облику потковице која је некада била 

краљевска палата. У централном дворишту музеја изграђена  је Пирамида, 

нови улаз у музеј. У Лувру се налази 65 300 уметничких дела. Процењује се 

да би посетиоцу требало око пет недеља да  види сва изложена дела. У овом 

музеју  се  под  стаклом  чува  и  најпопуларнија  слика  Мона  Лиза,  уље  на 

дрвету, дело чувеног Леонарда да Винчија. 

На источном крају Јелисејских поља, најчувеније авеније Париза, налази се 

Тријумфална капија, по величини други славолук на свету. То је споменик 

француским борцима.  

Поред овог славолука налази се и Споменик незнаном јунаку уз који гори вечни пламен, упаљен у знак 

сећања на све пале борце. 

Као што улична светиљка привлачи ноћне лептире, тако и Париз својом „светлошћу” привлачи милионе 

туриста. Док бораве у њему, они вероватно не размишљају о томе да ли  се овај град зове Град светлости 

по многобројним писцима, сликарима и другим уметницима и интелектуалцима или по многобројним 

светлима која заиста ноћу обасјавају овај град или...  Туристи једноставно уживају у њему. 

МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	

  потковица         звонар – онај који звони у цркви  пирамида 

  криминалац – bűnügyi,  изложба – kiállítás, ревија  моде – divatbemutató, 

  инжењерски – mérnöki,    достигнуће – eredmény,   гвоздена структура –  

  vasszerkezet,                Звонар Богородичине цркве ‐ A párizsi Notre‐Dame,  

 славолук    Виктор Иго – Victor Hugo,      savremenik – kortárs,             obnoviti – megújít 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

  Која је европска престоница описана у овом тексту? Чија је то престоница? 

 Које је друго име Париза? О пореклу овог назива постоји неколико објашњења. Које се објашњење 

теби свиђа? Зашто? 

  Којим именом би ти назвао/назвала Париз? То је Град  ...   Образложи свој избор баш таквог имена. 

  На обалама које реке лежи Париз?  Због чега је ова европска метропола „магнет” за туристе? 
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 Повежи назив знаменитости Париза са илустрацијом: 

Тријумфална капија           Нотр Дам               Версај               Ајфелов торањ        Лувр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спреми се да о свакој знаменитости  кажеш шта она представља и по чему је позната. 

 

 Да ли си некада био/била у Паризу? Ако јеси, испричај чиме те је овај град одушевио. Ако ниси, шта 

би желео/желела обавезно да видиш приликом посете овом граду? 

 

 

ЕВРОПСКЕ	МЕТРОПОЛЕ	
 

 

Наброј главне градове ових европских држава: 

 

 

 

 

Италија               Грчка               Аустрија              Чешка                Енглеска                Србија             Мађарска 

 

О Паризу, великој европској метрополи, и њеним знаменитостима већ је било речи. Сигурно знаш да 

кажеш понешто и о другим великим европским престоницама. Реши квиз који следи и тако провери 

своје знање. 

	
Квиз 

1.  Колосеум  је  амфитеатар  у  којем  су  се  одржавале  борбе  гладијатора.  
Градња  ове  најпознатије  борилачке  арене    започела  је  још 72.  године  за 

време цара Веспазијана. О величини Колосеума сведочи податак да је борбе 

могло пратити чак 50 000 гледалаца. Одржаване су и борбе са животињама 

а  ретко  и  борбе  са  бродовима.  У  ком  граду  се  налази  Колосеум?  Ова 

метропола је главни град једне државе. Које? 

 

2.   Ово је највеће и најлепше светилиште античке Грчке. Посвећено је богињи 

Атини. Сви најславнији митови старе Атине  везују се за ово место. Потиче из 5. 

века пре нове ере и саграђен је у златном добу Перикла. Висине је око 150 м.  

Дослован превод  споменика  је „град на брду”.  Како  се  зове ова  знаменитост 

Атине?                                     
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3.  Када кажемо  Биг Бен, обично помислимо на високу кулу са четири сата, мада 

је званично то назив главног звона унутар звоника које броји часове. Звоно је 

тешко  чак 13  тона.  Сама  кула  је  део  нове Вестминстерске  палате  јер  је  стара 

изгорела у пожару 1834. године. Има четири сата на све четири стране. Сваки сат 

има 7 метара у пречнику. Казаљка која показује сате дуга је 2,7 метара, док је 

она  која  показује  минуте  дугачка  чак  4,3  метра.  У  којој  земљи  се  налази 

Вестминстерска палата? Како се зове главни град који је препознатљив управо 

по Биг Бену? 

 

 

4. Ово је најстарији очувани прашки мост. Подигао га је Карло IV 1357. 

године. Мост  је дугачак 516 м и широк близу 10 м. Има три торња и 

близу 30 статуа подигнутих око 1700. године. Током ноћи мост је веома 

мирно место,  али преко дана на њему  је изузетно живо  јер  тада на 

њега долазе многобројни  сликари,  трговци и  туристи.  Раније  се овај 

мост звао Прашки мост или Камени мост. Од 1870.  године има ново 

име које  је добио по свом градитељу. Како се зове ова знаменитост 

Прага? 

 

 

5. Хофбург је огроман комплекс двораца који се налази у самом 

центру једне европске престонице. Називају га „град у граду” јер 

се простире на 240 000 м², састоји се из 18 крила, 19 дворишта и 

2  600  просторија.  Са  овог  места  су  вековима  владали 

Хабсбурговци. Где се налази Хофбург?9 

 

              (сваки тачан одговор носи један бод, број освојених бодова једнак је оцени) 

 

Остало  је  још  доста  европских  престоница  и  још много  више  знаменитости  које  се  налазе  у њима. 

Изабери  једну  европску  државу  а  затим  се  припреми  да  на  часу  причаш  о  њеном  главном  граду. 

Представи  две‐три  знаменитости  тог  града.  Направи  презентацију  са  сликама  тог  града  и  тих 

знаменитости. Ако си био/била у тој престоници, можеш искористити и своје фотографије. 

 

Да ли знаш шта је путопис?  

 

 

 

 

 

Напиши и ти за домаћи задатак  један кратак путопис. Запамти, немој само  набрајати посећена места, 

већ изнеси и своје утиске о том путовању.  Путопис често има и облик писма.  Можеш и ти замислити 

да некоме пишеш писмо. 

                                                            
9 Тачни одговори: 1. Италија, Рим; 2. Акропољ; 3. Енглеска, Лондон; 4. Карлов мост; 5. Беч 

Путопис  је  књижевна  врста  у  којој  писац  описује  пределе  које  је  видео,  људе  које  је  упознао  и 

доживљаје које  је доживео на својим путовањима. Писац тада  једноставно све то не набраја, већ 

износи и своја размишљања о ономе што је видео и доживео. 
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ПРИЛОШКА	ОДРЕДБА	ЗА	НАЧИН		módhatározó	

Београд ће вас освојити на први поглед.  Један  је од 

најстаријих  градова  у  Европи.  Град  је  смештен  на 

ушћу Саве у Дунав. Изнад ушћа се налази Калемегдан, 

највећи  београдски  парк,  у  коме  поносно  стоји 

Београдска тврђава, својеврсни музеј бурне историје 

града.  У  граду  су  бројни  споменици,  тргови, 

задужбине, цркве, прелепи мостови. Понос Београда 

је  Храм  Светог  Саве,  највећи  српски  православни 

храм. 

С правом можемо рећи да је цео бели град велики споменик природе. Поред Калемегдана његово 

зелено благо чине прелепи паркови Ташмајдан, Кошутњак, Звездара, Топчидер, Шумице и планина 

Авала која мирно стражари изнад града. Највеће благо града свакако су Београђани који ће вас увек 

љубазно поздравити и раширених руку дочекати.  Дођите и лично се уверите да је Београд посебан. 

1. Београд је леп, али како ћеш се најбоље уверити у његову лепоту?  Мораш доћи у овај град.  

  Лично ћу посетити Београд.     Полако ћу га разгледати.     Радо ћу упознати неке Београђане. 

    На које питање одговарају истакнути делови реченица: лично, полако, радо? Који реченични члан 

ближе одређују?  

  посетићу лично        разгледаћу полако               упознаћу радо 

2. Глаголски (предикатов) додатак који у реченици

казује  на  који  начин  вршимо  радњу  зове  се

прилошка  одредба  за  начин.  Ову  одредбу

добијамо на питање како?.

3. Као што  већ  знаш,  службу  прилошке  одредбе  за

начин  може  вршити  само  једна  реч  –  прилог  за 

начин: 

 У Београду смо се провели лепо.       Време је брзо прошло.     Домаћини су нас љубазно дочекали. 

 Понекад уз ове прилоге могу стајати и прилози за количину којима појачавамо своје мишљење: 

  веома лепо    јако брзо     врло љубазно       сасвим тачно      необично занимљиво 

 Не заборави да прилози за начин могу имати компарацију:    Провели смо се најлепше до сада. 

Како да стигнем до 

Храма Светог Саве? 

Лако. Он се види 

одавде. Иди  само 

право и видећеш га. 
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4. Прилошку одредбу за начин можемо исказати и именицом у одговарајућем падежу. Ево најчешћих 

падежа са начинским значењем: 

 

 

 

  5. Прочитај следеће реченице и уочи колико су прилошке одредбе за начин и честе и важне у говору: 

 

    Отишла сам у град без маминог знања.  Обукла сам се на брзину.  

Изашла саму журби... У граду сам се провела лепо, али сам  стално 

са страхом гледала на сат. Шта ако закасним и дођем после маме? 

Покушаћу да са њом разговарам мирно, без свађе. Искрено ћу јој 

рећи зашто сам морала да изађем... 

 

 

6.  У следећим реченицама пронађи прилошке одредбе за начин: 

 

Мој деда је целог живота вредно радио и скромно живео. 

Једва смо и довде стигли. 

Уз вашу помоћ успећемо да завршимо посао на време. 

Он је упорно одбијао да призна грешку. 

Овај пут су прошли без казне. 

 

 

7.  Већ знаш да прилошку одредбу за начин треба да разликијеш од атрибута: 

 

 

 

 

                                  Ми имамо весело куче.                                                         Куче весело маше репом. 

 

                                                      атрибут                                                                 прилошка одредба за начин 

 

8. Изабери тачан одговор на постављено питање: 

 

                             Како те гледа овај човек?                             Како учи овај дечак? 

 

                                   а) са питањем                                                      а) с вољом 

                                   б) са чуђењем                                                     б) вредно 

                                   в) са изненађењем                                             в) на силу 

 

генитив  акузатив  Инструментал  локатив 

без журбе  на брзину  тихим гласом  по плану 

без ичије помоћи  на исти начин  свом снагом  према величини 

без питања  на први поглед  тешком муком  у журби 

без свађе  на силу  с лакоћом  у једном скоку 
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САФАРИ	

– Сафари! Сафари!

То је за нас била магична реч. Замишљали смо себе у некаквој не баш много разумној пустоловини у 

којој нас на сваком кораку вребају црвене очи пантера и неустрашивих лавица, како од нас дошљака – 

напасника беже у трку хитре газеле, како свака отровница, па и зелена мамба, само чека да из гранатог 

манга скочи и обавије нам се око врата, како од наших цеви дрхте дугоноге и дуговрате жирафе. 

Јуче  смо  се  о  данашњем  викенду  и 

лову у Баулеу надугачко распитивали. 

Желели  смо  да  сазнамо што  више  о 

свему  што  нас  очекује  у  том 

националном  резервату.  Али  све  те 

приче  нису  биле  довољне  да 

створимо  ни  приближну  представу  о 

нашем првом сафарију. 

Јутро  нас  је  дочекало  с  несносном 

врелином,  која  нам  је  чак  и  у 

расхлађеном  салону  сушила  усне  и 

грло... 

Откако се разданило Веда и бој Жан, 

стари  Догои,  лакоруки  кувар 

истанчана    укуса,  спремају  залихе  и 

сандуке  са  ледом  за  ловину –  ако  је 

буде било. 

– На шта можемо рачунати? – стално се на ову тему враћао Луле, који је горео од жеље да се овде у

Африци потврди као непогрешиви стрелац. 

– На свашта и ни на шта! –  готово незаинтересовано је одговорио Здравко, гледајући у своје оружје да

нешто није заборавио од ловачке опреме.  

Увек када би  се о  сафарију повела реч,  најискреније  сам желео да Луле нешто улови,  да не бих по 

повратку у земљу морао да измишљам „ловачке приче”... 

Најзад смо кренули. Сви смо натукли лаке платнене шешире. Убрзо по изласку из града зашли смо у 

савану. Пут је водио кроз високу ужутелу траву. По које дрво и овећи шиб још су зелени иако је „зима”, 
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тј. сушни период, наступио пре два месеца, за време којег је ово сунце кадро све да спржи. Термометар 

показује 36° C у хладу... 

На  непрегледној  савани  по  биолошким  законима  ове  средине,  ни  од  кога  контролисан,  живи  и 

размножава се разноврстан животињски свет – чак и врло ретке врсте – који сâм, у борби за опстанак, 

врши селекцију.  Главни њихови представници у овим просторима су газеле и антилопе. Савани Малија 

треба додати бркате поспане лавове и њихове дивље лавице, шакале и хијене, крволочне леопарде, 

дивље  свиње,  гломазне  и  споре  жирафе,  проређене  биволе  и  алигаторе,  нешто  мање  од  нилских 

крокодила, који живе у реци Бауле... 

Са  врха  ведрог  неба  већ  су  сијале 

звезде  када  смо  коначно  угледали 

неколико ниских,  округлих  кућица  са 

крововима од сламе. Био је то улаз у 

ловиште  Бауле.  Ту  ћемо  преноћити. 

Док смо размишљали о ономе шта нас 

сутрадан  очекује,  нисмо  били  ни 

свесни  са  чиме  смо  се  већ  тог  дана 

срели.  Сафари  нам  је  већ  био 

драматично  узбудљив  доживљај, 

мада  још  нисмо  ни  закорачили  у 

дивљину овог природног резервата у 

којем  се  ништа  не  може  унапред 

режирати. 

У  неко  доба  ми  смо  се,  заморени 

утисцима,  увукли  у  постеље  логора. 

Некаквим  балдахинима,  густим 

мрежама,  заштићени  смо  од 

комараца.  

Завладао је тајац. Само се из даљине разлеже понеки кричави глас, продорни крик, час јачи час слабији.  

Сваки становник саване, чини се, има свој начин и ред живљења: једни се баш у ово глуво доба шуњају 

у потрази за храном, а дању дремају (овде нико ни у које доба не сме тврдо да заспи!), други сад на 

опрезу сневају иако су се сместили на сигурно, лавови су се увукли у своје јазбине док њихове лавице 

стражаре на улазу, мајмуни су се скупили и узајамно се чувају од непријатних изненађења... Тако  је 

вечно у овом бескрају... 

И нас најзад савлада умор у позној вечери привидно смиреног, уснулог Баулеа.  

Ето, тако је већ једном почео тај жељно очекивани сафари! 

   по Слободану Нешовићу 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	

 цев 

зелена мамба      манго      (овде) пушка   шиб (жбун)    термометар 

 пустоловина – занимљив, необичан догађај, авантура; 

 дошљак – који је однекуд дошао;    отровница – змија  

 која има отров méreg;    залиха – készlet;   

  биво(л)                          комарац                            национални резерват – nemzeti tartalék;  

        натући, натучем – ставити (на главу);       крик – kiáltás;  

кадар, кадра, кадро – способан;      селекција – одабир, избор;     тајац – тишина;         глуво доба – ноћ;  

утисак – осећање које на нас оставља неки догађај;    позан, позна, позно –  касно 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

  Шта је сафари? Зашто је ова пустоловина драматично узбудљив доживљај? Због чега сафари може   

  бити и опасан, ризичан? 

  У којој држави се налази национални резерват Бауле?  

  Ком континенту та држава припада? 

  Како национални резервати природе помажу очувању биљног и животињског света, поготову 

  ретких врста? 

  Које животиње живе у овом националном резервату? 

... 

  Каква је клима (време) у афричким саванама? Када тамо пада киша,  

  зими или лети? Колика је температура за време „зиме”? 

  Где у Африци једино има снега?  

 Где ће туристи који су кренули на сафари преноћити? 

  Опиши ноћ у савани. Шта тада раде животиње? Који се звуци чују у то глуво доба? 
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АТЛАС	СВЕТА	
 

 

Шта је континент? Колико Земља има континената?  На ова питања се 

често дају различити одговори јер се научници не слажу око тога шта 

је континент па се према томе не слажу ни око броја континената. Шта 

сте ви у школи учили о томе? 

 

Континентом  обично  називамо  велико  међусобно  повезано  копно,  потпуно  или  скоро  потпуно 

окружено  водом.    Сваки  континент  има  своје  тачно  одређене  границе.  Један  континент    се  увек 

разликује  у односу на друге просторе на Земљи. 

 

Данас  најчешће  кажемо  да  постоји  седам 

континената.  

То  су:  Азија,  Африка,  Северна  Америка,  Јужна 

Америка,  Антарктик,  Европа  и  Аустралија  са 

Океанијом.  

Ови  континенти  су  набројани  по  величини,  од 

највећег до најмањег. 

 

 

 

Северна  Америка  има  преко  двадесет  држава.  Наброј  неке  од  њих.  Која  је  држава 

највећа? У којој држави се налази највећи град овог континента, Мексико Сити? Која је 

најдужа река Северне Америке?  

 

Ћелави орао је национална птица једне велике државе. Које?  

Колико САД има савезних држава?10 

 

                                        На ком острву ће ти добродошлицу пожелети хула девојка? 

 

Између која три океана се налази Северна Америка?  Где је на овом континенту 

најхладније?  

 

 

                                                                       Како се зове највећи јелен на свету који ту живи?11 

                                                                        А највећи гмизавац? 

 

 

 

Шта знаш о Индијанцима?                                                Шта воле Мексиканци?                                                 

 

                                                            
10 САД – Сједињене Америчке Државе 
11 лос – jávorszarvas 
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Јужна Америка је веома занимљива по разноврсности својих предела: на 

северу  континента  налазе  се  тропске  прашуме,  у  средишњем  делу  су 

травнате равнице (пампас), док су далеко на југу глечери, огромне санте 

леда  које  се  споро  крећу.  Прашуме  се  налазе  дуж  највеће  реке  овог 

континента.  Која  је  то  река?  У  овим  прашумама  живи  трећина  свих 

животињских  врста    на  свету.  Наведи  неке  од  тих  животиња.  У  којој 

земљи се налазе Амазонске прашуме? По чему је још Бразил познат? 

У њему живи половина укупног броја становника Јужне Америке. 

По којим биљкама  је позната ова  земља? Шта  се  сваке  године 

организује у Рио де Жанеиру?  

Океанија је скуп од преко 20 000 острва широм Тихог океана. Заједно са њом један континент чине још 

Аустралија, Зеланд и Папуа Нова Гвинеја (Аустралазија).  

У  занимљивости  Аустралазије  и  Океаније  свакако  спадају  велики  кипови 

људских  фигура  са  огромним  главама  али  и  неке  животиње  које  своје 

младунце носе у „торбама.” 

Где се налазе ови необични кипови које је природа створила? Ово острво је 

добило име по једном празнику. Којем? 

По којим животињама је препознатљива Аустралија?  

Азија је највећи континент. Обухвата четрдесет држава, укључујући и део Русије, 

највеће државе на свету. По чему се Азија разликује од других континената? У 

Азији се налази највиша планина на свету. Која је то планина? На овом континенту 

се налази и држава  са највише  становника.  Која  је најмногољуднија  земља на 

свету? По чему је она позната?  

  Због чега је ова животиња угрожена? 

Ово је цвет лотоса, воденог љиљана. У Кини овај цвет сматрају 

симболом чистоте, а за будисте он је светиња. 

Спремите се да на часу, на сличан начин, разговарате и о нашем континенту, о Европи. По чему је овај 

континент занимљив и посебан? Не заборавите и Антарктик, „ледену пустињу”,  и малене пингвине. 

Можете организовати и квиз на тему континената. Остало је још много тога о чему можете да причате.  

   материјали коришћени из књиге Дечји атлас света, интернет издање 
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ПРИЛОШКА	ОДРЕДБА	ЗА	УЗРОК		okhatározó	
 

 

Зими  температура  на  Антарктику  може  да  падне  и  на  ‐80°С.  Због 

велике хладноће на њему не живе људи. Долазе само научници због 

проучавања ове области. На леду не могу да расту биљке нити да 

живе  животиње,  али  зато  у  морима  око  Антарктика  живи  много  

животиња.  Ту  су пингвини, фоке,  китови и рибе. Иако  су пингвини 

птице,  они  не  лете.  Њихова  крила  су  се  због  пливања  временом 

претворила у пераја. Из истих разлога  перје им је кратко и густо тако 

да не пропушта воду. На копно углавном одлазе због парења... 

 

 

1. Шта казују истакнути делови реченица? Да погледамо шта значи 

     овај пример: 

 

    Због велике хладноће на Антарктику не живе људи.               Зашто на Антарктику не живе људи? 

 

    Због чега на Анктарктику не живе људи? 

        због тога што     

        зато што                  је веома  хладно            

         јер 

 

2. Истакнути делови реченица  у тексту казују нам разлоге/узроке због којих се врше, односно не врше 

радње исказане  предикатом.  Оне  ближе одређују  предикате  тих  реченица  па  су  то  предикатови 

додаци. 

 

3. Предикатов додатак који у реченици казује узрок вршења радње зове се прилошка одредба за узрок. 

 

4. Узрок се у реченици најчешће исказује именицом у генитиву са предлозима због, од, из:   

 

   Авион није полетео због магле.           Дрхтаo је од зиме.       Учинио је то из ината.12 

 

   Наљутила се због моје шале.            Поскочила је од среће.    Дошли су из радозналости. 

 

5. Одговори на следећа питања уз помоћ илустрација. Употреби генитив са предлогом: 

 

 

                                      Зашто ученици нису отишли на излет?                                               

 

                                       Због чега  Дејан није дошао у школу? 

 

 Зашто је Марко Сањи поклонио ружу?  

                                                            
12 инат – doc 

Део реченице „због велике хладноће“  казује нам разлог  

ok због којег људи не живе на овом континенту. 
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НА	РУЧКУ	

У једном малом селу у Банату живе две поповске породице које се лепо слажу. Једнога дана у њихово 

село  стиже млади  учитељ Пера.  Како  обе  породице  имају  ћерке  за  удају,  почиње трка  ко  ће  пре 

угостити младог господина не би ли им он постао зет. Поп Спира је успео да први позове младог 

учитеља на ручак... 

Сто  је  био  намештен  у  најлепшој  и

најпространијој, такозваној гостинској соби. Намештај леп и 

јак, али старе моде. (...) Фрајла Јула је сва зајапурена и румена 

донела чорбу и ставила је на сто. (...) 

– Извол'те, господине – рече поп Спира – седите ту, – и показа

му место. – Ти ћеш, Сидо,  тамо,  ја овде, а  Јуца тамо ближе 

вратима; она ће сваки час устајати. 

Поседаше сви пошто се прекрстише. Поп Спира окрену кашику на учитељеву страну: – Извол'те, служите 

се, код мене нема много нукања. 

– О, молим, молим – вели господин Пера и окрену кашику на страну госпоје Сиде.

– А не, госту припада велика кашика – рече госпоја Сида и окрену кашику на господин Перину страну.

Господин Пера извади у тањир и поче јести. Чорба је била пилећа, баш што он воли, и допала му се. За 

часак покуса све из тањира. 

– Ево вам и ноге... да вас воли пуница, што кажу! – смеје се госпоја Сида и

сипа му у тањир. 

– Благодарим – клања се господин Пера. – Изредна, чрезвичајна чорба!

– Е, то је Јуцина слава, она је данас била редуша...

– А госпођице, мора се признати... у тим годинама, па тако мајсторски зготовити! Могли би гастгеберај

отворити! – извали господин Пера, и кад рече а он се тек онда трже и поцрвене, виде да је претерао, па 

похита да поправи и додаде: – То јест, они тамо су прави шегрти према Вама. 
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Родитељи као паметни људи учинише се као и да нису приметили, а и сама Јула као да није све ни 

дочула; она се предала јелу и сркала, и сваки час брисала наизменце уста салветом или лице кецељом. 

– Извол'те паприкаша, ако вам се допада; извадите још једаред – нуди га поп Спира.

– Хвала лепо! – одбија гост.

– Врло добро, к'о да сте мене питали. Штелујте се и за „покенес“ – вели госпоја Сида. – Видите само

како се све румени! – рече и метну пред госта. 

Поп Ћира није марио за поховано пилеће; као Србин и православне цркве син, мрзео  је то швапско 

печење, и чекао је гужвару, своје омиљено јело. 

– Не марим ти ја за те покенсе и нокенсе, како ли их зовете! Никад не знаш шта си извадио! Тражиш и

'оћеш  бело  месо,  а  кад  развијеш,  а  оно  шија  с  главом...  Нема  ти  ништа  лепше  него  онако  српски 

зготовљено; па лепо онда видиш још из кујне шта му је глава, а шта опет тртица, да простите! 

Кад је дошла гужвара, онда је настало опште хваљење. И сам поп Спира, који је увек наглашавао да 

прави родитељ не треба своје дете пред њим самим да хвали – овде је одступио од тога принципа, и 

похвалио гужвару. 

– Добро печена, па масна, е, то вреди! – вели поп Спира. – Ја вам не марим за торте и друге којекакве

керефеке. Него  једна  гужвара,  али да ми  је пре  тога  само  једно  јело,  па одмах  гужвара. Нема ти  ту 

мелшпајза кад није мастан, па не цури маст низ браду. „Ама, фино је“, кажу: а ја, не марим ти ја за то! 

– Сасвим тако, имате право. И ја претпостављам добру савијачу сваком цукербекерају – вели гост.

Са гужваром је завршен ручак, а отпочет живљи разговор. Дотле се јело и помало говорило, а сад је 

настао разговор уз вино. 

  Из романа Поп Ћира и поп Спира, Стеван Сремац 

        У кући попа Спире на ручку. Сви седе за столом: поп Ћира, попадија (буцмаста  

 госпођа), Јуца (румена девојка која се стиди, има плетенице), млади господин Пера 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	
 

 

 

 

 

                       кутлача (овде) велика кашика                                                      покенс  поховано rántott  месо 

 

зајапурен,  ‐а,  ‐о – узбуђен; нукање  (од нукати) – нудити  јелом; покусати – појести; пуница – женина 

мајка, ташта; зготовити – скувати, припремити; извалити – (овде) рећи нешто глупо; учинити се – (овде) 

правити се; марити – (овде) волети; гужвара и савијача – пита са сиром; шија – врат; тртица – задњи део 

пилета; керефеке –(овде) необично или страно јело, слаткиш;  

претпостављати – (овде) више волети                                                                                 бело месо – csirkemell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запамти!      Уместо речи хвала некоме се можеш захвалити и глаголом благодарити, благодарим.   

 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

  Кога је поп Спира позвао на ручак? Зашто је свима у поповској кући веома важно да га лепо угосте? 

 

  Ко је спремао ручак? Шта мислиш, да ли је госпоја Сида била искрена? Због чега је она сву славу, 

односно успех и заслуге, приписала својој ћерки Јуци? Шта је тиме хтела да постигне? 

 

  Од чега се састојао ручак? Шта су све домаћице спремиле за овог важног госта?  

 

 

 

 

 

архаизми                         (речи које се више не користе у говору, застареле речи) 

                изредан, ‐дна, ‐дно  – необичан, одличан;   чрезвичајан, ‐јна, ‐јно – изврстан, изузетан;  

редуша – жена на којој је тог дана ред да спрема јело и кућу; кујна – кухиња; једаред – једанпут 

варваризми                    (стране речи у српском језику, речи које су преузете из других језика) 

(из немачког)          фрајла – госпођица, девојка; гастгеберај – гостионица, кафана; штеловати се, 

                                    штелујем се  – припремати се, намештати се; мелшпајз – (овде) пециво;  

цукербекерај –  посластичарница, (овде) слаткиш 

(из турског)              шегрт – ученик код мајстора, (овде) онај који мање зна од неког другог 
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  Зашто госпоја Сида нуди господину Пери пилеће ноге из супе? Када би се учитељ Пера оженио 

   Јуцом, ко би била његова ташта? 

 Шта поп Спира највише воли да једе?  

   Какава, по њему, треба да буде гужвара? 

  Шта мислиш, како се учитељ Пера провео на ручку? 

   Објасни своје мишљење. 

  Радња ове приче се дешава у XIX веку. Осим речи које се више готово и не чују у свакодневном 

  говору, још нешто  ти је сигурно необично. Да ли ти Јуца личи на данашње девојке? Како се она 

  понаша пред момком? Због чега је збуњена и зајапурена? 

  Наведи шта те је насмејало у овом тексту. 

СРПСКА	НАЦИОНАЛНА	КУХИЊА	

На северу земље, у Војводини, кухиња  је понајвише попримила обележја аустроугарске кухиње. То 

значи да  Војвођани једу пуно теста, резанаца и кнедли, поховано и кувано месо, гулаш и паприкаш, 

сосове,  шунке  и  кулен...  Праве  пите  али  и  штрудле,  шненокле,  китникес,  принцес‐крофне  и  друге 

посластице. У Војводини се увек добро јело па је тако и данас. Свако ко жели да проба права домаћа 

војвођанска јела може да посети неки од многобројних салаша – симбола старе Војводине. Многи од 

њих су  данас претворени у ресторане одличне хране и добрих вина. 

шунка и кулен      штрудла     шненокле     принцес‐крофне 

Српска национална кухиња је веома разноврсна и богата. Томе су у великој мери допринела бурна 

историјска  дешавања  па  се  тако  у  српској  кухињи  види  утицај  грчке  (медитеранске),  турске, 

мађарске  и  аустријске  кухиње.    Спремање  хране  је  саставни  део  српске  традиције  и  културе. 

Разноврсности  српске кухиње доприноси и  то што  се у различитим крајевима Србије  спремају 

другачија јела и специјалитети. Јела која се спремају на северу земље разликују се од јела која се 

спремају на југу Србије. 
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Срби  углавном  једу  много  хлеба,  а  месо  је  обавезни  састојак  сваког 

ручка.  Иако  је  месо  са  роштиља  специјалитет  по  коме  су  нарочито 

познати јужни крајеви Србије, он се, наравно, пече широм Србије. Ту су 

ћевапчићи, пљескавице, ражњићи, вешалице и кобасице који се обично 

продају  у  лепињи  и  уз  које  одлично  иду  разни  прилози:  црни  лук, 

сезонске салате и урнебес за оне који воле љуто. Нема празника да се на 

неком  ражњу  не  заврти  прасе  или  јагње.  Уз  прасетину  и  јагњетину 

одлично иде шопска салата.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Већина Срба једе три пута дневно. Ручак је најважнији и најобимнији оброк. Тада се најчешће спремају 

јела од поврћа и меса: пилав, подварак, пасуљ, сарма, пуњене паприке, ђувеч... Неки од специјалитета 

који  се  једу  за доручак или вечеру  јесу  свакако  кајмак,  пршута,  ајвар,  јаја.  Ево шта    познати  српски 

песник каже о ајвару: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шопска салата

2  веће  паприке  (црвене,  жуте  или  зелене),  2  краставца,  2  парадајза, 

главица црног лука, љута папричица (по жељи), 200 г пуномасног сира, со, 

сирће, бибер, уље 

Поврће исећи на четвртасте комаде средње величине. Лук исећи на ситне 

коцке. Додати зачина по жељи. Салату посути иситњеним сиром. 

Шненокле 

6 јаја, 1 л млека, 8 кашика шећера, 1 кесица ванилин шећера, 1 кашика брашна 

У млеко додати 2  кашике шећера и  ванилин шећер па  га  ставити на шпорет да 

проври. Миксером  добро  умутити 6  беланаца  са 2  кашике шећера.  Кашичицом 

вадити кнедлице од беланаца и кувати их 2‐3 минута у млеку. Лагано их окретати 

док не порасту. Куване кнедле вадити кашиком са рупицама у једну чинију да се 

још мало оцеде од млека. Умутити 6 жуманаца са 4 кашике шећера и 1 кашиком 

брашна. Полако сипати у млеко и кувати фил уз стално мешање. Фил треба да буде 

мало ређи од пудинга. Разлити фил у посуду, у њега спустити беле кнедле и ставити 

у фрижидер да се све добро охлади. 

Између кавијара и ајвара 

(...) 

Ако је живот највиша вредност,  Он не жели да се муче и киње 

Онда не убијајмо ни животиње!  Због његовог ручка чак ни свиње, 

Песник, због тога, даје предност  А жељу за кавијаром зна да завара 

Ајвару, који је кавијар сиротиње.  Теглом мало бољег ајвара (...) 

 

                                                                                                  Милован Данојлић 
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Волим	брате	лепо	јести	

Слажеш ли се и ти са песником да због хране  не треба убијати животиње? 

Поразговарајте  о људима  који  се  боре  против  било  какве  окрутности  над 

животињама, односно веганима. И док вегетаријанци не једу месо,  вегани 

не  једу  ни  производе  од животиња  као што  су  јаја,  млеко,  сир...    Вегани 

истичу  да  је  њихов  начин  исхране  много  здравији  јер  месо  садржи  пуно 

масноћа и холестерола.  

Шта знаш о здравој исхрани? Припремите се да о томе причате на часу. 

Објасните шта је органска храна и због чега је баш она „храна будућности“. 

Како се твоја породица храни? Да ли и тата понекад спрема ручак? Који 

су његови специјалитети?  Како изгледа ваш недељни ручак? Имаш ли 

своје  омиљено  јело? Опиши од  чега  се  оно прави. Да  ли  више волиш 

слано или слатко? Коју посластицу/слаткиш највише волиш? Питај маму 

како се тај колач прави, запиши рецепт па га прочитај на часу. Умеш ли и 

ти  да  спремиш  нешто  за  јело?  Волиш  ли  кување?  Да  ли  понекад 

помажеш у спремању хране? Да ли мораш све да једеш или ти родитељи 

дозвољавају да бираш? Која јела (храну) уопште не волиш? Сматраш ли 

да се храниш здраво и разноврсно? 

Да ли и ти често једеш онако успут, 

на  улици/цести?  Купујеш  ли  брзу 

храну  или  пециво  у  пекари? Шта 

једеш за ужину када си у школи? А 

шта  пијеш:  кока‐колу,  швепс, 

сокове  или  воду?  Колико  воде 

попијеш у току једног дана?  

Колико  оброка  имаш  дневно? 

Једеш ли сваки дан нешто кувано, 

односно кашиком?  

Наведи што више именица које именују поврће, воће, зачине и што више глагола који се односе на 

спремање хране (кувати, пећи, поховати...). 

Откуд мени ова снага 

Откуд мени ова снага    Волим брате лепо сести, 

где бих стек'о те мишиће,       волим брате лепо јести, 

да ми храна није драга,    волим се са шницлом срести, 

да ми није драго пиће.       ил' за столом ил' на цести (...) 

   Љубивоје Ршумовић 
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ИСКАЗИВАЊЕ	КОЛИЧИНЕИ	МЕРЕ						a	mennyiség	kifejezése	

Мама је у недељу три сата кувала ручак. Спремала је пилећу 

супу, поховала је месо и пекла младе кромпириће. Очистила 

је  два  килограма  кромпира.  Исекла  је  главицу  купуса  и 

направила  салату.  На  крају  нам  је  направила  и  пудинг  од 

ваниле у који је касније додала воће, кекс и шлаг. Ја сам појео 

тањир супе, два парчета меса и десетак кромпирића. Салату 

нисам јео. Морао сам да оставим места и за пудинг. 

1. Шта казују наведени примери?

 КОЛИКО је ЧЕГА? 

тањир супе        

парче хлеба          пуно бибера     две јабуке 

главица купуса   доста шећера    килограм воћа 

комад меса         мало соли              100 грама  ораха 

чаша сока           2 кг кромпира 

шољица кафе        литар сока 

2. У ком падежу су употребљене именице супа, хлеб, купус, бибер, воће, јабука, сок? Које врсте  речи

су употребљене испред тих именица?

3. Генитив  којим  се  означава  количина  (део)  нечега  зове  се деони  генитив.  Испред  овог  генитива

обично употребљавамо неку другу реч (именицу, прилог или број)  којом казујемо количину (део)

онога што смо означили генитивом.

4. Осим количине, генитив са бројем испред себе може да означи и меру онога што предикат значи:

  Мама је три сата спремала ручак.  Они су пешачили два километра.   Одспавао је  двадесетак минута. 

  На које питање одговара део реченице који казује меру?  Који део реченице ближе одређује?  

5. Предикатов додатак који у реченици казује меру (количину) онога што значи глаголска радња зове се

прилошка одредба за меру или количину.   Она се одређује помоћу питања колико?. 

6. Прилошка  одредба  за  количину  или  меру  не  мора  увек  бити  исказана  генитивом.  Њену  службу

може имати и именица у акузативу или инструменталу, али и прилог:

Остајемо недељу дана.   Месецима се не јавља.     Дугосмо се шетали по парку.   Превише сам учио.  
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ТУ	ДО	КЛУПЕ,	ОДМАХ	ПОРЕД	НАШЕ	

Дечак:           Слободно? 

 Хвала!... Сестро, а да ти ниси из краја? Ха? Не знаш можда колико је сати? Оно,  

       кад већ имаш  сат на руци... 

Девојчица:   (Оштро га погледа, а онда наставља да чита.) 

Дечак:           Хтео сам да питам... оно, колико је сати? Само... 

Девојчица:   Чула сам, нисам глува. 

Дечак:           И? 

Девојчица:   Не знам. Не ради. А, теби то као много битно? 

Дечак:           Ма не! Није ми битно. Него онако. Много ми је боље када знам колико је сати. 

(После овога, он је као одустао и није питао ништа једно двадесет секунди.) 

Дечак:           Лепа ти је та хаљина. Баш је онако. Истиче се.  

          Одлично и задовољавајуће. А шта то читаш?  

 Нешто занимљиво? И ја бих волео нешто  

 занимљиво, јер мени је све досадно, као  

 уџбеник из биологије. Размножавање паука  

 и љубавни живот риба. 

Девојчица:   Шта хоћеш? 

Дечак:           Ко? 

Девојчица:   Па ти, мајмуне један. Не знам колико је сати,  

 лепа ми је хаљина, читам шта читам... 

        Нестани. 

Дечак:           Како да нестанем? 

Девојчица:   Прррр! 

Дечак:      Ма немој? Прррр. Нисам ја птица да тек тако...  

 Никоме не сметам... Шта ти је? Што си нервозна? 

 Причамо. Ако нећеш, не мораш. Ако мислиш да  

 ми је стало до тебе, треба да знаш да није. Само  

 ми је мало било досадно. 

(Девојчица збуњена пар секунди.) 

Девојчица:   Је ли, а шта мени фали? 

Дечак:      Фали ти интелигенција, душо. 
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(Пукла је бомба...) 

Дечак:      Оваква прилика као што сам ја се не пропушта.  

 Има после цео живот да патиш што нисмо 

        успоставили жваку. 

Девојчица:   Значи, ти си тај девојачки сан. 

Дечак:           Тако се прича и препричава. 

Девојчица:   Ниси нормалан. 

Дечак:           Много си јака на речима. 

Девојчица:   Могла бих да се кладим да не умеш девојку ни да  

 загрлиш како треба. 

Дечак:            Хоћеш да пробамо? 

Девојчица:   Шта? Ти мене да загрлиш? Много си паметан.  

        Паметан си као жута патка. 

Дечак:            Хмммм. Смешно, нема шта! Не мораш!  

        Имао сам најбоље намере. Могу ја и да одем. 

Девојчица:    Е, нећеш вала. Долази овамо и покажи како се грлиш... 

 Из књиге Девојчице узвраћају ударац , по Роберту Такаричу 

МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	

крај – део насеља;   одустати – напустити замисао, план; фалити – недостајати; жвака – (овде) разговор; 

размножавати се – повећавати врсту, постајати бројнији;    нестати – (овде) изгубити се из видног поља; 

стало ми (му, јој...)  је до тебе (мене, ње, њега...) – када неко нешто осећа према некоме, важан му је 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

 Девојчице узвраћају ударац је савремени роман – дневник који пише  девојчица Милица и у којем 

опажа и записује оно што се око ње дешава. На основу чега закључујеш да ову причу  прича неко ко 

све посматра са стране? Зашто се ова прича тако зове? Где се Милица налази? Зашто каже „наша” 

клупа? Шта мислиш,  са ким она ту често седи? Сада  је била сама. Кога  је она видела на суседној 

клупи?  

 Зашто је дечак пришао девојчици? Да ли њега стварно интересује оно што је пита? Шта он уствари 

жели?  

Запамти: тинејџери за то користе реч (с)мувати некога.   Дакле:    Он њу мува.   Они су се смували.13 

 Како девојчица реагује на дечаково удварање? Шта мислиш, због чега је она груба према дечаку? 

 Како ти се чини његово „мување”? Да ли ти је смешно или симпатично? Објасни своје мишљење. 

13 мувати некога – удварати се некоме 
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  Када се девојчица предомислила? Чега се уплашила?  

  Како се дечак правио важан? Како је сам себе хвалио?  

 

 На који начин је девојчица испровоцирала дечака? Шта је тиме открила? 

Да ли је она равнодушна према дечаку? 

 

 Шта мислиш, како се ова прича завршила? Образложи своје мишљење. 

 

 

 

ВОЛИ	МЕ	–	НЕ	ВОЛИ	МЕ,	ВОЛИ!	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када си се ти први пут заљубио/заљубила?   Да ли је то било обострано?   Испричај шта сада мислиш о 

томе. 

 

У Уџбенику за заљубљивање пише: „Право време за заљубљивање је САД, ОДМАХ, ПОД ХИТНО и УВЕК.”     

Слажеш ли се са тим?  У сваком случају, изнеси своје мишљење.      

 

Без  обзира на  твој  претходни одговор,  у  једном  се мораш  сложити.  Не можеш бирати  када ћеш  се 

заљубити. То се једноставно деси, пре или касније. Како ћеш препознати своје стање заљубљености? 

Одрасли често збуњују у вези са тим јер чим се мало замислиш, ћутиш, добијеш неку лошију оцену, 

затвориш се у своју собу, они одмах питају: 

 

– Шта је са тобом? Да се ниси заљубио/заљубила?        Као да ти немаш и  других „брига” осим љубавних!   

 

По песнику си сигурно заљубљен/заљубљена онда када у глави: 

 

Измешаш роткве и ромбоиде. 

Измешаш ноте и пирамиде. 

Измешаш лептире и градове. 

И спортове и ручне радове. 

И тропско биље. И старе Грке... 

                              Плави чуперак, Мирослав Антић 

Шта мислите, кад  

је право време за 

заљубљивање? 

Чим  ме погледаш! 

Имаш ли  још неко 

питање? 

Ја сам се први пут 

заљубила у првом 

разреду. 
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Јеси ли до сада имао/имала такву збрку у глави? Или можда несаницу? 14 

Опиши како присуство симпатије делује на тебе. Шта се тада дешава са твојим лицем, очима, рукама, 

ногама, стомаком, главом, срцем? 

Колико физички, спољашњи изглед утиче на твој избор симпатије?       Изабери најискренији одговор:  

а) изглед је увек најбитнији       

б изглед није битан, важно је каква је особа изнутра         

в)  изглед је важан само на почетку како бисмо некога приметили 

г) изглед особе је прилично важан  

Дискутујте на часу о овој теми. Можда је то прилика да сазнаш шта о томе мисле припадници супротног 

пола. 

Народна пословица каже: Није	злато	све	што	сија.				            Објасни шта она у овом случају значи. 

Већина  нас  се  ипак  труди  да  се  прикаже  у  пуном  сјају.  Да  ли  се 

дотерујеш?  Како  то  чиниш?  Колико  времена  ти  је  потребно  да  се 

спремиш  за  школу?  Колико  дуго  стојиш  испред  огледала?  Шта  ти  је 

најважније у твом изгледу? Чему увек поклањаш посебну пажњу? Шта те 

посебно изнервира када се спремаш да кренеш на неко важно место? 

Мењаш ли своје навике у дотеривању када се заљубиш? 15 

Имаш ли тип особе која ти се допада? Како неко треба да изгледа да би се теби свидео? Које ситнице 

прво приметиш код некога? Које карактерне особине су теби важне?  

Право питање за крај је како да приђеш особи која ти се свиђа. Коју тактику ти обично примењујеш: 

 а) директно приђем и кажем шта осећам      б) напишем писмо, СМС, е‐маил, песму... 

 в) понашам се грубо (провоцирам)           г) користим „радио Милеву” (кажем другима) 

Смисли оригиналан начин како се може прићи симпатији, а затим експериментиши. Провери да ли тај 

метод функционише. Ако не успеш из првог покушаја, не значи да је твоје мување погрешно. Можда си 

изабрао/изабрала погрешну особу. 

 неке идеје преузете из Уџбеника за заљубљивање Ирене Тиодоровић 

14 збрка – zavar, несаница – álmatlanság 
15 маскара – szempillafesték, сјај за усне – szájfény, лак за нокте – körömlakk, сенка за очи –  szemhéjfesték 
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НЕЛИЧНЕ		ИМЕНИЧКЕ	ЗАМЕНИЦЕ			személytelenfőnévinévmások	

Тајна 

Свако има неку тајну:          Неко своју тајну слаже.     Ником другом – само теби 

шу‐шу‐шу...    Неко одмах мами каже.  пришапнућу јутрос њу. 

неко лепу и бескрајну,      Неко своју тајну не би       Ходи ближе: шу‐шу‐шу... 

неко тужну или смешну,     испричао ни у сну.    Сутра рано... шу‐шу‐шу... 

неко злу. Неко шапне: само теби...  Баш онамо... шу‐шу‐шу... 

     Али ником то не кажи.  (...) 

Мирослав Антић 

1. Ко има неку тајну?     Свако.       Ко ти је шапнуо тајну?   Неко.      Коме не смеш рећи тајну?     Никоме.

2. Како се зову заменице којима питамо за непозната бића  или непознате ствари, појаве?

Да ли се ове упитне заменице мењају по падежима?  (ко?, коме?, чега?, са ким?)

3. О упитним именичким заменицама сте учили у шестом разреду. Запамти да ове заменице не морају

увек бити упитне:

  Ко је дошао?      Дошао је ко је хтео.      Шта је то?        Рекла сам ти шта сам хтела. 

  упитна    односна    упитна     односна 

4. Поред упитно‐односних заменица у именичке заменице убрајамо још неколико врста заменица:

неодређене заменице – означавају непознате особе, предмете, појаве обухваћене радњом:  

        неко, нешто        

одричне заменице        – означавају да радњом није обухваћена ниједна особа, предмет, појава: 

 нико, ништа 

опште заменице   – означавају да је радњом обухваћена свака особа, предмет, појава:

 свако, свашта, било ко, било шта, ма ко, ма шта 

5.Ове заменице се називају неличним заменицама због тога што немају посебне облике за   граматичка

лица. Увек имају само по један облик за бића и по један облик за предмете и појаве. 

6. Како се граде ове заменице?  Једноставно на упитно‐односне заменице додамо:    ни‐, не‐, сва‐

 Запамти!   Када се одричне заменице користе са предлогом, предлог  

  никада не може стајати испред тих заменица: 
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7. Дакле, питамо овако:                                  Одговарамо овако: 

 

     О коме размишљаш?                                  Не размишљам ни о коме. 

     Са ким се дописујеш?                                 Не дописујем се ни са ким. 

     Због чега си нерасположена?                   Онако, ни због чега одређеног. 

     Због кога плачеш?                                       Не плачем ни због кога. 

 

8. Одговори на следећа питања тако да у  одговору обавезно  употребиш  заменицу дату у загради: 

 

      У кога си се заљубио?                           (нико) 

      Због чега си тако чудан?                      (ништа) 

      Коме си послала СМС?          (нико) 

      Од кога си онда добила цвеће?         (неко) 

      По чему си то закључио?                     (свашта) 

      Ко ли то може бити?                             (свако) 

      О чему си хтео да разговарамо?        (нешто) 

      О чему желиш да причамо?                (било шта) 

 

 

9.   Наведене заменице у реченици имају исту службу као и именице и зато их називамо именичким 

заменицама. Именичке заменице се према томе да ли разликују лица  деле на  личне  и  неличне. 

      То су променљиве речи које упућују на бића, предмете или појаве. 

 

 

10. У опште неличне заменице убрајамо и ове заменице: 

 

       Шта год да кажем, ти се љутиш.                                  

       Поклони јој било шта. 

       Нама је свеједно, може да дође ко год хоће. 

       То је могао да уради ма ко. 

       Ако ишта сазнам, јавићу ти. 

       Могу да урадим ма шта, ја се њој не свиђам. 

       Не може мени било ко да се свиди. 

       Да ли ико зна како се она зове? 

 

 

11.  Прочитај  следећи  дијалог  тако  што  ћеш  га  допунити  одговарајућим  именичким  заменицама,  

личним и неличним: 

 

        (Звони Сањин мобилни телефон. ____  је у купатилу.) 

        – Мајо, јави се! Види _____  зове. 

        (После пар тренутака Сања је изашла из купатила.) 

       –  _____  је било? Зашто си тако збуњена? 

       – Не знам. _____  је звао. ____  сам се јавила, али је тај _____ прекинуо везу. 

       – _____    ! То је баш чудно. Број _____  је непознат. Може  бити _____ ______ . 

Шта је сад?!

Рекли су да 

може да 

дође ко год 

хоће!

Хало! 

Халооо?! 
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ВИОЛИНА	

Стари виолиниста је умро.   Био је то чудотворни музичар. Знао је све песме на свету и знао је да их
засвира  боље од било кога другог. Када је свирао, дуга бела коса вијорила му је изнад чела као да сама 

свира  песму  јужног  ветра.  Виолиниста  је  увек  долазио  незнано  откуд,  али  увек  у  тренутку  када  је 

људима био најпотребнији. Доносио им је радост и смех. Долазио је са песмом, даривао је њоме људе 

и поново одлазио незнано куд. Сви су говорили да има чудотворну виолину. 

Сада је стари виолиниста умро. Иза себе је оставио најлепше песме. Иза њега је остала само његова 

виолина. Пре него што ће последњи пут склопити очи, позвао је себи два своја најбоља друга – сликара 

и песника. 

– Остављам је ономе ко може највише – рекао је,  дао им је виолину и опростио се са њима.

Сликар и песник су погледали  један у другог и у истом тренутку помислили: „Ја ћу добити чудотворну 

виолину, јер ја могу више него ти.”  

 Обојица су били два сјајна уметника.  

–Моји стихови могу да заталасају море, скину са неба

и  најсјајнију  звезду,  да  опчине људе  и  животиње – 

рекао је песник.        

– Испод моје кичице потећи ће река замућена

јесењим кишама, од мојих боја у пролеће 

процветавају трешње – одговорио је сликар.        

11. 

Дуго су се уметници препирали, све док их сунце није упозорило да је већ подне. Тада су се постиђени 

опростили од свог пријатеља виолинисте. 

– Пођимо у свет! –  предложио је сликар – можда ћемо негде наћи доказ ко од нас двојице може више.

Песник се сложио: 

– Али ако нађемо некога ко може још више од нас, њему ћемо дати виолину. Стари виолиниста је хтео

да његову виолину добије најбољи, па нека тако и буде. 

Крену они у свет да траже ко може највише. Већ првог дана на путу нађу се испод неба чија је једна 

половина  била  прљава,  а  друга  чиста  и  плава.  Погледали  су  около  и  угледали  једног  дугајлију  на 
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дугачким мердевинама са прибором за прање прозора. На мердевинама је било окачено велико буре 

са водом којом је дугајлија прао небо. 

– Лепог ли посла! – рекли су уметници, али још нису били сигурни да овај дугајлија може више него 

други. 

Продужили су својим путем. Ноћ је падала, али уместо да буде тамније, небо је почело да светли од 

неког необичног ватромета. Они одлуче да ту сачекају јутро. Ујутро су угледали неког гаравог човека са 

великом оџачарском четком. Тек тада су схватили да је синоћни ватромет била ватра из вулкана који је 

овај гаравко чистио. 

– Сјајне ли забаве, али без музике. Можда овом гаравку треба дати виолину, па да ватромет допуни 

музиком – помислили су уметници. 

Ипак нису могли да се одлуче и зато су пошли даље.  

Стигли су до неке шуме у којој је један човечуљак са 

танким  прутићем  у  руци  учио  несрећне  птице  да 

певају. Оне нису стигле да у младости науче певање 

од родитеља па их је томе учио овај мали диригент. 

– Овај сигурно заслужује да му дамо виолину. С њом 

би  лакше обављао  свој  посао –  рекли  су  уметници, 

али  се  нису  могли  одлучити  на  то.  Јер  још  много 

путева и крајева је било пред њима и ко зна где је онај 

који може највише. 

Идући  даље  срели  су  старца  који  је  на  ливадама 

мешао  мирисе  за  све  цвеће  света,  затим  фарбара 

трава,  фризера морских  таласа, млинара најфинијег 

песка непрегледних плажа и стотине других људи, од 

којих је свако могао бити достојан старчеве виолине.  

На сваком кораку су наилазили на доказе да је лепота људима и те како потребна, да је живот без ње 

празан, али нису могли да одлуче. 

Најзад су поред пута угледали дечака који је од песка правио замак и певао дечју песмицу. Сликар је 

узео виолину и пружио је дечаку, говорећи: 

– Теби припада виолина, дете, јер ти можеш највише. Од тебе може бити сликар попут мене, песник 

као мој друг или било шта друго. Ти можеш све нас превазићи и градити неки сасвим нов, нама непознат  

свет. 

Дечак  је  узео  виолину,  прислонио  је  уз  лице  и  почео  да  свира.  Он  још  никада  није  имао  у  рукама 

виолину,  па  је  његово  свирање  подсећало  на  шкрипу  врата,  али  два  уметника  су  у  њој  одмах 

препознала чудотворну музику свог старог пријатеља.  

                                                                                                                                                        по Мирославу Демаку 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	

  оџачарска 

 четка 

 мердевине 

виолиниста    кичица    ватромет      диригент 

склопити очи – умрети;                   опчинити – зачарати, одушевити;                  препирати се – свађати се;  

дугајлија – врло висок и мршав човек;      гарав – црн од дима и чађи;    достојан, ‐јна, ‐јно – који вреди, 

заслужује (нешто)           превазићи (превазиђем) – показати предност (над ким), бити бољи (од некога)  

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

 Зашто  је  стари  виолиниста  био  чудотворни музичар?  Како  је  изгледао док  је  свирао?  Када  је  он   
долазио међу људе? Шта им је доносио? 

 Шта је стари виолиниста дао својим пријатељима пре него што је склопио очи?  

 Коме је он оставио своју виолину? 

 Шта су по занимању били његови пријатељи? Зашто је сваки од њих мислио да 

 виолина припада баш њему? Какви су они уметници? Зашто су се ипак постидели? 

 Шта  су  сликар  и  песник  одлучили?  Ко  је  све  био  достојан  старчеве  виолине?  Наведи  кога  су  све 

уметници срели на свом путу.  

 Зашто је сликар одлучио да виолину поклони дечаку? Шта су они препознали у његовом свирању? 

 Шта ти мислиш, да ли су правилно поступили? Јесу ли испунили последњу жељу старог виолинисте? 

 По чему ова прича личи на бајку? Наведи неколико нестварних и необичних детаља из ње. 

 Поруку ове приче истакао  је сам писац. Он каже: 

  „На  сваком  кораку  су  наилазили  на  доказе да  је лепота 

  људима и те како потребна,  да је живот без ње празан.” 

 На какву лепоту је мислио писац? Наведи што више лепота које налазиш 

 у његовој причи. На пример:  

 музика, уметност, песма, небо, мирис цвећа... 
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У	СВЕТУ	УМЕТНОСТИ	
 

 

Прича Виолиниста нам  показује  да  је  лепота  свуда  око  нас  и  да  нам  је  неопходна.  Налазимо  је  у 

природи,  али лепоту ствара и сам човек. Такву лепоту коју стварају посебни, талентовани и креативни 

људи једним именом називамо уметност.  

 

Човек који ствара уметност јесте уметник. Он ствара уметничко дело да би исказао своја осећања или 

идеје.  Уметност  није  потребна  само  уметницима.  Потребна  је  и  нама  обичним  људима  да  бисмо 

задовољили свој ум,  свој дух и своја чула.  

 

Јунаци наше приче су три уметника. Наведи називе тих уметника а онда их повежи са врстом уметности 

којом се ти уметници баве: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

књижевност                                                              сликарство 

 

 

                                                                                        музика 

 

Обично  се наводи седам врста уметности. Наведи на основу ових илустрација и остале врсте лепих 

уметности:16 

 

 

 

 

 

 

 

Коју од ових седам уметности највише волиш? Зашто ти је баш та уметност омиљена? Шта мислиш, да 

ли је важније да уметност разумеш или да је доживиш? Како објашњаваш ову изреку: 

„Уметност	не	зна	за	границе.”	

                                                            
16 архитектура, плес , вајарство 
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Уметност са којом се сигурно свакодневно срећеш је музика. Она коју је стварао стари виолиниста била 

је чудотворна. Доносила је људима радост и смех. 

Која је врста музике теби чудотворна? Коју музику најрадије слушаш? 

... 

       класична                  џез                          поп            рок     техно      реп музика 

Шта ти доноси музика? Када ти је музика најпотребнија?  

У причи се осим старог виолинисте спомиње још  један музичар који је са танким 

прутићем у руци учио несрећне птице да певају. Ко је то? Опиши како се он бави 

музиком. На које се још начине људи баве музиком? Наведи који је твој омиљени: 

а) композитор    б) певач  в) свирач (инструменталиста) 

Који музички инструмент по теби има најлепши звук? 

 клавир     труба       саксофон   бубањ      гитара     хармоника       тамбурица 

Како  се  зове  свирач  (пијаниста,  виолиниста,  трубач,  саксофониста,  бубњар,  гитариста,  хармоникаш, 

тамбураш...) који савршено свира на свом инструменту, „онај који може највише”? 17 

Јеси ли већ био/била на неком концерту? На чијем? Када и где је то било?  

Замисли да твој омиљени певач или група наступају у твом месту. На већем 

папиру направи плакат  за  тај  концерт. На њему мораш написати  следеће: 

име певача/групе, датум и тачно време када почиње концерт, место где се 

одржава концерт, информацију о томе где се могу купити карте за концерт. 

Донеси плакат у школу и образложи друговима зашто треба да дођу баш на 

тај концерт.  

17 виртуоз 
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ЗБИРНИ	БРОЈЕВИ	gyűjtőszámnevek	

Њих двоје иду у исти разред. 

Њих двоје седе у истој клупи. 

Њих двоје су увек заједно. 

Њих двоје све деле.  

Њих двоје... Њих двоје... 

Њих двоје се воле. 

Ма, ко су тих двоје? 

1. Знаш ли одговор на ово питање? Иако не можеш тачно да кажеш

како се зову њих двоје, једно је сигурно: они су дечак и девојчица.

Која реч ти то потврђује?

2. Број двоје казује нам да  су  то две особе различитог пола.  Када кажемо две,  на кога мислимо? А

двојица?  

3. Бројеви  који  означавају  тачан  број  бића  различитог  пола  или  младих  бића  називају  се    збирни

бројеви.  

   троје ученика  (2 девојчице + 1 дечак)    четворо деце    двоје прасади 

4. Како се граде збирни бројеви? Као и редни, и они настају од основних бројева додавањем следећих

наставака:

двоје         троје       четворо          петоро           шесторо            седморо        осморо           деветоро

 Ако је број вишечлани, наставак се додаје само на последњу цифру тог броја:    двадесет шесторо. 

5. Када субјекат исказујемо збирним бројем и заменицом, лична заменица стоји у генитиву множине:

 Милош и Весна су редари.     Петар, Ана и ја идемо у исти разред.   Ти и он се лепо слажете. 

 Њих  двоје су редари.                    Нас троје идемо у исти разред.  Вас двоје се лепо слажете. 

6. Збирни бројеви се у савременом српском језику углавном не мењају по падежима:

  Дошла је са двоје деце.  Станите у ред по двоје.  То је за њих двоје.  Али: То сам купила њима двома.  
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ГЕНИЈЕ	

Никола је највише од свега на свету волео да чита. Био је очајан када је израчунао да просечан људски

живот траје око тридесет пет хиљада дана.  

„Зар ћу у животу моћи да прочитам само тридесет хиљада књига?”,  размишљао је. И читао! 

Читао  је и дању и ноћу. До осме  године  је прочитао скоро све 

књиге из велике очеве библиотеке. Родитељи су се забринули за 

његово  здравље.  Отац  је  закључавао  ормаре  са  књигама  и 

сакривао свеће. Никола је отишао у градску библиотеку. Књиге у 

њој биле су у нереду. Данима их је, са дозволом библиотекара, 

сређивао.  Зато  су му дозволили да по жељи носи кући колико 

хоће  књига.  Читао  је  ноћу,  уз  светиљку  коју  је  сам  направио, 

пазећи да то нико од укућана не примети. 

Овако је Никола Тесла причао једном новинару о своме детињству: 

„Нисам имао ни снаге ни храбрости да нешто чврсто одлучим... Једном приликом дошао ми је у руке 

роман Абафи – Син Абе, српски превод добро познатог мађарског писца Јожике. То  је дело на неки 

начин пробудило моју успавану снагу воље. Ако бих добио слаткиш или јабуку, што сам иначе необично 

волео да једем, ја бих их давао другом дечаку и трпео Танталове муке, осећајући на крају задовољство. 

Ако би ме чекао тежак задатак, ја бих га решавао увек изнова све док га не бих решио. Тако сам вежбао 

данима, од јутра до мрака. У почетку је било тешко, али убрзо су моја воља и жеља постали исто – чинио 

сам шта сам хтео. Тако је и данас, и у томе лежи тајна свих успеха које сам постигао.” 

Да је Никола могао све што је хтео и да никада није одустајао од својих замисли, показује нам и ова 

анегдота коју је сам испричао: 

„Имао сам праву манију да завршим све што сам започео и то ми је често стварало потешкоће. Једном 

приликом почео сам читати Волтера и онда сам дознао, на невољу, да постоји готово стотину књига 

штампаних ситним словима које је тај монструм написао, испијајући седамдесет две шољице црне кафе 

дневно. Морао сам то савладати, али када сам одложио и последњу књигу, био сам веома срећан и 

рекао: Никад више!” 

Усавршавање телефонског појачала био је први прави Николин проналазак. Сећајући се тог времена, 

Тесла је испричао: 
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„Талас  америчке  телефоније  доспео  је  до  европског 

континента, а у Будимпешти се уводио тај систем. За мене се 

појавила изузетна могућност и ја сам отпутовао у тај град. ” 

У  Будимпешти се Никола укључио у иновирање неких детаља 

у  телефонском  систему,  унео  је  извесна  побољшања  у 

телефонски пријем, усавршио телефонски појачивач. И даље 

је врло пажљиво пратио развој електротехнике. Размишљао 

је нарочито о индукционим струјама и о начину како  то да 

искористи у електротехници. Осећао  је да постоји решење, 

али никако није могао да дође до резултата. 

О томе он пише: 

„У дубини свести лежало је решење, али још нисам могао да да га изразим. Једно поподне којег ћу се 

увек сећати, шетао сам се с пријатељем по градском парку и рецитовао песме. Тада сам знао целе књиге 

напамет, од речи до речи. Једна од њих био је Гетеов Фауст. Сунце које је управо залазило подсетило 

ме је на чувене стихове: 

Дан је при крају а сунце и даље сја, 

Жури да нови живот ствара, 

Ах, што немам крила да ме дигну са тла, 

Па за њим вечно да летим ја. 

Док сам изговарао ове стихове, синула ми је идеја, и у тренутку сам открио истину. Штапом сам у песку 

нацртао дијаграм који је мој друг одлично схватио. Слике које сам видео биле су чудесно оштре и јасне 

и имале су чврстину метала, тако да сам му рекао: 

– Видиш ли овде мој мотор? Погледај како ћу сада да га покренем у супротном смеру.”

Тако  је  Тесла  открио  свој  индукциони  мотор  у  којем  је  путем  обртног  магнетног  поља  произвео 

наизменичну струју која се могла преносити на даљину без губитка енергије. 

Када  је  Тесла  стигао  у  Америку,  отишао  је  код  Едисона  да  потражи  посао.  Пошто  се  поздравио  са 

славним проналазачем, дао му је писмо са препоруком његовог бившег директора Бечелора. У писму 

је писало: 

„Познајем двојицу великих људи. Један од њих сте Ви, а други, млади човек којег Вам препоручујем.” 

 Из књиге Српски великани науке,  Милутин Тасић 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	
 

 

 

 

                                      Волтер (Франсоа Мери Аруе)                                                Јохан Волфанг фон Гете 

                                                    (1694 ‐ 1778)                                                                         (1749 – 1832) 

                                     француски филозоф, књижевник                                           немачки писац, политичар,  

                                     и историчар                      песник, научник и филозоф 

 

геније – онај који има изузетне способности да проналази и ствара (у науци или уметности); 

очајан, –јна, –јно – страшно разочаран, без наде;  воља – akarat; систем – rendszer;   струја – áram; 

 

Танталове муке – најтеже патње                    

(Израз потиче из грчке митологије: размажени Зевсов син Тантал је поверовао да је надчовек и раван оцу, одавао 

је тајне богова, делио храну и пиће које људе чине бесмртнима, убио сина Пелопоса... Зевс га је троструко казнио 

– да вечно буде у смртном страху, да је вечно гладан и вечно жедан.)  

 

манија – претерана, неразумна жеља за нечим;    појачало – апарат за повећање звука;  

пријем – примање, прихватање нечега; свест – способност човека да мисли, разум; 

тло – земља, земљиште; дијаграм – графички приказ, схема; 

обртно магнетно поље – forgó mágnesesmező; препорука – повољно мишљење о некоме 

                                                    светиљка 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

 Никола Тесла прича о свом детињству којег се добро сећа. Шта је он тада највише волео да ради? 

Због чега је био очајан?  

 

 Зашто је Тесла одбијао јабуке и слаткише? Како је решавао задатке? Шта је тиме јачао? Како је дошао 

на ту идеју? 

 

 Који пример ти показује изузетну снагу Теслине воље и упорности? 

 

 Који је први прави Теслин проналазак? У ком граду је Тесла тада радио? 
 

 Објасни како је невероватна љубав према књигама помогла овом  

научнику  да открије обртно магнетно поље.  Која  му је природна  

појава помогла у томе? Шта је на основу те идеје он конструисао? 

 

 Бечелори је за Теслу рекао да је велики човек. Слажеш ли се са њим? 

Испричај шта знаш о овом великом научнику. Изабери особине које је имао Никола Тесла: 

 

вредан, упоран, неодлучан, маштовит, слаб, самоуверен, несигуран, генијалан, необичан, паметан 
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МОЈИ	ИЗУМИ	
 

 

Велики део свог живота Никола Тесла је испричао у својој аутобиографији Моји изуми.18 Иако ова књига 

није завршена, Тесла нам поново „открива” нешто ново, а то  је велики број појединости из његовог 

живота,  али и појединости везаних за његове проналаске.   Делић те књиге откривен  је и  теби кроз 

наведена Теслина сећања. 

 

Никола Тесла је један од највећих научника 20. века. Рођен је 

1856.  године  у  селу  Смиљану  у  Лици.  Завршио  је  основну 

школу у Госпићу, гимназију у Карловцима а затим је студирао 

електротехнику у Грацу, у Аустрији. Пре него што ће отићи у 

Америку,  радио  је  једно  време  у  Будимпешти  и  Паризу.  У 

Њујорку  остаје  до  краја  живота.  Умро  је  на  Божић,  1943. 

године. Свету је оставио око хиљаду проналазака. 

родна кућа ‐  данас претворена у музеј 

 

Ово су само неки од изума Николе Тесле које ћеш најлакше разумети: 

 

 мотор на наизменичну струју                               

                 (покреће уређаје у дому и у индустрији) 

 радио 

 Теслин трансформатор  

                  (данас га користе музеји науке за произвођење муња али и 

                   многи филмови и компјутерске игрице за специјалне ефекте)  

 турбине 

 расвета             

 прва хидроелектрана на Нијагариним водопадима    ефекти Теслиног трансформатора 

 

Многе идеје Николе Тесле, нажалост, никада се нису  оствариле. Једна од њих била је елекромагнетно 

купатило.  Када  бисмо  ушли  у  јако  електрично  поље,  могли  бисмо  са  себе  скинути  сву  прашину  и 

нечистоћу. Дакле, купали бисмо се без воде.  

 

Занимљиво је да је Тесла први открио рентгенске зраке (Х‐ зраке), радар, електронски микроскоп... 

Нажалост, за ове патенте Нобелове награде добили су други. Тесла је о томе рекао: 

 

                     „Није ми жао што други краду моје идеје, већ ми је жао што немају своје.“ 

 

Други за њега кажу да је изумео 20. век: 

 

„Када бисмо искључили из модерне индустрије све Теслине проналаске, 

престале би да раде све машине, трамваји и возови би стали, градови би 

утонули у мрак.”  

                                                            
18 изум = проналазак = откриће 
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Хокус–покус, еурека! 

Чиме се бави наука? Наравно, открићем. Она нам открива непознате 

чињенице и врло чудне тајне. Помоћу чега научници доказују да су 

њихове тврдње тачне? Шта они изводе?19 

На  којим  часовима  ви  изводите  експерименте?  Који  од  тих 

експеримената  ти  је  био  најзанимљивији?  Покушај  да  га  опишеш. 

Шта сте тим експериментом доказали? 

Неке  безопасне  експерименте  можеш  изводити  и  код  куће. 

Експериментиши  по  датим  упутствима  код  куће,  а  затим  у  школи 

испричај  шта  се  десило.  Покушај  да  даш  и  научно  објашњење  за 

добијене резултате експеримената. 

потребно:     потребно:  

 2 лименке газираног     1 папирна новчаница   

сока   мало пластелина  gyurma 

 1 дрвена варјача     1 чаша   и 1 лавабо пун воде      

експеримент: Прву лименку промућкај 5 пута па је    експеримент: Савиј новчаницу у малу коцку. Залепи 

    отвори.   И другу лименку такође промућкај 5 пута.       је пластелином изнутра за  дно чаше.  Затим  окрени   

    Пре него што је отвориш, удари је дршком варјаче     чашу наопачке и гурни је у лавабо са водом.  

    по врху 10 пута. 

    (из књиге Прљави, покварени експерименти) 

Која наука се теби највише свиђа? Да ли о њој учиш у школи? Спреми се да испричаш нешто о тој науци: 

чиме се бави, зашто је важна, који су је познати научници проучавали, шта су значајно открили...   

Које је научно откриће 20. века по теби најзначајније? Објасни због чега тако мислиш. 

19 експеримент – kísérlet 

1 2
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ГЛАГОЛИ			igék	
 

 

 

Краљ  Хијерон је наредио Архимеду да открије да ли је његова круна 

заиста златна. Сумњао је да га  је златар преварио и да је у њу ставио 

сребро.   Архимед    је желео на миру да размисли како да открије ову 

тајну. Отишао је у јавно купатило. Легао је у каду пуну воде. Одједном 

му је синула идеја како ће то открити: 

„Пошто не смем да топим  круну и тако утврдим њен састав, потопићу 

је у каду и измерићу ниво воде. Затим ћу потопити чисто злато у воду. 

Ако запремина буде иста, златар није преварио краља.” 

Наводно  је након тога Архимед го истрчао из  јавног купатила вичући: 

„Еурека!” Тако је пронашао Архимедов закон.  

Да ли знаш како гласи тај закон? 

 

 

1. Како се зову истакнуте речи? Шта оне казују? Да ли су глаголи променљиве речи? Како се мењају? 

 

 

 Како се зове истакнути делови глагола у табели?  

 Шта на основу њих можеш одредити? 

 Како зовемо глаголске облике који их имају? 

 

2. Осим по лицима, глаголи се могу мењати и по временима.       Која сте три  времена  до сада учили? 

 

Учио сам цео дан.                 Учим, али ништа не могу да запамтим.              Уморан сам, учићу касније. 

 

3.  Све  глаголске  облике  из  текста  о  Архимеду  препиши  у  свеску  тако  да  их  разврсташ  на  прошло,  

садашње и будуће време.      

 

4.                                                                                                            Промени помоћни глагол јесам у презенту.  

                                                                                                                Који сложени глаголски облик градимо од  

                                                                                                                краћих облика овог помоћног глагола? 

 

                                                                                                                Који помоћни глагол гради будуће време? 

 

                                                                                                                 Научи и презент помоћног  глагола  бити: 

 

 

 

 

 

5. У седмом разреду ћеш учити још понешто о глаголима.   Научићеш још два нова глаголска облика.  

Један од њих се гради од презента помоћног глагола бити па зато добро запамти његове облике. 

лице  једнина  множина 

1.  учим  учимо 

2.  учиш  учите 

3.  учи(‐)  уче 

лице  једнина  множина 

1.  будем          будемо 

2.  будеш           будете 

3.    буде(‐)           буду 

Јеси ли научио 

Архимедов закон? 
Наравно да јесам. 
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ГЕОГРАФИЈА	

 

 

 

У	нашој гимназији постојао је један глобус, који је годинама стајао на ормару у директовој канцеларији, 
али је тај глобуси згледао тако бедно да га је жалост била погледати... 

Професор је у недостатку глобуса употребљавао главу једног нашег друга, некога Сретена Јовића, који 

је заиста био тако глават да је представљао прави покретни глобус. 

– Изиђи, Срето, овамо! – отпочео би лекцију којом би, рецимо, хтео да нам објасни дан и ноћ. – Изиђи 

и стани овде код прозора, да те дохвати сунце. 

Глобус изађе из треће клупе и стане код прозора. 

– Е, видиш, кад овако десни образ окренеш сунцу, онда ти  је цела половина главе осветљена, а ова 

друга није. Је ли? Е, сад окрени леви образ сунцу, и, ето, сад је ова друга страна осветљена, а она није... 

Сретен  је  нама  ђацима  необично  импоновао  што  се  професор  њиме  служио.  Изгледао  нам  је  као 

стварни глобус који представља куглу земаљску. Његова чупава коса изгледала нам је као прашума у 

којој станују дивље звери, његово чело личило нам је на узоране мисирске равни, нос на недостижни 

врх Хималаја, а две реке, које су се изливале из носа, на Еуфрат и Тигар... 

Наше убеђење да је његова глава прави глобус било је толико да је, кад му је једном неки Станко Милић 

разбио главу, на питање професорово зашто је то учинио, одговорио: 

– Учио сам географију!  (...) 

Једном нам је професор објашњавао помрачење. Извео је нас  тројицу испред клупе. Најпре је позвао 

неког  Живка,  највећег  ђака  међу  нама,  коме  су  већ  и  бркови  пробили  и  кога  су  сви  професори 

саветовали да се жени. Позвао га је и поставио тако да га сви можемо видети: 

– Иако си ти иначе, Живко, прави магарац, али у овој прилици представљаћеш Сунце!  

Затим се окренуо осталим ђацима: 

–  Пазите  добро,  глава  овог  Живка  је  Сунце,  и  она 

осветљава и Земљу и Месец. Земља ће као и досад 

бити Сретенова глава, а за Месец узећемо овог малог 

из друге клупе. 

– Е сад, видите децо: кад Сунце стоји овде где је сад Живко, а Земља овде где је Сретен, и Месец овде 

где је овај мали, онда Сунце шаље своје зраке и обасјава Земљу и Месец. Је ли тако? 

Сви ћуте, јер не могу да замисле како то Живко обасјава и чиме обасјава. 
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– Али – наставља професор – земља на свом путу око 

Сунца  у  једном  тренутку  нађе  се  између  Сунца  и 

Месеца... ето овако! –  и ту нас поврста у једну линију, 

Живка  Сретена  и  мене.  –  И  онда,  као  што  видите, 

главати Сретен заклонио је овога малога, и светлост 

Живкова не може да га обасја, те услед тога настаје 

помрачење Месеца. Јел' разумете? 

 

– Ја не разумем! – јави се Живко, из којег светлост треба да потече. 

 

И баш та околност што га онај који треба светлост да позајми другима не разуме, разљути професора и 

он му  удари такав шамар, те Живко  шмрцкајући брзо додаде: ‐ Сад разумем! (...) 

 

Још горе је било када нам је објашњавао планетни систем. 

 

– Нека изађу оне планете од прошлог часа! – рекао би. 

 

Те планете били смо Живко, Сретен и ја. 

 

– Ти Живко, као што се зна, ти си Сунце. Стани овде и тихо, мирно окрећи се око себе! 

– Ти ћеш се, Сретене, такође окретати око себе, па, окрећући се око себе, окретаћеш се и око овога 

Сретена и, с њим заједно, окретаћете се око Сунца, односно око Живка. 

 

Он то нама тако објасни, па онда узме штап и стане са стране као укротитељ зверова како би нас кврцнуо 

по глави ако ко погреши, и онда, на његову команду, почне једно окретање и трчање да те бог сачува. 

Окреће се Живко у месту, окреће се грешни Сретен око себе и око Живка, окрећем се ја око себе па око 

Сретена и са њим заједно око Живка. Не направисмо ни први круг честито, а ми се сва тројица срушисмо 

онесвешћени од вртоглавице. (...) 

 

А професор поносито стоји над том гомилом, док ми стењемо, он објашњава 

осталим ђацима планетни систем и кретање небеских тела кроз васиону.  

 

А можете мислити какву је панику међу нама изазвао професор када нам је, 

полазећи са тог часа рекао: 

 

– Идућег часа објаснићу вам шта је то вулкан! 

 

С обзиром да  је професор тако примењивао очигледну наставу, били смо 

озбиљно забринути: ко ли ће од нас да бљује ватру идућег часа? 

 

                                                                                                                       Из Аутобиографије, Бранислав Нушић 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	

помрачење 

глобус    Месеца 

 укротитељ звери (зверова) 

 планетни 

 шамар   систем 

глават – који има велику главу;           импоновати – свиђати се;       прашума – густа, непроходна шума; 

(Мисир – библијско име за Египат)  мисирске равни – египатске њиве;    Еуфрат и Тигар – реке у Ираку; 

да те бог сачува – чуђење над нечим непријатним, жалосним;           грешни – (овде) који је за жаљење; 

бљувати, бљујем – нагло и у великим количинама избацивати из себе;  

онесвешћен – који је без свести (öntudatlan);   вртоглавица – szédülés 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

 Географија је само једно поглавље из Аутобиографије Бранислава Нушића. Шта је аутобиографија? 

Који је период живота писац описао у овом поглављу?  Шта мислиш, колико му је тада било година? 

 Писац  каже да  је  ишао  у  гимназију,  али  треба  да  знаш да  су  се  ученици  у  то  време  уписивали  у 

гимназију одмах после  четири године основне школе. Дакле, писац и његови другови су у то време 

имали отприлике исто година колико ви имате сада, иако су они били гимназијалци, а ви сте основци.  

Шта је још било другачије у школи  19. века него што је данас? Да ли писац помиње неко женско име 

док прича о свом разреду? Зашто не? Шта само на основу школског глобуса можеш да закључиш, како 

је тада била опремљена школа?  

 Опиши  професора  географије.  Како  се  он  понаша  према  својим 

ученицима?  По  чему  се  професор  географије  разликује  од  твојих 

наставника? Како су онда професори „васпитавали” децу?  

  Ко  је  у  Нушићевом  разреду  био  дежурни  глобус?  Зашто  је  професор 
изабрао баш тог дечака? Шта је све помоћу овог живог глобуса професор 

објашњавао деци? Шта су другови мислили о овом дечаку? 

   Аутобиографија је књижевно дело у којем писац описује свој живот од рођења до тренутка 

  писања или  описује само један период свог живота (детињство, ђачко доба, младост...). 
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 Испричај  како  је  професор  објашњавао  ученицима  помрачење  Месеца.  Како  је  казнио  „Сунце”, 

односно Живка,  зато што не разуме ову необичну појаву? 

 

 Зашто  је  професорово  објашњење  планетног  система  најсмешнији  део  овог  одломка?  Замисли 

несрећне дечаке на поду и професора који не обраћа пажњу на њих и сасвим озбиљно наставља да 

прича. Каква би била твоја реакција да се то исто десило на твом часу географије?  

 

 Шта ће професор на следећем часу објашњавати? Због чега су дечаци унапред забринути? 

 

 

СУНЦЕ	И	ЗВЕЗДЕ	
 

Шта ви учите на часовима географије? Јесте ли већ учили о Сунцу и планетама Сунчевог система?  

 

Да ли знаш да поређаш планете Сунчевог система према удаљености од њега? Прочитај њихова имена 

на српском језику, али у правилном редоследу: 

 

 

 

 

 

Марс        Уран             Нептун        Земља        Јупитер        Меркур      Венера                    Сатурн 

 

Ова небеска тела се налазе у бескрајно великом простору који нас окружује и који се назива васиона. 

У следећем низу речи издвој  оне речи које се у српском језику користе као синоними за васиону:20 

 

 

 

 

 

Како се зове научник који проучава васиону и небеска тела?   Објасни разлику у значењу ових речи:    

 

 

а) астролог                                           б) астроном                                              в) астронаут 

 

 

По чему се звезде разликују од  других небеских тела?  Шта оне емитују? 

Која је звезда најближа Земљи? Због чега је ова звезда изузетно важна за  

нашу планету? Можеш ли да објасниш како настаје помрачење Сунца? 

                                                            
20галаксија – galaktika, астероид – kisbolygó, сазвежђе – csillagkép, комета – üstökös 

галаксија                свемир                   астероид                    сазвежђе   

                 комета        универзум        планетаријум         космос 
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Помрачење  Сунца  и  Месеца,  падање  комета  и  звезда  су  необичне  појаве  на  небу  које  су  људе 

истовремено привлачиле, али и плашиле. Наши преци нису умели научно да их објасне, већ су веровали 

да је то дело богова. Желели су да се умиле тим моћним силама и зато су певали песме о Сунцу, Месецу 

и звездама.   Тако су настале најстарије народне лирске песме – митолошке песме. Неке од њих већ 

знаш. О коме још певају ове песме? 

 

Сунце, Месец и звезде у овим песмама имају људске особине: заљубљују се, жене и удају... Упознај још 

једну српску митолошку народну песму: 

 

Сунце се дјевојком жени 

 

Дјевојка је Сунцу говорила: 

„Јарко Сунце, љепша сам од тебе! 

Ако ли се томе не вјерујеш, 

ти изађи на то равно небо, 

ја ћу изић' за гору на воду.”  

Када јутро ведро освануло, 

излазило на небо Сунашце, 

а дјевојка за гору на воду. 

Угледа је лијепо Сунашце, 

угледа је кроз јелово грање. 

Кол'ко се је ашик учинило, 

трипут је се Сунце заиграло, 

па одвуче лијепу дјевојку, 

да је узме себи за љубовцу. 

Од ње поста звијезда Даница. 

 

 

 

јелов – припада јели/јелки        ашик – љубав             љубовца – супруга/жена 

 

О којим небеским телима пева ова народна песма? Како је настала звезда Даница? 

Шта је она била пре него што ју је Сунце оженило и претворило у звезду? Можеш ли 

да се досетиш којем  небеском телу су наши преци дали име звезда Даница? 

 

У то давно време наш народ је веровао да је планета Венера у ствари звезда Даница. Ову песму народ 

је посветио Сунцу и звезди јер је желео да истакне њихову лепоту и сјај. Сунце је јарко и светло, а лепота 

звезде представљена је лепотом девојке која је сјанија и од самог Сунца. Овом песмом народ је желео 

да своју земаљску лепоту (девојку) дарује космичкој лепоти (Сунцу) и тако придобије његову наклоност. 

Опиши  и  ти  ове  две  изузетне  лепоте:  лепоту  сунца  и 

лепоту звезде. Можеш и ти, попут народног певача, да их 

персонификујеш. Дај им људске способности и особине. 

Ако ти  је овај задатак претежак,  уместо њега препричај 

ову лепу народну песму. 
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ГЛАГОЛСКИ	ВИД					igeszemlélet	(igei	aspektus)	
 

 

 

Земља, Сунце и Месец 

 

Сунце, Земља и Месец су били најбољи пријатељи. Увек су се 

заједно  играли.  Тркали  су  се  широм  галаксије,  ловили  су 

комете и играли жмурке кријући се иза звезда. Могли су да 

се  играју  сатима  и  да  се  смеју  данима.  Када  би  се  Земља 

уморила, заспала би иза облака, Месец би нестао са видика, 

а Сунце би стрпљиво чекалода се његови другови одморе и 

врате.  Много  пута  би  пријатељи  само  заједно  седели 

забављајући се, хватајући и добацујући звезде једни другима 

попут лопте... 

                                                                                    Душица Бојовић 

 

1. Како се зову истакнуте речи у овој краткој причи? Ево како гласе основни облици (инфинитиви)  

     неких од тих речи:  

 

     играти се, тркати се, ловити, крити се, уморити се, заспати, нестати, чекати, одморити се, седети 

 

2. Наведене глаголе можемо разврстати у два низа: 

 

            а) 

 

                                                                                                  б) 

 

     Можеш ли да закључиш по чему се разликују глаголи у првом низу од глагола у другом низу? Који  

     низ глагола означава да радње још трају, да нису завршене, а који низ означава завршене радње? 

 

3. Упореди и ове парове глагола:  ловити	–	уловити				чекати	–	дочекати			крити	се	–	сакрити	се	
	
 

                              Сунце се (још) крије иза облака.                                       Сунце се (већ) сакрило иза облака. 

                                        (радња није завршена)                                                                          (радња је завршена) 

 

4.Глаголи  у  српском  језику могу бити: несвршени  и свршени. Несвршени  глаголи означавају радње     

које  непрекидно  трају  (неко  време)  или  се  понављају.  Глаголи  свршеног  вида  означавају  глаголе     

чија  је  радња  потпуно  завршена.    Ова  подела  глагола  према  трајању  глаголске  радње  назива  се     

глаголски вид. 

 

5. Зашто је веома важно да разликујеш вид глагола? Зато што у српском језику није увек дозвољено да 

слободно употребиш глагол било ког  вида.  Због тога мораш прво да научиш како да их разликујеш. 

играти се, тркати се, ловити, крити се, чекати, седети      

уморити се, заспати, нестати, одморити се 
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6. Најлакше ћеш разликовати глаголски вид код оних парова глагола код којих  свршени глагол  настаје

од несвршеног додавањем неког од префикса:

до‐, за‐, из‐, над‐, под‐, пре‐, при‐, раз‐, о‐, об‐, по‐, с(а)‐, у‐, уз‐ : 

  несвршени    свршени 

  урадити 

  зарадити  

   радити    прерадити 

  разрадити 

  обрадити 

7. Свршени глаголи могу настати и на другачији начин:

 враћати (се) – вратити (се)    долазити – доћи       викати – викнути     давати – дати    пуцати – пући 

8. Које глаголе из ових парова  једино можеш употребити у садшњем времену, кад означаваш радње

које се дешавају у тренутку говора?  Наведени примери ће ти помоћи да одговориш на ово питање:

 Сада се баш враћамо из планетаријума.       Сада се баш вратимо из планетаријума.  

 Одмах долазим код тебе.      Одмах дођем код тебе.   

 Сад баш не вичем, нормално говорим.      Сад баш не викнем, нормално говорим.   

9. Ове реченице можеш допунити само једним од понуђених глагола. Којим?

  Не баци/бацај смеће поред канте!      Не скачи/скочи, пашћеш!    Не уђи/улази без куцања.  

  Шта закључујеш?  

       Уз императив са негацијом употребљавамо само глаголе       а) несвршеног      б) свршеног      вида.  

10. И ови примери ти показују колико је важно да пазиш на употребу глагола тачно одређеног вида:

  Миша је почео да преписује /препише задатке са табле.    

  Тата је и после ручка наставио да чита/прочита новине. 

  Сутра дођем/долазим раније у школу.    

  Вечерас купимо /купујемо карте.        

  Данас мало касније почиње/почне час.         

Подсети се! 

Понекад при додавању префикса долази до  гласовних 

промена:      потписати, исећи, раставити, отказати... 

Префикс често мења и значење глагола. 
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ЕЛЕМЕНТАРНЕ	НЕПОГОДЕ	

 

 

 

 

 

Можда тога нисте ни свесни, али клима има огроман утицај на ваш живот. Она вам диктира како се 

облачите, у каквој врсти куће живите и шта једете.  

 

Док се тропске области прже под врелим сунцем, дотле се поларне области мрзну под дебелим слојем 

леда. Врела и влажна клима на неким местима изазива жестоке олује, као што су урагани и торнада. 

Обилни  пљускови  могу  довести  до  поплава,  а  неуобичајено  мала  количина  кише  узрок  је  суше.  У 

хладним деловима света главне опасности су мећаве и лавине.  

 

Климу  на  Земљи  контролише  Сунце.  Оно  је 

криво  за  ветар,  кишу,  снег  и  олују.  Киша  ће 

сигурно падати ако се на небо навуку мрачни 

сиви облаци. Облаци су мрачни јер су толико 

пуни  воде  да  сунчева  светлост  не  може  да 

прође кроз њих. Ако облаци нарасту у облик 

наковња,  с  тамном  равном  основом  и 

стубовима  светлијих  облака  на  врху,  спрема 

се олуја са грмљавином.  

 

Олујни облаци доносе грмљавину, муње, јаке 

ветрове и обилну кишу или снег. Кишобрани 

нису никаква заштита од немилосрдних зрна 

грȁда који могу бити величине и лоптице  за 

голф. Такав грȁд довољан је да побије усеве, 

оштети  зграде,  аутомобиле  и  авионе,  те 

озбиљно повреди људе.  

 

 

Завршетак климатске појаве није сâм по себи и крај невоља. Поплаве од јаких пљускова, истопљеног 

снега или олујних таласа који су ударили о обалу могу изазвати велика разарања и разлог су за готово 

половину  смртних  случајева  широм  света.  Када  се  деси  елементарна  непогода,  спасиоци  журе  у 

угрожену област и сместа почињу да траже преживеле. Повређени се превозе у болнице, а осталима се 

обезбеђује смештај, вода и храна. Ако је место неприступачно, помоћ се даје из ваздуха. Хеликоптери 

на сигурно место бацају пакете у којима се налазе храна, лекови и ћебад.  
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У Земљиној прошлости постојали су периоди када је просечна температура планете била и нижа и виша 

од данашње. У последњих 100 година бележи се необично брз пораст просечне глобалне температуре. 

Та појава зове се глобално загревање. Многи научници предвиђају да ће глобално загревање имати 

катастрофалне последице. 

 

                                                                                                                                   по Маргарет Хајнз 

 

МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	
 

 

 

 

 

 

 

пљусак, мн. пљускови                поплава                    суша                       мећава                             лавина 

    нагла, јака киша 

 

                                                                           обилан, обилна, обилно – који је у великој количини, мери; 

                                                                           грмљавина – тресак грома; усев – оно што је посејано на њиви; 

                                                                           спасилац, мн. спасиоци – онај који спасава некога;   

                                                                           неприступачан, ‐чна, ‐чно – до кога се не може или тешко 

                          наковањ             грȁд           може доћи; последица – оно што следи због неког узрока 

	

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

  Како клима утиче на живот људи? Шта им она диктира? 

 

 

 

 

 

 

 

  Опиши тропску и поларну климу. Које елементарне  

непогоде прете тропским, а које поларним областима? 

 

  Објасни шта изазива поплаве. Када настају суше? 

 

 Шта контролише климу на Земљи?  

 

  По чему можеш знати да се спрема олуја са грмљавином? Шта је муња, а шта је гром? 
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  Због чега је грȁд веома опасан?  

 

  Ко помаже људима које задеси елементарна непогода? 

      Како то спасиоци чине? 

 

  Шта је глобално загревање? Које су последице глобалног загревања? 

      Објасни због чега је ова појава катастрофална по људе и нашу планету. 

 

 

 

ПРИРОДНЕ	КАТАСТРОФЕ	
 

 

Природне катастрофе су појаве у природи које настају деловањем природних сила. За све природне 

катастрофе заједничко је то што настају изненада и људи не могу да учине ништа да их спрече и избегну. 

Ове појаве обично имају велике разорне моћи и уништавају све испред себе. Шта убрајамо у природне 

катастрофе? Повежи наведене речи са илустрацијама:  

 

цунами, шумски пожар, торнадо, земљотрес, ерупција вулкана, олуја 

 

 

 

 

 

 

 

И када  знаш како  се нека појава  зове,  није  сигурно да увек можеш речима да  је дефинишеш,  да  је 

опишеш. Провери своје знање тако што ћеш у овом малом речнику повезати одговарајућу реч са њеним 

значењем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

цунами 

елементарна  непогода 

грȁд 

глобално загревање 

земљотрес 

суша 

округласта зрна леда која падају на земљу из олујних облака 

дуготрајан период с изузетно малом количином падавина 

дугорочно повећање просечне глобалне температуре 

огромни таласи које изазивају ерупције или земљотреси у мору 

потресање, подрхтавање Земљине коре 

опасност великих размера која уништава имовину и животе 
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Које елементарне непогоде могу да се десе у земљи у којој живиш, а 

које се никада до сада нису десиле или  је мала вероватноћа да се 

десе?  Како  се  ипак  можемо  заштитити  од  појединих  временских 

непогода? Шта раде сеизмолози? Шта људи граде на обалама река? 

Шта постављамо на кровове високих зграда или кућа? 21 

Невреме 

Вероватно ти се већ десило да си отишао/отишла   у школу по дивном сунчаном времену, али се на 

последњем  часу  небо  наоблачило  и  постало  тмурно.  На  путу  до  куће  пала  је  киша  и  ти  си 

покисао/покисла до голе коже. Тада сигурно кажеш себи: „Да сам слушао/слушала временску прогнозу, 

ово ми се не би десило”. 

Прати временску прогнозу! Уколико су метереолози 

најавили невреме, не планирај да тог дана излазиш 

из куће. Ако си ипак у школи или негде на улици, а 

спрема се олуја са грмљавином, остани у згради или 

потражи  заклон  док  невреме  не  прође.  Обавезно 

искључи  мобилни  телефон.  Немој  стајати  поред 

отвореног  прозора.  Громове  и  муње  привлачи 

висина. Избегавај неко високо и усамљено дрво. То 

није добар заклон. Сачекај пола сата после последњег 

удара грома и тек тада изађи из свог заклона. 

Занимљиво! 

Када севне муња, почни да бројиш секунде и заустави се када чујеш грмљавину. 

Пошто се звук преноси кроз ваздух брзином од 330 м/с, број секунди помножи 

са 330 и сазнаћеш колико је метара  далеко од тебе удаљено место на којем је 

ударио гром.    

Да ли се плашиш невремена?Опиши једну временску непогоду коју си 

доживео/доживела.  Какво је било небо, којом јачином је дувао ветар и 

падала киша? Да ли је било грȁда? Како си се тада осећао/осећала? Где 

си  се  за  то  време  склонио/склонила?  Како  је  изгледала  твоја  околина 

после невремена? Искористи неке од ових речи: 

небо: сиво, тмурно, мрачно, претеће;  ветар: дува, ломи, повија, удара; 

киша: пада, пљушти, лије (као из кабла); грми, сева  

Запамти! У прошлом времену, ако не искажеш субјекат, ови глаголи стоје 

у средњем роду:     пљуштало је, севало је, грмело је, наоблачило се 

21насип – töltés, földhányás, громобран ‐ villámhárító 
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ФУТУР	II			előidejű		jövő		idő	

МАМА:      Милена, могла би данас да спремиш своју собу. 

МИЛЕНА:  Али, мама! Погледај напоље! Дан је предиван.  

 Спремићу је када буде падала киша. 

МАМА:      Ако будеш чекала кишу, бојим се да у тој соби 

 ускоро нећеш  моћи ни саму себе да пронађеш. 

МИЛЕНА:  Идем сада до Маје. Обећавам ти да ћу собу 

 спремити чим се будем вратила од ње.  

1. На мамин предлог да спреми своју собу, Милена је одговорила:

 Колико радњи је истакнуто у овој реченици? 

   Време вршења обе радње је: 

   а) прошло         б) садашње               в) будуће 

  Упореди  обе  будуће  радње  и  утврди  која  ће  се  од њих  прва  извршити.  Прва  радња  исказана  је 

будућим временом (футуром првим) спремићу , али пре него што Милена то учини, извршиће се још 

једна будућа радња – падаће киша. Та друга радња исказана је обликом буде падала (киша). Овај 

глаголски облик зове се футур други. 

2.       Футур II  означава будућу радњу која ће се вршити пре неке друге будуће радње. 

3. Футур II је сложен глаголски облик. Он се гради на следећи начин:

Спремићу је када буде падала киша. 

4. Футур други се може употребити само у сложеној реченици (у којој има још једна будућа радња):

  Ако будеш чекала кишу, нећеш скоро спремити собу.      Спремићу је чим се будем вратила од Маје. 

Спремићу је када буде падала киша. 

презент помоћног глагола БИТИ 

1. будем  будемо 

2. будеш  будете 

3. буде   буду 

радни глаголски придев 

м.р.   радио       радили 

ж.р.   радила     радиле 

с. р.   радило     радила 
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5. Уочи да ли се и у овим реченицама најпре врши радња исказана футуром II па тек онда она исказана

футуром I:

    Док буде спремала собу, Милена ће слушати музику.        

 Кад буде усисавала прашину, ништа неће чути од усисивача. 

 Док она буде радила, мама ће јој спремати палачинке. 

6.      Футур II казује и радњу која ће се вршити истовремено са другом будућом радњом. 

7. Милена је рекла: „ Спремићу собу чим се будем вратила од Маје.” Ту исту реченицу могла је рећи и

овако:

 Да ли се значење реченице сада променило? 

                                                                         У ком облику  сада стоји глагол  вратити се?   

 Одреди глаголски вид тог глагола.         

8. Често се футур II и презент употребљавају у истом значењу. Они се тада могу замењивати. Пази! То

је могуће само онда ако је глагол свршеног вида.

Прочитај следеће реченице тако да уместо презента употребиш футур II: 

Чим престане киша, ићи ћу напоље.      

Кад прође грȁд, видећемо колика је штета. 

Биће поплава кад снег крене да се топи.     

Доћи ћемо кад нас позовете. 

Јавићу вам се чим стигнемо. 

Ако не пожуримо, закаснићемо. 

9. Као што видиш, футур II користимо у сложеној реченици најчешће да њиме одредимо време вршења

будуће радње  исказане футуром I.

 Када ћу ићи на игралиште?      Када ћу свратити до Аце? 

  Кад  будем завршио домаћи задатак, ићи ћу на игралиште.      Док будем ишао тамо, свратићу до Аце. 

  (прво домаћи па онда игра)                                                                   (у исто време) 

Футур II користимо и када желимо да искажемо услов за вршење радње: 

  Ако будем имао времена, ићи ћу на игралиште.     Ако будемо играли сложно, победићемо. 

Спремићу собу чим се  вратим од Маје. 
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ПЛАВА	ЗВЕЗДА	

 

   

Иза шума, иза гора, иза река, иза мора, 

жбуња, трава, 

– опет ноћас тебе чека чудна нека звезда плава, 

звезда права. 

 

Чак и ако не верујеш, 

пробај тога да се сетиш. 

Кад зажмуриш и кад заспиш, ти покушај да је чујеш, 

да одлетиш, 

да је стигнеш и ухватиш и сачуваш кад се вратиш. 

 

Али пази:  

ако није сасвим плава, сасвим права, 

мора лепше да се спава, да се сања до свитања, 

мора даље да се лута, 

тристо пута,  

петсто пута, 

мора друга да се нађе...  

трећа... пета... 

мора у сну да се зађе на крај света 

и још даље иза краја – до бескраја. 

 

Мора бити такве звезде. 

Шта се чудиш? 

Пази само да је негде не испустиш док се будиш. 

Пази само да се негде не изгуби, 

не повреди. 

Таква звезда у животу много значи, много вреди. 

 

Ја ти нећу рећи шта је ова звезда плава, 

звезда сјајна. 

Кад је нађеш – сам ћеш знати. 

Сад је тајна. 

 

                                                           Мирослав Антић 
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МАЊЕ	ПОЗНАТЕ	РЕЧИ	

свитање – доба дана кад се рађа сунце, кад почиње дан;       лутати – тражити прави пут  

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

 Ова песма се налази на крају читанке, па хајде да и причу о њој кренемо од њеног краја. Песник ти 

у последњој строфи поставља задатак:  

  „Ја ти нећу рећи шта је ова звезда плава, звезда сјајна. Кад је нађеш – сам ћеш знати. Сад је тајна.” 

  Хајде да заједно откријемо тајну плаве звезде! 

  Где се налази плава звезда? Шта све мораш да пређеш ако желиш да стигнеш до ње? Пази! Песник 

  каже: 

 „Иза шума, иза гора, иза река, иза мора...”     Како треба да изговориш наглашене гласове? 

 а)  дуго    б) кратко 

    Навођењем великих природних пространстава и дужином вокала песник нам казује да је звезда  

 веома далеко. Ни то му није довољно. Он је удаљава још даље – до бескраја. Какав свет се налази  

 иза краја, у бескрају? Дакле песник је сместио звезду: 

 а) далеко                               б) близу   

 в) у свет снова и маште     г) у стваран свет природе  

 Које је боје звезда? Зашто је песник изабрао баш ту боју? Шта ти још потврђује да је песник мислио 

на тајанствени свет маште? На шта те подсећа почетак песме? Да ли личи на овај почетак: 

„Иза седам гора, иза седам мора... ”   Које приче почињу овако? 

 Шта представља плава звезда? Заиста звезду или нешто друго? Изабери речи којима се ова   именица 

може заменити: 

 Песник ти се директно обраћа са једном молбом. Шта те он моли? Како разумеш његов позив да 

будеш упоран/упорна у тражењу плаве звезде? Да ли ти за то треба духовна или физичка снага?  

 Изабери поруку песме која ти се више свиђа: 

Снови и идеали снаже човека на животном путу пуном препрека.  

Живот је пун изазова које човек духовном снагом може да победи.  

   идеал        песма         сан         жеља        лутање          чежња           природа           небо       циљ 
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 Песник каже: „Опет ноћас тебе чека, чудна нека звезда плава...”  Шта треба да радимо 

   када остваримо један сан, један циљ? Докле ће се све плаве звезде појављивати?  

 Шта је твоја звезда плава? Ако не желиш или не можеш да кажеш, и то је у реду.  

  Можда је твоја  звезда и за тебе још увек тајна. 

НАЈБЛИЖА	ЗВЕЗДА	

Боко и Атилија су често лежали на једном брду поред своје насеобине и посматрали звезде. Обично би 

понели слатке плодове и, делећи све напола, причали о животињама, биљу или небу. 

„Знаш ли која нам је звезда сада најближа?”, 

упитала је Атилија. 

„Тешко питање...”, промрљао је  Боко нудећи 

јој половину јабуке. 

Изнад њих  је заиста било на хиљаде звезда. 

Дечаку  одмах  западне  за  око  велика  звезда 

севера, која је изгледала најближа. Уосталом, 

више  пута  се  сасвим  лепо  оријентисао  уз 

помоћ баш тог небеског савезника. 

„Она тамо!”, показао је Боко на њу. 

„Није”, одговорила је она загонетно. 

„Мислиш ли на Сунце, које се сада не види?”, 

сетио се дечак да упита. 

Атилија је одмахнула главом. 

„Месец није звезда, да знаш!” рекао јој је већ помало нестрпљиво. 

„Знам”, одговорила је она са једва приметним осмехом на лицу. 

Дечак  се  није  смирио  док  није  погодио.  Ипак  би му  јако  тешко  успело  да му  другарица  није мало 

помогла. 

Дакле, која звезда им је била најближа?22 

  Из књиге Загонетне приче, Урош Петровић 

22запасти за око – приметити, уочити, обратити пажњу;оријентисати се, оријентишем се – сналазити се у 

    простору према неком објекту;савезник, мн. савезници – онај који помаже у нечему 
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Знаш ли одговор на постављено питање? Већ знаш ко је помогао дечаку да реши ову загонетку, али да 

ли знаш шта му је помогло? То је нешто што је другарица поделила напола са њим. Можеш ли сада да 

решиш загонетку? За сваки случај ево пишчевог решења: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писац ти даје и следећи савет:            „Решење неког проблема много је ближе него што очекујете!” 

 

 

Народне загонетке 
 

 

Српски народ воли загонетке и због тога их у народној књижевности има баш доста. При решавању 

загонетки треба бити оштроуман и досетљив. Све су загонетке некакве скривалице. У загонеткама је 

дат задатак. Треба знати одговор – одгонетку. Одговор се крије у самом задатку и треба га открити. Не 

смемо мислити дословно шта речи  загонетке  значе,  већ морамо да погодимо шта би оне могле да 

значе, на шта нас подсећају. Забава је њихова првенствена намена. Забави се и ти и покушај да решиш 

следеће народне загонетке. За почетак ево мале помоћи како при одгонетању треба да размишљаш: 

 

 

ШТО СИ ГОД ОД КОГА ЧУО, ЈА САМ ТИ КАЗАО.            Да ли си замислио/замислила некога или нешто? 

                                                                                                    Наведи још неколико глагола са истим/сличним  

                                                                  (језик)                      значењем: 

                                                                                                      казати/казивати         (говорити, причати, рећи...) 

                                                                                                     Које биће може да говори?  (човек) Сувише лако. 

                                                                                                     Захваљујући чему човек може да говори? Који је  

                                                                                                    то најважнији орган који користимо при говору? 

                                                                                                    И, ето решења!  

 

ТЕЛО ДРВЕНО, А СРЦЕ МУ КАМЕНО.     ДРУГЕ ЗОВЕ, СЕБЕ НЕ ЧУЈЕ.     ПОЛА ХЛЕБА НА ПЛАНИНИ СТОЈИ. 

 

ЈА ЧУВАМ БЛАГО, А ЉУДИ МЕНЕ ЧУВАЈУ.                 ЦЕО ДАН ИДЕ, А НИКУД НЕ ОДМИЧЕ. 

 

Ове илустрације су решења наведених загонетки. Провери да ли су твоје одгонетке тачне а затим својим 

речима објасни како су загонетке повезане са тим решењима. 

 

 

 

 

 

Боко је узалуд тражио најближу звезду на небу. Погодио је која им 

је звезда најближа тек када му је Атилија показала јабуку пресечену 

напола – на њој се јасно види лепо обликована звезда. Проверите! 
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ПОТЕНЦИЈАЛ										feltételes	mód	

Кад би... 

Кад би јелен им'о крила, 

то би брза птица била... 

Кад би лебац пад'о с неба, 

свак би имо колко треба.   (...) 

Кад би Дунав био врео, 

свак би рибље чорбе јео. 

Кад би... ал' што не мож'  бити, 

о том немој говорити. 

   Јован Јовановић Змај 

1. Прочитај пажљиво песму а затим покушај да замислиш оно о чему песник пева. Замисли да јелен  има

крила, да са неба падају векне хлеба, да Дунавом уместо воде тече рибља чорба. Да ли је то могуће? 

Песник у песми пева   а) о нечему што стварно постоји    б) о нечему што само замишља  

2. Дакле, песник замишља могућности: кад би јелен имао крила... 

кад би хлеб падао са неба... 

кад би Дунав био врео... 

Када би се неким чудом ове радње оствариле, испуниле би се и песникове жеље: 

      јелен би био брза птица    свако би имао  (хлеба) колико му треба       свако би рибље чорбе јео 

     У свакој строфи песник је у првом стиху изнео замишљену могућност или услов који је потребан да 

се оствари његова  жеља изнета у другом стиху. 

  Кад би лебац пад'о с неба,       могућност /услов 

  свак би им'о колко треба...     жеља 

3. Може ли се одредити време вршења ових радњи? Пошто песник говори о радњама које још нису

извршене  и  за  које  постоји  само могућност  или жеља  да  се  остваре,  он  је  употребио  и  посебне

глаголске облике:  би имао, би падао, би јео, би био.            Овај глаголски облик зове се потенцијал.
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4. Потенцијал је глаголски облик којим говорно лице исказује услов или жељу (намеру) да се  оствари

нека радња  (без обзира на време). Пошто  је најчешће та радња само замишљена као могућа,  за

потенцијал још кажемо да је могући начин.

5. Потенцијал је сложен глаголски облик. Он се гради на следећи начин:

6. Када користимо потенцијал?

 а) када желимо да искажемо жељу:       б) када желимо да искажемо могућност: 

 Ишла бих у биоскоп.            Тада бисмо сви били срећни.  

 Ја бих (желео) још мало торте.     Маму би то сигурно обрадовало. 

 Волела бих да поново дођете.       Вратили бисмо се пре мрака. 

 в) када желимо да искажемо услов:      г) за радње које су се понављале у прошлости:   

  Када бисте пожурили, не бисмо закаснили.      Бака би ми пред спавање причала причу. 

  Када бих научио лекцију, добио бих петицу.         Лети бисмо се по цео дан играли напољу. 

 Отац би купио нов ауто, када би имао новца.      Деда би нам увек доносио слаткише. 

7. Потенцијал често користимо и када постављамо питања:

 Да ли би ми учинио једну услугу? 

  Шта бисте ви урадили да сте на мом месту? 

  Куда би желела да отпутујеш? 

Колико бисмо тамо остали? 

  Да ли бисте били љубазни да отворите прозор? 

 Да ли бисмо могли некако да вам помогнемо? 

облик помоћног глагола БИТИ 

лице  једнина  множина 

1.  бих  бисмо 

2.  би  бисте 

3.  би  би 

облик потенцијала глагола ИЋИ 

лице  једнина  множина 

ја  м.  бих путовао 
ми 

м.  бисмо путовали 

ж.  бих путовала  ж.  бисмо путовале 

ти 
м.  би путовао 

ви 
м.  бисте путовали 

ж.  би путовала  ж.  бисте путовале 

он 
она 
оно 

м. 
ж. 
с. 

би путовао 
 би путовала 
 би путовало 

они 
оне 
она 

м. 
ж. 
с. 

би путовали 
би путовале 
би путовала 

 +  радни глаголски придев
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ЛИЧНИ	ГЛАГОЛСКИ	ОБЛИЦИ	

ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК  ТВОРБА  ПРИМЕРИ УПОТРЕБЕ 

ПРЕЗЕНТ 
садашње време 

jelen idő 

ПРЕЗЕНТСКА ОСНОВА + НАСТАВЦИ 

1. радим 1. радимо
2. радиш 2. радите
3. ради 3. раде

 Деца се играју у соби. 
Ми смо добри ученици. 

Желим да идем у позориште. 
Сутра путујемо на море. 

Имаш ли слободног времена? 
Мама не иде са нама у шетњу. 

ПЕРФЕКАТ 
прошло време 

múlt idő 

  ПРЕЗЕНТ ПОМОЋНОГ ГЛАГОЛА ЈЕСАМ 
           +   РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ 

1. радио сам        1. радили смо
2. радио си 2. радили сте
3. радио је 3. радили су

Јуче смо ишли у парк. 
Тата се још није вратио са посла. 

Да ли сте чули новост? 
Нисмо се тако договорили. 

Нисам желела да идем са њима. 
Ти си био веома успешан. 

ФУТУР I 
будуће време 

jövő idő 

     ПРЕЗЕНТ ПОМОЋНОГ ГЛАГОЛА ХТЕТИ 
           + ИНФИНИТИВ 

1. радићу 1. радићемо
2. радићеш 2. радићете
3. радиће 3. радиће

У суботу ћемо ићи код баке. 
Завршићемо све пре ручка. 
Да ли ћеш ми помоћи? 

Нећемо се свађати због тога. 
    Мама ће се баш обрадовати. 

 Ја ћу бити пилот. 

ФУТУР II 
предбудуће време 
előidejű jövő idő 

  ПРЕЗЕНТ ПОМОЋНОГ ГЛАГОЛА БИТИ 
      +    РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ 

1. будем радио     1. будемо радили
2. будеш радио     2. будете радили
3. буде радио        3. буду радили

Доћи ћемо кад нас будете позвали. 
 Чим будем завршио домаћи  
 задатак, доћи ћу код тебе. 
    Док ја будем читала, ви  
  записујте непознате речи.  

ИМПЕРАТИВ 
заповедни начин 
felszólító mód 

ПРЕЗЕНТСКА ОСНОВА + НАСТАВЦИ 

1. ‐ 1. радимо (‐јмо)
2. ради (‐ј) 2. Радите (‐јте)
3. (нека ради) 3. (нека раде)

Урадите ова два задатка. 
Не љутите се на нас. 

Немојте причати на часу. 
Дођи данас код мене. 

Молим те, донеси ми чашу воде. 

ПОТЕНЦИЈАЛ 
могући начин 
feltételes mód 

      АОРИСТ ПОМОЋНОГ ГЛАГОЛА БИТИ 
        +     РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ 

1. радио бих 1. радили бисмо
2. радио би 2. радили бисте
3. радио би 3. радили би

Ја бих то урадио много боље. 
Ишли бисмо на море у августу. 

Јела бих торте. 
Рекао бих ти кад бих знао. 

Да ли бисте затворили врата? 
Он би ме увек лепо поздравио. 
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Биљана Максимовић 

 

 

 

 

 

 

уџбеник за српски језик као наставни предмет 8. 
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ОВАЈ	ДЕЧАК	СЕ	ЗОВЕ	ПЕПО	КРСТА	
	

 

Милован	Данојлић	
 

 

 

 

Овај дечак се зове Пепо Крста. 

Он станује у последњој улици у великој 

каменој кући. 

Његов тата је џамбас коме су у једној тучи 

одсекли пола увета и два прста. 

 

Овај тужни дечак зове се  Крста Пепо 

од мајке Лизе и оца Хохохонда. 

Па лепо. 

Па шта онда? 

 

Зар не видите: дечак је погружен, као цар 

што су га прогнали из домовине тако свирепо… 

– Е, ту лежи цела ствар, 
то јест, ту је оно што није лепо. 

 

Џон Хохохонд изнад свега воли да се напије,  

касно у ноћ се враћа, пуца у небо, виче, 

кад  дође пред кућу – извали пола капије, 

а престрашени Пепо задрхти као птиче. 

 

Мама Лиза га сачека на прагу, тужна 

као ружа 

у јесен, са нежним лицем Ђоконде, 

скине му блатњаве чизме, целог га разоружа, 

и тихо запита: „ Докле, о Џоне Хохохонде?“ 
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А Хохоххонд се мршти, к'о да из земље чупа 

сонде, 

и никад не каже 

ни „довде“ 

ни „донде“. 

Код других није тако. Свуд лепше сунце грeје, 

у свим другим кућама боље се живети може.  

Ено, Џим Хухухунд уопште не пије, 

има дућан препун седларске коже,  

своје синове мази и никад их не бије.  

Живот Крсте Пепа зато је препун бола… 

Сам у каменој кући он не зна за другарство. 

Гледајте га: личи на цара без престола 

коме су варвари отели дечје царство. 

МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 блато     седло 

        блатњав, ‐а, ‐о    седларски, ‐а, ‐о     капија 

 који је упрљан             који је за седло 

џамбас  –  груб  човек;  погружен,  ‐а,  ‐  о –  тужан;  прогнати –  истерати,  отерати;  свирепо –  бездушно, 

сурово;    напити  се,  напијем  се  –  (овде)  попити  пуно  алкохола;  извалити  –  ишчупати  из  земље; 

престрашен,  ‐а,  ‐о  –  пун  страха;  Ђоконда  –  Мона  Лиза;  разоружати  –  (овде)  скинути  нешто  (капут, 

кошуљу...); сонда – szonda; дућан – мала продавница; варварин, мн. варвари – веома груб и некултуран 

човек 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

  Ова песма говори о једној породици. Наведи имена њених чланова. Где станује та породица? 

  Од које „болести“ болује дечаков отац? Како се отац због тога понаша? Пронађи у песми делове који 

описују Џона Хохохонда. Споји те делове у целину и тако направи кратак портрет овог грубог човека. 
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  Са којом чувеном сликом Леонарда да Винчија песник пореди дечакову мајку? Осим имена, шта им 

је још заједничко? Како мајка дочекује Џона Хохонда када се увече врати кући пијан? Шта мислиш о 

њеним поступцима? Да ли је могла да реагује другачије и заштити сина? Образложи своје мишљење. 

 

  Која је то „домовина“ из које је свирепо протеран дечак? Шта му је тиме одузето? Упореди живот 

овог дечака са животом синова Џима Хухухунда.  

 

  Очевим понашањем сиротом Пепи није одузет само дом и срећна породица. Песник каже: 

                                                      „Гледајте га: личи на цара без престола 

                                                      коме су варвари отели дечје царство.“ 
        

      Који још примери из песме показују колико је Пепино детињство тужно? Пронађи их и подвуци. 

 

ТАКАВ	ЈЕ	ЖИВОТ	
 

 

Велики руски писац Лав Николајевич Толстој на почетку своје чувене књиге Ана Карењина написао је: 

 

 

Изнеси  и  ти  своје мишљење  о  срећним  и  несрећним  породицама.  На  посебним  папирима  напиши 

најпре шта за тебе значи срећна породица а на другом папиру наведи неколико узрока који доводе до 

несреће у породици. На тај други папир можеш додати и како се због тога осећају чланови несрећне 

породице. 

                                 срећна породица                                                                     несрећна породица 

 

 

 

 

 

Да ли познајеш неку породицу која има сличан проблем? Каква су деца из таквих породица? Како се 

понашају у школи? Психолози кажу да деца из таквих породица најчешће ћуте и мисле да су она крива 

за нешто. Међутим,  има и другачијих  примера.  Деца  која  трпе насиље  у  породици понекад и  сама 

постају насилна. Сигурно познајеш и такво дете. Испричај како се оно понаша према другој деци. Шта 

још необично примећујеш у његовом понашању? Опиши ситуацију  у којој се то дете тако понашало. 

 

Све срећне породице личе једна на другу, свака несрећна породица је несрећна на свој начин. 

у породици влада љубав 

чланови се међусобно поштују 

једни друге штите  

помажу једни другима 

... 

 

развод родитеља 

отац је алкохоличар 

... 

туга 

трпе насиље    

...
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		РЕЧЕНИЦА												mondat	
 

 

1.   У седмом разреду сте учили главне и зависне реченичне чланове. Научили сте да реченица може 
имати само једну реч – један реченични члан, али исто тако може имати и више реченичних чланова: 

 

     Марија иде у музичку школу.         Свира виолину.         Пева.                 Данас је вредно вежбала. 

           С        П              ПОМ                          П          О                     П                        ПОВ         ПОН          П23                

 

Само  се  један  реченични  члан  јавља  у  све  четири    реченице.  Који  је  то  члан?  Зашто  је  тај  члан 

најважнији?  

 

2.   Дакле, реченични члан без којег не постоји реченица јесте предикат.  Мора ли се уз сваки предикат 

исказати и субјекат? Зашто субјекат може бити и неисказан? Да се подсетимо: 

 

       Марија свира.        Она пева.       Гледаоци слушају.       Уживају.   (они)    

 

3.  Реченица која има само субјекат и предикат  (или само предикат) зове 
се проста реченица.     

 

4.  Просту реченицу можемо и проширити тако што ћемо јој додати неки други реченични члан: 
 

Марија свира виолину.             Концерт се одржава у школи.             Гости полако улазе у салу. 

   С             П          О                            С               П                  ПОМ                  С         ПОН      П       ПОМ 

     Као што видиш, једној реченици можемо додати и више реченичних чланова. Њима углавном ближе 

одређујемо  предикат  реченице:  шта  свира  (виолину),  где  се  одржава  (у  школи),  како  улазе 

(полако)... 

     Већ  знаш  да  се  ближе може  одредити  и  било  која  именица  у  реченици. Могли  смо  рећи:  мала 

Марија, у музичкој школи,  у велику салу... Како се зове овај зависни реченични члан?  

 

5.      Реченица која поред субјекта и предиката има и друге чланове зове се проширена реченица. 

 

6.   Колико предиката имају ове реченице: 

      Публика слуша концерт и ужива у музици.     Кад се концерт заврши, другови ће честитати Марији. 

Реченица која има два или више предиката назива се сложена реченица. 

У осмом разреду ћеш научити пуно тога о реченици. Највише ћеш сазнати управо о сложеној 

реченици. 

                                                            
23 С – субјекат; П – предикат; О – објекат; ПО– прилошка одредба (М – за место; В – за време; Н – за начин) 
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ОБЕЋАЊЕ	

													Градимир		Стојковић	

Пољубила  га  је,  заборављајући  да  је  дан  и  да  су  испред  школе.  Отпратио  ју  је  до  куће.

Договорили су се да се виде и сутра... 

Већ сутра Васко је с првог часа био послат код директора. 

Куцао је, сасвим културно и васпитано, једном, два пута, па ушао. Директор је седео за писаћим столом, 

читајући новине, не подижући поглед. 

– Разредна ми је наредила да се јавим – рекао је Васко, сасвим збуњен.

– А  ко  сте  Ви,  млади  господине?  –  искривио  је  врат  директор.  Због  тога  су  га,  кришом,  и  ђаци,  и

наставници звали „Кривошијан“. – И зар вас нису научили да прво треба да се представите? 

Васко је прогутао врућу кнедлу: 

– Овај...  ја  сам  Василије  Страјин,  ученик  осмог  бе

разреда. 

– Је л' да! А које школе, молићу?

– Основне школе  „Вук  Караџић“... –  рекао  је  Васко,

дубоко удахнуо и додао:  

– ...чији сте ви директор, ако се не варам.

Кривошијан је помодрео. 

– Пааа  –  отегао  је  –  господине  Страјин,  то  да  сам

директор, хвала, познато ми је. Али ми није познато, 

господине  Страјин,  због  чега  сте  благоизволели 

посетити ме. Ако Вам није тешко, могли бисте ми то, 

најзад, рећи. 

– Није ми тешко – одговорио је Васко и наједном му је све то постало јако смешно. Кривошијана је имао

прилике да види само издалека. Клонио га се, као већина ђака. С директором није било пожељно имати 

било каква посла. 

– Па лај, онда, Бога ти твога! – праснуо је директор.

– Ав – ав, вау!

Канцерија директора школе. Поред 

писаћег стола стоји директор, искривио је 

главу на једну страну, црвен у лицу и јако 

љут, виче. 

Испред њега дечак, ученик 8. разреда у 

плавој школској униформи (кратак мантил 

плаве боје), зинуо као да лаје. 
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Шамар који му је прилепио Кривошијан није био ништа према повређеном поносу. Васко је одступио 

корак, још не схватајући шта се догодило, а Кривошијан је загрмео: 

– То тако можеш оцу своме, битанго! Мени не! Знаш да се цмачеш с дрољицама испред школе, а овде

ми се каубојски понашаш! 

Васко је неколико пута добио батине од свога оца. Мајка га никада није ударила. Шамар му је пекао не 

образ,  него душу.  Стегао  је  песнице,  прогутао  сузе и изјурио из  канцеларије,  остављајући отворена 

врата. 

– Кога си питао да одеш? Враћај се, ти...

Није дочуо и није га било брига. Трчао  је до учионице. Тек пред вратима је застао, сасвим кратко  је 

стајао враћајући дах и присебност, па ушао. 

Објаснио је Деда Сулфату: 

– Био сам код директора, друже наставниче.

Деда Сулфат је био сасвим озбиљан: 

– Службено?

– Да. По казни.

– И?

– Укор  директора  пред  искључење,  са  смањеном

оценом из владања на један – измислио је Васко.  

– Наставниче, извините, морам да идем кући...

– Охо!  –  изненадио  се  Деда  Сулфат.  –  Па  ти  то

озбиљно... 

Васко је заћутао. Покупио је свеске и књиге, спаковао торбу, па изашао. Побегао је из школе, али није 

могао да побегне од срамоте. Кући му се није ишло. На образу је осећао лепљиви отисак јада и чемера. 

Једном је, давно, када је био мали, ухватио жабу и тај лепљиви, гадни додир никада више није могао 

да заборави. 

Кривошијанов  шамар је био такав, али врео. 

Онда је одлучио: овако не сме да се заврши. Вратио се у школу. Прошао је ходник, као у сну, као да то 

неко други чини, неко други хода, а не он сâм; прошао поред зборнице, поред школског секретара и 

отворио врата директорске канцеларије, без куцања, оборена погледа. 

– Ви сте силеџија и кукавица – рекао је, не подижући главу, но довољно јасно и гласно.

– Користите свој положај и ударате слабије од себе. Потражићу Вас једном, кад будем велики, да видим

колико сте храбри. Обећавам... 

У ушима му је зујало и пуцкетало, образи су му горели, врх носа се мрзнуо, али му је у глави било све 

на свом месту: рекао је, искрено и храбро, оно што је мислио. Па нека буде шта буде! 

Окренуо се и изашао. 

Иза њега су остала отворена врата директорске канцеларије... 

... у којој није било никога. 

Исти дечак је у учионици, кабинету хемије.  

Пакује своје књиге у торбу.  Виде се још два‐

три збуњена ученика. За катедром стари 

професор, гледа дечака и чуди се. 
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 

кришом – тајно; шија – врат; благоизволети – имати добру вољу, указати част; клонити се (некога) – 

избегавати сусрет; помодрети – постати модар, плав (од беса); лајати – оглашавати се као пас, (овде) 

ружан израз  за  причати,  говорити;    праснути –  разљутити  се,  викнути;  понос – büszkeség;  битанга – 

неваљалац,  пропалица  (gazember);  цмакати  се  –  љубити  се;  дрољица  –  неморална  (erkölcstelen) 

девојка; батине – ударци кад те ко туче; дах – lehelet; присебност – смиреност; службено – званично, по 

дужности; укор директора – највећа казна у школи; срамота – szégyen; јад – патња, бол; чемер – туга, 

жалост; зборница – соба за наставнике; силеџија – онај који врши насиље, употребљава силу; кукавица 

– (овде) особа која нема храбрости  

 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

 

   У коју школу и у који разред иде дечак Васко? Колико он има година? 

 

   Какав је Васко? Писац каже: „Куцао је, сасвим културно и васпитано...” Шта је тиме хтео о њему да  

       ти каже? 

 

 Зашто је дечак морао да иде код директора? Шта је „скривио”?  

Да ли је уопште он за било шта и био крив?  

 

 Како су ученици звали директора? Зашто су му ђаци дали такав  

надимак? Зашто су избегавали сусрет са њим? Какав је он човек?  

 

 Директор је рекао Васку: ”Ако вам није тешко...” Како он изговара те речи:  а) љубазно  б) иронично 

 

 Због чега је Васко „залајао” пред директором?  

 

а) хтео је да га изнервира               б) није добро разумео директорове речи  

 

 Како је директор схватио дечаково понашање? Шта је тада урадио? Како се он обраћа дечаку? Кога 

још вређа?  

 

 Шта је Васко осећао због добијеног шамара?  Изабери одговарајуће речи: 

 

 

 

 

 

   стид       срамоту       понос       јад        тугу       бес      моћ      чемер      храброст     понижење 
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 Због чега  је Васко наставнику хемије, Деда Сулфату рекао да  је добио најстрожу казну? Да ли  је 

шамар који је добио за дечака гори од сваке друге казне?  

 

 Због чега се ова прича зове Обећање? Испричај шта је Васко урадио и шта је сâм себи обећао. 

 

 Шта би се десило да је директор био у канцеларији када се Васко вратио? Шта мислиш, да ли би се 

дечакова измишљена казна тада и остварила? 

 

 

 

ШКОЛА	НЕКАДА	И	САДА	
 

 

Збирку приповедака из које  је и прича Обећање писац је назвао Оно време. На које то време мисли 

писац? Јасно је да се то време односи на његово детињство и школовање. Ако знаш да је Градимир 

Стојковић рођен 1947. године, није ти тешко да израчунаш о ком времену је реч. Хајде да и ми завиримо 

у то време и видимо како је некада било у школи. 

 

 

Васко је наставнику хемије рекао:                                 „Био сам код директора, друже наставниче.”        

 

Како су некада ученици ословљавали своје учитеље и наставнике? Наведи облике ове именице и за 

мушки  и  за  женски  род.  Можете  у  шали,  а  у  име  старих  времена,  цео  час  тако  ословљавати  свог 

наставника или наставницу српског језика.  

 

Ученици  су  некада  носили школске  униформе.  У  Србији  су  то  најчешће 

били плави мантили, за дечаке кратки, за девојчице дуги до колена. Знаш 

ли какве су се униформе носиле у Мађарској у то време? А у твојој школи? 

Шта ти мислиш о школским униформама? Наведи зашто  је добро, али и 

зашто није добро да их ученици носе. Има ли и данас школа у којима су 

униформе  обавезне?  Нацртај  униформу  коју  би  ти  радо  носио/носила  у 

школи а затим је детаљно опиши својим друговима. Изаберите најлепши 

предлог униформе.  

 

Замисли да неком од тадашњих ученика постављаш питање:  

      Која наставна средства наставници најчешће користе?24                                           

 

 Какав одговор очекујеш? Вероватно би неко од њих  рекао:    

      Таблу, креду, сунђер и шибу (прут). 

 

 

                                                            
24 наставно средство – tanítási eszköz 
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Шта  је  тада  наставницима  било  дозвољено?  Како  су  кажњавали 

ученике? Ево неколико дисциплинских мера из тог времена: 

пацка – ударац шибом по длану     

чврга  – ударац одапетим прстом по глави 

ћушка – ударац дланом по лицу, шамар 

Осим тога ученик је стајао у ћошку, седео у „магарећој” клупи...  

Шта мислиш,  да  ли  су  због  тих  казни  ученици  били  бољи него што  сте  ви  данас?  Образложи  своје 

мишљење.  Које  казне данас  постоје  у школи?  Како  наставници данас  одржавају  свој  ауторитет?  На 

чијем  часу  сте  најмирнији?  Због  чега  сте  такви?  Да  ли  некада  некога  од  вас  наставници шаљу  код 

директора? Чиме то ученик „заслужи”? Дечак Васко  је био кажњен  јер  га  је девојка пољубила пред 

свима у школи. Како би твоји наставници реаговали да тако нешто виде?  

Знаш ли да су некада ученици сваке суботе ишли у школу? Често су  имали и 

радне акције када су уређивали своју учионицу, школско двориште или неки 

други  простор,  садили  дрвеће...  Имате  ли  и  ви  данас  такве  или  сличне 

акције? У којој активности је учествовало цело твоје одељење? 

Ко је, по теби, морао више да учи? Шта мислиш, чији часови су 

били  занимљивији?  Када  су  ученици  били  активнији  на  часу? 

Како су ученици некада учили, а како ви данас учите?  

Таква је била моја школа 

Да  бисте  причали  о  прошлости  своје школе,  морате  истраживати  и  скупљати  податке.  Овај  задатак  

можете радити самостално, у пару или у групи. Сигурно у школи постоје старе фотографије на којима се 

види како је некада изгледала школска зграда. Идите у школску библиотеку и потражите старе школске 

алманахе. Нека вас и наставник упути где можете пронаћи такве податке. Покушајте да прикупите што 

више информација. О својој школи сазнајте бар следеће:  

Од када постоји школа? Када је саграђена?  

Да ли је од свог постанка мењала име?  

Како је некада изгледала школска зграда? 

Шта се од тада до данас у школи променило? 

У твојој школи сигурно има наставника који већ 

дуго раде у њој. Направи интервју са неким од 

њих.   Смисли неколико занимљивих питања а 

затим забележи њихове одговоре.  
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ГЛАГОЛСКИ	ПРИЛОГ	САДАШЊИ					folyamatos	(egyidejű)	határozói	igenév	

Пољубила га је, заборављајући да је дан и да су испред школе. 

Директор је седео за писаћим столом, читајући новине, не подижући поглед. 

Изјурио је из канцеларије, остављајући отворена врата. 

Сасвим кратко је стајао враћајући дах и присебност, па ушао. 

1.   

  пољубила сам – заборављајући (ја)        пољубила је – заборављајући (она) 

 Да ли се истакнути глаголски облик мења по лицима?  Овај облик је:   а) лични    б) нелични 

2. Пошто је то нелични глаголски облик, може ли он бити предикат у реченици?

   Упореди обе глаголске радње у реченици  (пољубити и заборавити). У које време се врши радња 

означена овим глаголским обликом? 

  а) пре друге радње        б) истовремено са другом радњом    в) после друге радње 

3. Нелични глаголски облик који означава радњу која се дешава истовремено са неком другом радњом

зове се глаголски прилог садашњи.

4. Гради се само од глагола несвршеног вида на следећи начин:

облик 3. лица множине презента       +     наставак    –ЋИ  (они)   иду + ‐ћи  =   идући 

Пази! Код неких глагола у облику презента долази до гласовних промена па ће се оне вршити и код 

глаголског прилога садашњег: 

 махати   машући    писати    пишући   плакати    плачући      скакати     скачући 

Исти директор седи за 

писаћим столом и чита новине. 
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5. Већ смо истакли да глаголски прилог садашњи не може бити предикат у реченици. Он најчешће

има службу прилошких одредби. Следећи примери ће ти показати којих:

а) прилошка одредба за време 

 Трчећи до учионице, осећао је срамоту.   

  док је трчао      КАДА?   

 Враћајући се у школу, Васко је размишљао о освети.  

     док се враћао 

б) прилошка одредба за начин  

 Изјурио је из учионице гутајући сузе.  

         тако што је гутао             КАКО? 

 Рекао је све, искрено и храбро, дрхтећи од узбуђења. 

 тако да је дрхтао 

  в)  прилошка одредба за узрок 

  Плашећи се директора, ученици су избегавали сусрет са њим. 

  зато што су се плашили                ЗАШТО? 

  Васко се вратио у школу, желећи да се освети директору. 

  јер је желео 

6. Глаголски прилог садашњи од неких глагола може се употребити и као придев (има облике за сва

три рода). Он  тада има службу атрибута:

 летећи тањир    светлећа реклама    путујуће позориште     

7. Допуни реченице глаголским прилогом садашњим од датих глагола:

  Ишла је на станицу  (носити) тешке кофере.  

  (важити) закони се морају мењати.      

  (путовати) по свету, упознао је много људи.  

  Уморила се (спремати) стан. 

  Гледала ме је (не трептати). 

  (ићи) пут ви дођите код нас. 

  Победио је гостујући тим.     (не пазити), пао је и повредио ногу. 
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ПРВИ	ПОЉУБАЦ	

Славка	Петковић	Грујичић	

Најлепше што  може да се деси у школи, кад си осми разред, у поподневној смени, кад се скрати дан и 

падне мрак, кад нестане струје, па губиш шести час. Тад не мораш да будеш ни у школи ни у кући. 

Предосећао сам десиће се нешто лепо. Цело поподне је било екстра. Мина донела у школу споменар 

своје баке. Како и где га је нашла, само она зна. Записе у том споменару, старе пола века, читала је на 

опште одушевљење целог одељења. На малим одморима читала је наглас и успут уз кикот глуматала, 

а на часовима је писала поруке преписујући те стихове. Оне који би добили поруку чим би прочитали, 

захватао би талас смеха. Нико од наставника није провалио, само је разредна приметила да смо нешто 

необично весели. 

Посрећило нам се, десило се, нестало струје, губимо хемију. Врисак среће, трк у мраку. Још у мрачном 

ходнику Мина ме напипала, ухватила за руку и повела. 

– Стефане,  да  идемо  да  тражимо  високе  куће,  узане  сокаке?  –  уз  необуздан  смех  питала  ме.

Математичарка ми је једном рекла да брзо мислим, а сад нисам скапирао о чему прича. Праснула је у 

још луђи смех. Брзо се снашла, укапирала да не капирам о чему говори. 

– Нисам ти прочитала, најжешћи стих из споменара! Замисли: „Високе куће, узани сокаци, то је место

где се љубе ђаци.” 

– Ти си шашава! – кроз смех сам рекао.

– Е, замисли и они су се љубили у нашим годинама пре педесет година!

– Замислио сам.

– И?

– Фале ми високе куће и узани сокаци.

– Фали теби храбрости – зачикавала ме.

Управо смо били испод липе, а иза школе у уличици која је водила према нашим солитерима. Стао сам. 

Испружио руке обухватио је око струка, привукао је себи. Само колико је месечина обасјала њено лице, 

назирао се смешак. У трену усне су нам се спојиле. Љубили смо се. Са Мином је то лепо. Имао сам 

храбрости. Знао сам да се љубим.  Чуо сам своје срце. Запљуснуо ме талас топлине. У глави сјај. 

... Били смо сами на свету ... 
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

кикот – гласан смех; глуматати – говорити као кад 

глумиш;  провалити  –  (овде)  схватити,  увидети; 

врисак – висок и продоран глас (овде) од радости; 

трк – трчање; напипати – наћи прстима,  додиром; 

сокак  –  мања  улица;  капирати  –  разумети; 

најжешћи – (овде) најбољи; фалити – недостајати; 

зачикавати – изазивати, задиркивати; назирати се 

– помало се видети

  липа            споменар        

 свеска успомена и стихова 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

  Ко прича ову причу? Шта је ту необично?  

  Какве приче обично причају дечаци? 

  Стефану је читаво то поподне у школи било екстра, како он каже. Шта то значи? Замени ту реч 

  другим одговарајућим речима. 

  Шта је у школу донела Мина? Како је она забављала другове и другарице из одељења на 

часовима? 

  Због чега ученици нису имали последњи час? Како су се осећали због тога? 

  На који начин је Мина саопштила Стефану шта жели? Шта је она искористила? 

Како гласи тај најжешћи стих из бакиног споменара? 

  Реч најжешћи Мина је изговорила иронично. Шта је заправо хтела да каже? 

  Зашто је Мина направила први корак? Шта је она мислила о Стефану? 

  Куда су отишли Стефан и Мина? Због чега је дечак имао храбрости? Шта је он учинио? Како се тада 

   осећао? 

  Ако си девојчица, испричај ову причу као да је прича Мина. Ако си дечак, испричај кратку причу о 

томе како је Мина пронашла бакин споменар. Писац о томе једино каже: како и где... само она зна... 
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СТРАНИЦЕ	СПОМЕНАРА	

На једној страници бакиног споменара писало је:  

Мини је овај стих био најжешћи, односно веома 

глуп  и  смешан.  Она  се  том  стиху  смејала  као 

шашава.  Ни  остали  бакини  стихови  нису  имали 

више среће. Цео разред им се смејао.  

Замисли да си и ти у Минином разреду и управо 

заједно читате још неке стихове: 

Шта мислиш о овим стиховима?                  а) смешни су               б) веома су лепи           в) застарели су 

Зашто су раније генерације ученика писале споменаре? Шта су желели на тај начин да сачувају од 
заборава?  

 „Споменари крију неке жеље сјајне,      „Споменар ти пишем сећања ради, 
   у њима су песме и љубави тајне.“             јер нећемо увек бити млади.“ 

У  ђачким  споменарима  сваки  ученик  из  разреда  добио  би  по  једну  страницу  на  којој  је  власнику 

споменара требало да напише нешто лепо за сећање. Изабери и ти друга или другарицу којима желиш 

да  се  упишеш у  споменар.  На  кобајаги  страници  споменара напиши понеки  стих,  неку  лепу жељу... 

Наравно, све на српском језику. Стихове можеш пронаћи на интернету. Лепо украси своју страницу и 

предај је другу/другарици за успомену. 

Ускоро одлазиш из основне школе. Напиши састав на тему Уместо споменара. Пиши о томе чега ћеш се 

најрадије сећати из тог доба. Сигурно је било много згода и незгода које су испуниле ваше школске 

дане.  Да  ли  ћете  правити  албум матурских фотографија?  Како  ти  се  допада идеја  да  он  има облик 

споменара? 
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ГЛАГОЛСКИ	ПРИЛОГ	ПРОШЛИ					befejezett	(előidejű)	határozói	igenév	
 

 

 

 

Ухвативши ме за руку, Мина ме је повела напоље. 

 

Истрчавши из школе, пожурили смо до наше липе. 

 

Испруживши руке, обухватио сам је око струка. 

 

Вративши се кући, још дуго сам мислио о њој. 

 

 

1.  Покушај да истакнуте глаголске облике мењаш по лицима. 

     Шта закључујеш? Ови глаголски облици су:    

 

                         а) лични                   б) нелични 

 

     Нелични глаголски облици у реченици:         а) могу бити предикати                    б) не могу бити предикати  

 

2. Истакнути глаголски облик зове се глаголски прилог прошли. Као и глаголски прилог садашњи, он у 

реченици има службу прилошке одредбе: 

 

     а)             Истрчавши из школе, пожурили смо...                   

                                                                                                            КАДА? 

                        кад смо истрчали 

 

         б)              Испруживши руке, обухватио сам је...          КАКО?  

 

                тако што сам испружио руке 

 

         в)              Уморивши се, сели су да се одморе.             ЗАШТО?    

 

                   зато што су се уморили 

 

3.   Глаголски прилог прошли гради се тако што се на основу свршеног глагола додаје наставак: 

 

     угледати + ‐вши  = угледавши   прочитати  + ‐вши = прочитавши    доћи          дошао + ‐вши = дошавши 

 

4.  Глаголски  прилог  прошли  се  ретко  употребљава.    Као  што  видиш,  лако  га  можеш  заменити 

реченицом. 

 

 

прилошка одредба за време 

прилошка одредба за начин 

прилошка одредба за узрок 
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ЗВЕЗДА	У	ЧИЈИМ	ЈЕ	ГРУДИМА	НЕШТО	КУЦАЛО	

Гроздана	Олујић	

Једне летње ноћи међу звездама избила је свађа која је од њих најнежнија, најблиставија, најлепша. 

Шта  ту  рећи?  Како  само  једну  од  младих  лепотица  издвојити  и  дати  јој  круну  лепоте?    Шапутале 

звездице, шапућући све више се спуштале ка земљи, све светлије постајале и круниле се као латице 

сребрног цвета. 

– Гле, свици! – узвикну будна саса на ливади.

– Гле, душе праведника! – прексрсти се стари рибар.

– Гле,  дукати!  –  пљесну  длановима  тврдица,  а  звезде  се  спустише  још  ниже  на  земљу  да  изблиза

погледају. Изненада се једна присети како се одавно нису окупале у језеру. 

Како  је  тиха,  како  глатка  била  површина 

воде,  блиставе и нежне  гране  врба,  врхови 

трава, лет свица! У ноћи пуној мириса трава 

спуштале  су  се  звезде  и  попут  сребрних 

лептирица  падале  на  језеро.  Звезда  која  је 

прва стигла на обалу језера чула је  некакав 

танани звук и зачудила се. У својој небеској 

башти много тога могла је да види или чује, 

али  глас  фруле  био  јој  је  непознат.  Одакле 

долази?  Камо  иде?  Полако,  звезда  се 

приближи  месту  одакле  је  звук  долазио  и 

виде:  седи  чобанче,  свира,  фрулом 

успављује ветар и трске, рибе лови. 

Загледа  се  Звезда  у  младића,  не  дише,  не 

помера се с места. Да је бацио удицу, могао 

ју је у часу ухватити. Али, не осврће се момак, 

не  гледа.  Зна:  ко  звезду  небеску  у  срце 

прими – душу је своју изгубио! 

Али, сопствене га очи не слушају! Сребрна и нежна Звезда је од сваке девојке у селу лепша... 

– Свирај ми још мало! – замоли Звезда.
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Како је могао да одбије? Да од очију њених умакне? Засвира момак тако тихо да шума задржа дах, а 

небо се звездама осу. Звездица се и не помери. Као окована стајала је и слушала, без даха, затворених 

очију. Тек кад руб источног неба порумене – она отвори очи, и шапну:  

–Морам ићи!

Да ли је младић чуо њен шапат? Ко зна! Звезда је од 

те ноћи, сваки пут силазила на језеро и слушала глас 

фруле,  нема  од  нежности  и  чежње.  А  кад  би  се 

момак од свирке уморио, стављала му је главу себи 

у  крило,  заклањала  га  косом  и  чекала  да  се  на 

водама  језера,  као  румени  локвањ,  јави  први  зрак 

сунца.  Тек  тада  би  му  спустила  главу  с  крила, 

пољубила  га  и  придружила  се  својим  небеским 

сестрицама. Шта се у шареној небеској башти збива, 

није  знала, није ни питала.    Једва  је чекала ноћ да 

сиђе на језеро.    Је ли чудо што се Велика Звездана 

Мајка забринула: 

– Ти, кћери, много изостајеш...  – опомену је.  – Сабери се и ради што и остале твоје сестре. Свет људи

и свет звезда неспојив  је...   Добро би било да не напушташ небеску башту! – рече Велика Звездана 

Мајка, али Звезда није могла да прихвати њен савет. 

–Морам да је напустим, мајко! – Звезда жалосно обори главу.

Звездану Мајку то прво наљути, затим и уплаши. 

– Шта је с тобом, кћери? Јеси ли болесна? – Велика Звездана Мајка пипну јој чело, пипну јој образе:

горели су. То је још више уплаши. Образи звезда блистави су, али хладни. Зашто су у њене миљенице 

зажарени. Какав је то шум? Звездана Мајка принесе ухо грудима своје најмлађе кћери и чу како оданде 

допире ужурбано куцање какво се на небеским ливадама никада није чуло. Од када звезде за себе 

памте – ниједној у грудима није шапутало, није куцало. Више се није могло оклевати. Позваше Мудре 

старце, али ни они нису знали шта би то могло да буде. Решено би да позову Видара – ако он не зна, ко 

ће знати? 

Од звезде до звезде летела је порука Небеског Видара, три пута небо обиграла. Дошао је тек када су по 

њега послали Велика Кола, али могао је и да не долази. Ни он није знао шта то у грудима Звезде куца. 

Могао је само да нагађа. 

– Људи имају нешто што им у грудима куца! – рече Видар. – Зато умиру. Звезде су вечне, не знам шта

је са овом. Није се још родила звезда која би имала људско срце... 

–Шта ли је са Звездом? – питао се Чобанин и свирао тако нежно да је лишће с врха капало, а месечина

се као суза низ образ неба сливала. Али његова Звезда не дође. Понекад, гледајући у небо веровао је 

да је види. Али, како да буде сигуран? Из далека све су звезде једнако сјајне, једнако нежне. 

Над језером је, као ветром ношен лист, летело време... 

– Ко је ово? – питао се Чобанин једне ноћи пуне месечине угледавши свој лик у води. Сребрна му је

била коса, танке као у птице кости. Месец му је прохладном руком дотицао образ. 

Исто језеро. Чобанин лежи звезди у  

Крилу. Поред њега је фрула. 



123 
 

– Ти, који не престајеш да луташ – обрати му се Чобанин – јеси ли видео моју Звезду? 

– Видео сам све звезде – подиже Месец врх обрве. – Како да знам која је твоја? 

– Моја је најнежнија. 

– Мислиш на ону којој у грудима нешто куца? Која стално покушава да побегне,  јер не схвата да ће, 

настави ли како је почела, од сопственог сјаја изгорети? 

– То је, сигурно, моја Звезда! – кликну Чобанин али и задрхта: зар звезде нису вечне? Замоли Чобанин 

Месец да га понесе у посету болесној Звезди, али Месец се наглас насмеја: то није било, нити ће бити, 

нека заборави на Звезду, нека на нешто друго мисли... 

Мудар је био Месечев савет, али Чобанин није могао 

да  не мисли  на  Звезду.  И шума,  и  језеро,  и  фрула 

подсећали су га на њу, били пуни њеног сјаја. Почео 

је Чобанин да привиђа Звезду. У капи росе видео ју 

је, у лету свица... Полако заборави на сан. Све дуже 

и  нежније  је  свирао,  док  није  и  језеро,  и  шуму,  и 

Месец на небу зачарао. Обамрле и неме слушале су 

га  звезде.  Његова  наједном,  букну  и  откиде  се  с 

неба. Шта је се тиче небо! До ђавола и вечност! 

У светлом луку паде Звезда крај Чобанинових ногу. 

 –  Је  ли  то  моје  Чобанче?  –  упитала  би  се  друга 

звезда, угледавши старца седе косе. – Је ли то моја 

Звезда?  –  упитао  би  се  други  Чобанин,  угледавши 

звезду чије су се очи гасиле. 

Али, ни Чобанин, ни Звезда нису ништа више питали. Само је Звезда Чобанину пружила руку и подигла 

га увис. Травке су очи отварале да их виде. Њих двоје пењали су се све више, ко зна у која небеса стигли, 

ко зна у којој се небеској башти зауставили. Месец и облаци о томе не говоре... 

Али, у светлости летње вечери када се у језеру, као бели цветови локвања, расцветају звезде – силази 

са висине глас фруле и не престаје до зоре. Чују га само они који умеју да воле. 

 

 

МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 

 

                                                                                                                                                     латица – virágszirom  

                                                                                                                                                     тврдица – fösvény 

                                                                                                                                                     танан – врло танак, тих 

                                                                                                                                                      руб – ивица, széle 

                                                                                                                                                      нем – који ћути 

  свитац, мн. свици                     саса                            трска                   удица                 окован – везан 
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освртати се, осврћем се – окретати главу да би се видело шта је поред или иза; умакнути, умакнем – 

побећи; збивати се, збива се – дешава се;  изостајати, изостајем – не бити тамо где треба; сабрати се, 

саберем се –  (овде) опаметити се; блистав – сјајан; миљеник/миљеница – онај који је посебно драг; 

зажарен – врео; шум – nesz, оклевати – бити неодлучан; видар – лекар; нагађати – покушавати погодити;  

блесак, ген.  блеска – кратка и јака светлост; привиђати (се)  – мислити да некога, нешто видиш; роса – 

harmat; букнути – нагло засијати, планути 

 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

 

  Бајка почиње свађом звезда. Око чега су се оне свађале?  

 

  Зашто  звезде  силазе  на  земљу? Шта  је  помислио  рибар,  шта  саса,  а шта  твдица  када  су  видели 

звезде? Објасни зашто је тврдици баш то пало на памет. 

 

  Где се дешава радња ове бајке? Изабери два тачна одговора: 

 

а) на језеру            б) на ливади             в) у небеској башти             г)  у шуми 

 

  Ко  су  главни  јунаци  ове  бајке?  Шта  је  Звезду  привукло  Чобанину?  И 

Чобанин и Звезда воле лепоту. У овој причи та лепота је једна уметност. 

Знаш ли која је то врста уметности? Испричај шта знаш о фрули. 

      

  Какво се чудо догодило Звезди? Како је она постала људско биће? Шта је Звезду „оживело“? Шта је  

      загрејало њене образе? Због чега Видар није могао да излечи Звезду? Слажеш ли се са писцем да  

љубав има толику моћ? 

 

  Како  се  Чобанин  осећао  док  је  Звезда  боловала?  Да  ли  се  и 

његова 

 музика  тада  променила?    Колико  дуго  је  младић  чекао  своју   

Звезду? Шта му се за то време догодило?  

 

  Писац је своју причу засновао на вези човека и звезде. Ево зашто: 

 

 

 

 

 

 

 

 

У српском народу постоји веровање да на небу има онолико звезда колико има и људи.  Када се 

неко од нас роди, на небу се појави једна звезда.  Човек и његова звезда  су заувек повезани. Када 

се звезда на небу угаси, када падне и нестане, угасиће се и човеков живот на земљи.  
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  Шта се догодило када је Чобанинова Звезда пала? Писац на крају бајке каже:  

  „Али, у светлости летње вечери када се у језеру, као бели цветови локвања, 

расцветају звезде –    силази са висине глас фруле...“ 

  Чиме људи побеђују своју пролазност? Објасни зашто се каже да „човек наставља да живи кроз своја 

дела”. 

  Чему те још учи ова бајка? Може ли време да угаси праву љубав? 

ХРАНА	ЗА	ДУШУ

Од када је постао разумно биће, човек има потребу да ствара и нешто што 

му не користи  у свакодневном раду. Сетите се цртежа првих бизона и коња 

на  зидовима  пећина  из  праисторије!  Дакле,  једна  слика  је  створена  из 

човекове жеље да искаже своја осећања, да их подели са другима. Још су 

стари Грци говорили: 

  „Уметност је неопходан зачин живота”. 

Замисли колико би ти живот био сив и досадан да нема музике, филмова, стрипова, балета, драме, 

вајарства… 

Занимљиво  

         

Колико трају данашње представе? Да ли се оне и данас изводе на отвореном простору? Шта се  још 

променило од времена старе Грчке и средњег века? Некада је глумца пратио само хор. Како је данас? 

У  старој  Грчкој  једном  годишње  су  се 

одржавали фестивали  на  којима  су  се 

такмичили  највећи  писци.  Сваки  од 

њих желео је да баш он буде  најбољи 

за ту годину. Представе су трајале цео 

дан, од изласка до заласка сунца. Људи 

су  носили  са  собом  храну,  пиће  и 

јастуке на којима ће седети. Позоришта 

су могла да приме 40 000 гледалаца.

Први глумац за кога се зна био је Грк Теспид. 

Он  је  534.  године  п.н.е.    изашао  на  сцену 

Дионисовог театра и постао прва особа која је 

изговорила текст као лик у представи. 

До 17. века само су мушкарци били глумци. У 

старом  и  средњем  веку  сматрало  се  да  је 

срамота  да  жена  изађе  на  позорницу.  Прва 

жена глумила је у Венецији, тек у 17. веку. 
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Шта  нам  је  још  остало  од  старих  Грка?  Из  богате  грчке 

митологије долазе и музе. У каквој су вези ова митолошка 

бића  са  уметницима?  Како  су  изгледале  музе?  Знаш  ли 

колико их је било?  

Грци  су  веровали  да  су  музе  ћерке  бога  Зевса  и  богиње 

памћења Мнемозине. Ове прелепе девојке волеле су плес и 

музику.  Према  људима  су  биле  љубазне,  посебно  према 

песницима, певачима и глумцима.   

 

Музе су у та стара времена имале своје храмове. Једна врста таквог храма гради се и данас и постоји у 

свим земљама света. Знаш ли о каквом храму је реч?        Мала помоћ: његово име почиње речју муза. 

 

Наведи  неколико  најпознатијих  музеја  света.  Шта  се  може  видети  у 

њима? Постоји ли и у твом месту музеј? Шта се чува у њему?  

 

Зашто су музеји веома важни, како за један народ тако и за цео свет?  

 

Музе су своје име дале и једној врсти уметности. Која је то уметност? 

Да ли осим савремене музике слушаш још неку врсту музике? Волиш ли класичну или етно‐музику?  На 

који начин сте ти и музика у вези? Каже се да музика најбрже допире до срца слушалаца. Објасни зашто 

је тако. Зашто се за целокупну  уметност каже да је универзална? 

 

Најпознатији  српски  композитор  је  Стеван  Мокрањац.  Оно  што  је  Вук 

Караџић значио за нашу народну књижевност,  то  је Мокрањац за народне 

мелодије.  Пронађи  на  youtube‐у  извођења  његових  композиција.  Такође 

послушај  и  Биљану  Крстић  и  „Бистрик“  или  „Балканику“  Сање  Илића.  Они 

чувају од заборава старе мелодије, а савремена публика их обожава. 

                                                                                                                                                                                   Стеван Мокрањац 

Коју уметност ти највише волиш? Имаш ли талента за неку од њих? Негујеш 

ли      свој таленат? Како то чиниш?  

 

Како се зове твој омиљени уметник? Спреми се да на часу кажеш нешто 

о његовом животу и раду. Користи интернет, прикупи податке и слике, 

па уради лепу Power Point или Prezi презентацију o њему.  

 

Исто тако свако од вас може на часу укратко представити и свој омиљени 

филм или књигу.  

   (1856‐1914)        
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ПАСИВНЕ	РЕЧЕНИЦЕ				szenvedő	szerkezet	

	
 

 

Било је већ пола један ноћу када је Маја коначно угасила светло. 

Иако јој се спавало, желела је да књигу прочита до краја. Страшно 

ју је занимало да ли ће главна јунакиња романа остварити свој сан 

и постати позната манекенка. И она сама је често маштала о томе. 

Завршила је школу за манекене, али је још увек млада...  

 

1.   Када је Маја угасила светло? Шта је она радила до тада? О чему 

је сањала јунакиња романа? Коју школу је завршила Маја? 

 

2.  Прочитај следеће реченице и утврди ко врши радње у њима: 

 

     Маја је угасила светло.       Она је читала књигу.       Девојка је остварила свој сан.     Маја је завршила 

школу. 

 

     Наведени субјекти у овим реченицама (Маја, она, девојка) били су активни, вршили су или извршили 

одређену радњу. Због тога се овакве реченице зову активне реченице. 

   

3.  Да ли су и у овим реченицама истакнути субјекти активни, да ли врше неку радњу?  

 

             Светло је угашено.          Књига је прочитана.         Сан је остварен.           Школа је завршена. 

      

     Сада поново прочитај реченице из претходног задатка и пронађи исте те именице. Коју су службу 

оне имале у тим реченицама?        Најчешће објекти активних реченица постају субјекти пасивних. 

 

4.   Реченице у којима субјекат није активан, не врши радњу, већ супротно – трпи радњу и пасиван је, 

називају се пасивне реченице.               Оне означавају да је на некоме или нечему (из)вршена радња. 

 

5.   Пасивне реченице се у српском језику граде на два начина: 
 

         а) помоћни глагол        +       трпни придев                                б)   активни глагол + речца СЕ 

                 јесам/бити             (придев настао од глагола) 

    

          Посао  је  завршен.         (завршити + ‐ен = завршен)                   Посао се завршава.      

          Ручак је скуван.                 (скувати  + ‐н = скуван)                           Ручак се кува. 

          Кућа ће бити продата.    (продати +  ‐т = продат)                          Кућа се продаје.  

          Веш је опран.                      (опрати + ‐н = опран)                             Веш се пере.   
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ПОДНЕ	

Јован		Дучић	

Над острвом пуним чемпреса и бора, 

Младо, крупно сунце пржи, пуно плама; 

И трепти над шумом и над обалама 

Слан и модар мирис пролетњега мора. 

Љубичасте горе, гранитне, до свода, 

Зрцале се у дну; мирно и без пене, 

Површина шушти и целива стене; 

Свод се светли топал, стаклен, изнад вода. 

Прах сунчани трепти над испраним песком, 

И сребрни галеб понекад се види, 

Светлуца над водом. И миришу хриди 

Мирисом од риба и модријем вреском.  

Све је тако тихо. И у мојој души 

Продужено видим ово мирно море: 

Шуме олеандра, љубичасте горе, 

И блед обзор што се протеже и пуши. 

Немо стоје у њој сребрнасте, родне 

Обале и врти; и светли и пали 

Младо, крупно сунце; и не шуште вали – 

Галеб још светлуца. Мир. Свуда је подне. 

острво, сунце, галеб, олеандер, борови и јеле... 
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

  чемпрес    бор     галеб    вресак      олеандер 

плам  (од  пламен)  –  (овде)  сјај;  модар,  модра,  модро  –  тамноплав;  пролетњи  –  пролећни;  гора  – 

планина; гранит – врло тврда стена; гранитан – од гранита, врло чврст; свод – небо; зрцати се –  огледати 

се у води; целивати – љубити; хрид – стена; обзор – видокруг, оно што се обухвата погледом; пушити се 

– (овде) испаравати; родан, родна, родно – који рађа плодове; пена – hab; прах – por

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

   Који предео описује ова песма? Где се налази песник? Шта он све види?  

  Које је годишње доба? Пронађи у песми реч која то потврђује.  

  Природа је окупана сунцем. Којим придевима је писац описао сунце? Који је од  та  два придева 

   употребљен у правом а који у пренесеном значењу? Да ли и придев (епитет) „младо” сунце указује  

   на годишње доба? 

  Које боје користи песник у опису морског предела?  Шта мислиш,  

   од чега се горе чине љубичастим? Шта галебу даје сребрну боју?  

   Којим придевима можеш описати „стаклени” свод (небо)? Шта се  

   у ствари пресликало и на небо и дало му стакласт изглед? 

  Шта све мирише песнику? Потражи те речи у песми.  

  Која осећања и расположења у човеку изазива сјај и топлина сунца: 

 а) немир    б) одушевљење   в)  потпуни мир и опијеност    г) тугу     д) радост и срећу  

  У којој строфи песник открива своја осећања? Како се он осећа?  

  Опиши својим речима предео који је описан у овој песми. У опису користи што више епитета. 

острво, море, четинари

  сунце и сребрни  галеб
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СЛИКЕ	У	ОКУ	
 

  

 

Љубав према мору, светлу и сунцу песника је инспирисала да напише песму. Сећање на прелепе слике 

морског пејзажа које су уносиле мир у његову душу песник је описао необичним избором речи и још 

необичнијим спојевима тих речи. Он је природу гледао, мирисао, осећао, чуо...  

 

 

 

 

Колико пажње обраћаш на такве детаље када боравиш у природи? Да ли је доживљаваш свим чулима? 

Колико добро запажаш појединости када боравиш на неком месту? 

 

Пред тобом су четири слике различитих предела. О чему размишљаш док их гледаш? Да ли размишљаш 

само о томе на којем од тих места би желео/желела најпре да будеш или ти кроз главу пролазе и друге 

мисли? Можеш ли да осетиш мирис цвећа, јела и борова или „слан и модар” мирис мора?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буди маштовит/маштовита и о свакој слици реци понешто запажајући што више детаља.  

 

1. Замисли  да  си  у  овој  кући.  Ко  ту  живи,  код  кога  си  у  гостима?  Како  проводиш  време? Шта 

запажаш у околини? 

2. Шта примећујеш на овом планинском језеру? Какве су боје? Које је годишње доба? Шта се све 

огледа у води? Шта чујеш? Какве мирисе осећаш док се шеташ шумом?  

3. У  којој  земљи  се  налази  овај  град? Шта  би  посетио/посетила да  си  у њему?  Опиши широке 

улице, зграде, тргове, парк. Какви су људи које видиш на улицама града? 

4. Шта би радио/радила да си на обали мора? Опиши звуке, мирисе, боје... 

 

Да ли волиш путовања? Коју слику са тих путовања никада нећеш заборавити? Који предео је на тебе 

оставио посебан утисак? Испричај где се налази тај предео, како изгледа и због чега ти се толико допао. 

 

                          4 слике: 1.усамљена кућа у врту, 2. шума и језеро, 3.велики град, 4. обала мора 

        Опис природе назива се пејзаж. Ова реч дословно значи предео táj, односно слика предела. 
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Путовања 

 

Породица Марић жели да путује. Проблем је у томе што родитељи желе једно, а деца сасвим нешто 

друго. Отац Марко и мајка Јелена желе миран одмор у неком планинском селу. Драгана, ученица другог 

разреда средње школе, жели да иде са другарицама на море. Филип, ученик осмог разреда основне 

школе, тренира кошарку и жели да иде у кошаркашки камп на Копаонику.  На крају су се договорили 

тако да и „вуци буду  сити и овце на броју”.  25 Прочитај  следећа  три дијалога па  затим одговори на 

питања: 

 

У туристичкој агенцији 

 

СЛУЖБЕНИК:       Добар дан, изволите.  

ОТАЦ МАРКО:    Добар дан. Интересује нас сеоски туризам.         

Супруга  и  ја  желимо  миран  одмор  на 

некој нашој планини. 

СЛУЖБЕНИК:         На сву срећу Србија има богату понуду за 

одмор  на  селу.  Ја  бих  вам  препоручио 

село  Рудно  на  Голији.  Уживаћете  у 

нетакнутој  природи  и  домаћој  кухињи. 

Можете посетити и манастире Студеницу 

и  Градац.  Сада  ћу  вам  показати 

фотографије. 

МАЈКА ЈЕЛЕНА:    Стварно је прелепо. Може ли се спавати у овим дрвеним кућицама? 

СЛУЖБЕНИК:       Наравно. Вама би одговарала ова трећа брвнара. Она има кухињу, купатило и спаваћу 

собу са два лежаја. 

ОТАЦ МАРКО:      Ако је следеће недеље слободна, оодмах нам је резервишите. 

СЛУЖБЕНИК:        У реду, господине. Да ли вам треба и превоз аутобусом? 

ОТАЦ МАРКО:      Не хвала. Путоваћемо нашим колима. 

 

Реци драгичка 

 

ДРАГАНА:  Хеј, Мајо! Кажи драгичка!26 Тата и мама су ме пустили да идем 

на  море.  Сад  сам  гледала  на  интернету  и  пронашла  сам 

неколико лепих станова у Будви. Сви су близу обале и нису 

скупи.  

МАЈА:        Па то је дивно. Одмах ћу позвати Сашку. За пола сата дођите 

код мене.  Телефонираћемо  и  резервисати  смештај.  А  како 

мислиш да путујемо? 

ДРАГАНА:   Најбоље је возом до Бара а затим да узмемо такси до Будве. 

 

 

                                                            
25 и вуци (вукови) сити и овце на броју – кажемо када се постигне договор да сви буду задовољни 
26 драгичка – узвик којим најављујемо пријатну новост, изненађење 
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Више од игре 

ТАТА МАРКО:    Филипе, разговарао сам са твојим тренером. Каже да   крећете у 

         понедељак. Аутобус полази у седам сати. 

ФИЛИП:               Јако сам узбуђен. То ће бити мој први кошаркашки камп. Не знам 

         шта све да спакујем. 

ТАТА МАРКО:     Како то мислиш? Па ви ћете по цео дан само тренирати. 

        организоваће вам и турнир. 

ФИЛИП:               Знам. Због тога и идемо у камп. Ипак, бићемо у хотелу. Долазе и 

  кошаркашице.  Можда  ће  нам  организовати  неку  вечерњу 

забаву... 

1. Драгана, Маја и Сашка су у Будви резервисале:     а) хотелску собу   б) приватни смештај    в) апартман

2. Планинско село Рудно налази се на:   а) Голији     б) Копаонику        в) Златибору 

3. Филип на Копаоник путује са:   а) родитељима     б) сестром      в) клубом 

4. Тата Марко и мама Јелена ће боравити у:   а) етно‐селу      б) ски центру    в) националном парку 

5. Како ће ко путовати? Ко ће које превозно средство користити?

6. Шта мислиш да је у свој кофер спаковала Драгана? Наведи шта је, по теби,

Филип понео на пут.

7. Ко ће од њих за доручак јести кајмак, пршуту, сир, мед, качамак?

8. Наведи ко ће се чиме током одмора бавити. Шта ће ко од њих углавном

преко дана радити?

Потражи  на  интернету  туристичку  понуду  неке  туристичке  агенције  из  Србије. 

Одабери место које ти се свиђа. Направи презентацију са сликама тог места, хотела и 

сл. Спреми се да причаш о организацији тог путовања. Шта агенција препоручује? Шта 

би питао/питала службеника агенције? Чиме путујеш, када крећеш, колико остајеш, 

шта планираш да радиш, са ким идеш на пут,  шта носиш...  
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БЕЗЛИЧНЕ	РЕЧЕНИЦЕ				alanytalan	mondatok	

1. Какво је време?

  Сунчано је.   Облачно је. Наоблачило се.     Грми.     Сева.     Разведрило се. 

  Шта исказују ове реченице?        Њима смо исказали неке природне појаве или временске прилике.  

2. Свака од наведених реченица има:    а) и субјекат и предикат       б) само предикат 

  Могу ли се уз ове предикате исказати субјекти? Постави питање КО?/ШТА? па провери свој закључак:  

  Већ се смркава.      Напољу је свитало.     Зими је хладно.      Јако је дувало.      Почиње да се раздањује.  

3.       Реченице које не могу имати граматички субјекат зову се безличне реченице. 

4. Осим појава у природи, оваквим реченицама можемо исказати и какво је стање на неком посебном

месту:

  У соби је мрачно.   Отворите прозор. Овде је загушљиво.        У позоришту је било тихо.  

5. У ком су облику предикати ових реченица?     Одреди лице, број и род следећих предиката:

 Наоблачило се.        Севало је.        Било је прохладно.      Свитало је.    У учионици је било бучно. 

6. Предикат ових безличних реченица увек је у 3. лицу једнине. У перфекту је увек у средњем роду.

Неки од глагола у овим реченицама обавезно се употребљавају са СЕ и оно  се не сме изоставити.
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7.   Имају ли ове реченице субјекте? У ком су они падежу? 
 

Њој је хладно.        Хладно јој је.             Зима јој је. 

Њему је топло.      Топло му је.               Вруће му је.  

   

       Како се назива субјекат у дативу? Шта је њиме исказано? 

 

       Логички субјекат у дативу нам казује лице које се налази 

       у неком стању, расположењу или како се то лице осећа: 

 

       Било им је жао дечака.  Теби је било непријатно.   Овде ми је баш лепо.    Петру је досадно.    КОМЕ? 

 

8.     Како ни ове реченице немају граматичке субјекте већ само логичке, убрајамо их такође у безличне. 
 

         Оне могу исказивати и потребу или жељу некога да нешто ради. Пази! Предикат таквих реченица 

обавезно мора имати СЕ: 

 

          Јелени се спава.      Нама се иде у биоскоп.       Није ми се ишло у школу.         Цео дан ми се плаче. 

 

          Да ли су предикати и ових реченица у 3. лицу једнине? Ког су рода када стоје у прошлом времену? 

 

         ЗАПАМТИ!          У  овим реченицама не  смеш изоставити логички  субкјекат,  односно именицу или 

заменицу у дативу.  Ако глагол има СЕ, онда ти у перфекту не треба ЈЕ:          Њему се је спавало.     

 

9.    Посебан тип безличних реченица су оне које имају логички субјекат у генитиву: 
 

       Данас нема ветра.  Овде није било кише.  Сутра неће бити падавина.   Биће снега. 

 

       Овим реченицама исказујемо постојање или непостојање нечега. Због тога је 

предикат ових реченица глагол имати/немати. У прошлом и будућем времену 

предикат исказујемо глаголом бити који тада у ствари значи постојати. Дакле: 

 

                         Има снега.     Нема снега.      Било је снега.        Биће снега. 

  

       И за овај тип безличних реченица важи исто правило као и за све безличне реченице:  

       Предикат безличних реченица  је увек у 3. лицу  једнине. Ако  је тај предикат у прошлом времену    

(перфекту), мора бити у средњем роду. 

 

10. Уместо  реченице  чији  је  субјекат  уопштен  (неодређено  КО,  СВАКО,  људи  уопште)  можеш 

употребити и безличну реченицу. Наравно, тада мораш изоставити субјекат, а глаголу у предикату 

додати СЕ: 

 

Људи ору њиве.  На њивама се оре.       Ученици уче у школи.  У школи се учи.                 КО?      (свако) 
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СТАРА	ПОРОДИЧНА	КУЋА	

Павле	Угринов	
 

 

(…)  Соба  с  улице  била  је  светла,  чиста, 

преко читавог дана обасјана сунцем. До 

улазних  врата  здесна  стајала  је  купаста 

обла пећ, од набоја.  (…) Са леве стране, 

уза  зид,    један  уз  други,  налазила  су  се 

два  кратка  кревета,  са  високим 

полукружним рамовима, а изнад њих, на 

зиду, налазила се икона светог Николе на 

стаклу, рад примитивног сликара.  

 

На  супротном  зиду,  између  два  прозора,  висила  је  окачена  стара  тамбура.  Кроз  прозор  се  видео 

дрворед  окресаних  багрема,  а  испред    широког  травнатог  јарка,  обраслог  камилицом,  протезао  се 

улични коловоз.  

 

Соба  према  воћњаку,  и  поред  два  прозора,  истина мала,  била  је  сеновита,  скоро мрачна,  обасјана 

сунцем тек кратко изјутра, и увек у некој дубокој тишини, као да није припадала кући или као да је била 

напуштена, заборављена; као неки тихи кутак тек приљубљен уз кућу.  

 

Али таква је била стога што се у њу ретко улазило, што су ту 

биле  похрањене  најдрагоценије  ствари  и  породична 

знамења; ствари које се нису употребљавале, ћилими који 

се нису газили, свечана одела: била је то – „гостинска соба“ 

у коју су се примали само изузетни гости, мада је била сва 

некако  девојачка,  са  белим  завесама  на  прозорима  и 

чипкама преко кревета.  

 

Кроз прозор „гостинске собе“ видела се стара крушка која се 

дизала свега неколико метара од куће, а иза ње се ширила 

башта  са  цвећем,  на  коју  се  наслањао  пространи  воћњак, 

сличан неком малом гају. 
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 тамбура      багрем    ћилим     пећ    купа    купаст 

– у  облику  купе

набој –  земља која  се  ставља између две даске при  градњи зида;  примитивни  сликар –  који  је  сам 

научио да слика;  окресан – уредно орезан, лепо обликован; јарак – дубок канал; коловоз – пут за кола, 

(овде) кола која вуку коњи; сеновит – пун хлада, без сунца; похрањен – сачуван да не нестане, пропадне; 

знамење – (овде) успомена; гај – шумица 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

  Каква је кућа коју писац описује? Изабери тачне одговоре: 

  б) чиста     в) прљава      г) тиха      д) скромна     ђ) раскошна27       а) неуредна   

  Колико соба је описано у овом одломку? Које су то собе? Која соба је по читав дан обасјана сунцем, 

а која је сеновита? 

  Шта се налазило у првој соби? 

 Шта се видело кроз прозор те собе? 

  Шта ти говоре лепо окресани багремови испред куће о њеним станарима? 

  За шта је служила друга соба, она окренута према воћњаку? Шта се још, осим воћњака, видело 

кроз њен прозор? 

  Како су се раније градиле куће, а како се граде данас? Размисли о материјалима. 

27 скроман , скромна, скромно – (овде) обичан, једноставан; раскошан, раскошна, раскошно – богат, сјајан 
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КРОВ	НАД	ГЛАВОМ	

Већ знаш да у српском језику има пуно израза kifejezések. Научи још један нови: 

кров над главом = кућа/стан, било какво место за становање 

После поплаве остали су без крова над главом. 

Човек за живота мора себи обезбедити кров над главом.  

Чак и псу треба кров над главом. 

Из  следећих  кратких  текстова  сазнаћеш  какав  кров  над  главом  имају  три  твоја  вршњака.  Пажљиво 

прочитај сва три текста јер се у њима крију решења за десет питања на која затим треба да одговориш: 

Здраво, ја сам Наталија. Станујем са братом и родитељима у приземној, 

али пространој кући која се налази у близини Новосадског сајма. Иако 

свако од нас има своју собу, највише времена проводимо у дневној соби 

или кухињи. Посебно волим лето  јер могу да уживам на  тераси или у 

дворишту. У овом делу града је мирно, има пуно зеленила, а саобраћај 

са булевара се код нас не чује. Напољу ми друштво прави и наш пас Коки.  

Ћао! Моје име је Петар. И ја живим у кући. Ми имамо два дворишта. Прво 

је испред куће, а у другом иза ње налазе се штала, свињац и две гараже, 

за  ауто  и  трактор.  Кућа  је  доста  стара,  али  велика.  У њој,  поред мене, 

сестре и родитеља, живе још и деда, бака, мој стриц, стрина и моја два 

брата од стрица. Најважније је да се сви лепо слажемо. Никада ми није 

досадно јер је кућа увек пуна. Кад дођем из школе, барем је бака увек ту. 

Здраво  свима.  Ја  сам  Оља.  Хм,  шта  рећи  о  мом  слатком  дому?!  За 

почетак, можда, да се налази баш високо. Хоћу рећи, на 7. спрату једног 

солитера. Гајба није нешто велика. Дневна соба увече постаје спаваћа 

соба мојих матораца. Моја соба је толико мала да понекад помислим да 

живим  у  кутији.  Не  бисте  веровали  шта  све  може  да  стане  у  ту  моју 

„кутијицу“! Ипак, ја се не жалим. Жали се само мој ћале кад дође први у 

месецу и треба да издвоји пола плате за станарину.
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1.     У ком граду живи Наталија? 
2.     Где живи Петар, у селу или у граду? По чему то закључујеш? 

3.     Колико просторија има Наталијина кућа? Које су то просторије? 
4.     Ко од њих свакодневно користи лифт? 

5.     У чијем дому увек има некога код куће? 
6.     Ко од њих троје живи у изнајмљеном стану? 

7.     Колико мушких чланова живи у Петровој кући? 
8.     Ко од ово троје деце има сестру? 
9.     Чији кров над главом ти се највише свиђа? Објасни зашто. 
10.  На чију кућу те подсећа кућа са слике? Наведи три примера  
        који то потврђују. 

 

 

Опиши и ти свој дом на сличан начин. Наведи где станујеш, са ким живиш, како изгледа твоја кућа или 

стан, које просторије има, где најрадије проводиш време и зашто, имаш ли своју собу, зашто волиш свој 

дом и да ли има нешто што би променио/променила у њему. 

 

Размишљаш ли некада о својој будућности? Можеш ли да замислиш дом у којем ћеш живети са својом 

будућом породицом?  Да ли је то кућа или стан? Опиши укратко о каквом крову над главом машташ. 

Како мислиш да решиш стамбени проблем када  једном заснујеш своју породицу? Од кога очекујеш 

помоћ у решавању тог проблема? Планираш ли да свој дом оснујеш у својој земљи или у иностранству? 

 

 

Колико је кућа, односно кров над главом веома важан, сведоче и многе српске народне приче. Једна 

од њих зове се  Пас и кућа.  

 

Реченице ове приче су замениле места. Поређај их правилно 

а затим испричај ову шаљиву, али и поучну народну причу: 

 

 

 

1.  Када је дошло лето, пас се на врућини раширио                   2. Прича се како је пас, дрхтећи од зиме и  
савијен                    

     колико је дугачак: све четири ноге, реп и глава –            у клупко,  рекао сам себи да другу зиму неће                 

     свако на своју страну.                                                               чекати без куће. 

 

3. И тако је опет дочекао зиму без куће.                             4. Тада је помислио: „Ко ће мени оволику кућу  

                         начинити?“ 

 

Изабери народну пословицу која казује поуку ове народне приче: 

 

а) ко чека тај и дочека               б) што можеш данас не остављај за сутра            в) због сиротог сунце греје 

Приземна градска кућа са 

терасом и двориштем. Негде 

у дворишту види се, али 

прикривена зеленилом,  

кућица за псе. 
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НЕЗАВИСНЕ	и	ЗАВИСНЕ		РЕЧЕНИЦЕ					

																																																																														mellérendelő	és	alárendelő		
mondatok	

 

 

 

 

Све наше ствари биле су уредно спаковане у 

кутије.  Стигао  је  и  камион.  Радници  су  те 

кутије  утоварили. Одвешће их у нов  град,  у 

нову улицу, у нову кућу. Све је то лепо, али... 

У те кутије не могу стати моји другови, наше 

шале  и  сви  наши  заједнички  доживљаји. 

Могу их понети једино у свом срцу. Заувек! 

 

 

1.  Зашто  је дечак тужан? Због чега  је стигао 
камион? Ко ће дечаку јако недостајати? 

 

     Дечак је тужан зато што се сели.                    Стигао је камион и радници су утоварили њихове стврари. 

 

     Кад стигне у нови град, упознаће нове другове, али ће се увек врло радо сећати својих старих другова.    

 

     Утврди колико предиката, односно глагола у личном глаголском облику, има свака од наведених  

реченица. 

 

2. Пошто наведене реченице имају по два или три предиката, оне су:         а) сложене          б) проширене 
 

3. Просте, тј. проширене реченице које чине сложену реченицу нису увек у истом међусобном односу: 
 

Стигао је камион.  +  Радници су утоварили ствари.                              Дечак је тужан.   + Зато што се сели. 

                                                                                                                                                             

 

        Обе реченице могу стајати самостално.                                Само је прва реченица самостална. После 

 После сваке реченице можемо ставити тачку.                          друге реченице не можемо ставити тачку. 

                                                                                                                                       главна                      зависна 

Стигао је камион и радници су утоварили ствари.                                   Дечак је тужан     зато што се сели. 

                                                                                                                           зависна                          главна           

Дечак ће отићи, али неће заборавити другове.                          Кад стигне у град,   упознаће нове другове.               

 

4.   Речнице  које  у  сложеној  не  зависе  једна  од  друге  називају  се  независносложене  (независне) 

реченице.  Реченице  чији  смисао  зависи  од  друге  реченице  јесу  зависносложене  (зависне) 

реченице. 
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ВЕЛИКА	ОЧЕКИВАЊА	

Ђорђе	Писарев	

– Хелоу, Марго 14!

– Хај, Пикар Јуниор.

– Хоћемо ли се најзад упознати?

– Хм... Зар нисмо рекли да ћемо чекати неки прекрасан дан?

– Па, ништа не мења ствари, можда ће то улепшати ову ноћ.

– Добро, зашто да не?

– Где и кад?

– Кафић Догма, 22.30, знак препознавања књига у рукама.

– Која књига?

– Претерујеш. Колико девојака носи ноћу у кафић књигу у рукама?

– Ипак...

– Добро, нека то буде Селинџер.

– А која књига?

– Нека остане скривено до сусрета...

– Ок.

– Али пази, ако приђеш погрешној девојци, ако се обратиш некој која

није ја, ништа од сусрета, ишћезнућу у виду свемирске маглице.

– Нема грешке.

– Ок. Марго 14 аут!

– Зашто аут? Покварио ти се софтвер за говор?

– Човече, није ти доста? На коју се ти реч искључујеш?

– Пикар Јуниор аут!

Испред Догме, у гомили својих вршњакиња и вршњака успео је да распозна позната лица, али није се 

задржавао. Нахрупио је на врата. Знао је да га Марго 14 чека... 

Угледао ју  је одмах – девојчицу плаве косе, у краткој мајици и избледелим фармеркама, која  је под 

руком држала књигу. Смело се упутио према њој, претходно наместивши на лице најслађи кез који је 

имао. Изненада, у делићу секунде, видео је још једну девојчицу како стоји са стране ослоњена о шанк. 

Пред њом,  на  пулту,  налазила  се  немарно  остављена  књига  плавих  корица.  Зауставио  се  у  трену  и 

зажмурио. Покушао је да призове сву присебност која ће му за ову ствар бити потребна и пажљиво је 

погледао око  себе.  На  тренутак  га  је  запањеност натерала да  зине.  Тако отворених  уста  панично  је 

зверао око себе: Догма је била препуна слатких девојчица које су нехајно држале књиге плавих корица!  

„Човече, која ли је Марго 14?!“  Знао је да има само једну шансу.  
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Ако  погреши,  ако  се  обрати  погрешној,  упозорила  га  је  и  он  је  то  добро  запамтио,  Марго  14  ће 

ишчезнути у виду свемирске маглице, коју он, Пикар Јуниор, више неће моћи да пронађе... 

Тачно седам девојака држало је Селинџерове књиге у рукама, и то:  

Високо подигните кровне греде, тесари 

Ловац у житу 

Френи и Зуи 

За Есме 

Прекрасан дан за банана – рибе 

Симор: увод 

Девет прича 

Дакле, све су биле плавуше. Затим, све су биле слатке као пуслице. И наравно, све су се налазиле на 

правом месту у право време, са Селинџеровим књигама у рукама... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 

 

                                         греда                                                тесар                                                                         пулт                    

                                                                                                                                                                                    шанк 

 

ишчезнути –  отићи,  изгубити  се;  вршњак/вршњакиња –  који  је  истих  година;  нахрупити –  навалити, 

хитро  се  примаћи;  смело –  храбро;  кез –  осмех; шанк –  бар;  пулт –  даска шанка;  немарно –  (овде) 

незаинтересовано,  као  случајно;  присебност  –  мирноћа,  здрав  разум;  запањеност  –  изненађеност, 

велико чуђење; шанса –  прилика, могућност успеха; пуслица – веома сладак колач од беланаца 

Пикар Јуниору заиста није било лако да препозна која је од седам девојчица она права – Марго 14. 

На крају је ипак успео. Пришао је правој девојчици – није било грешке. Како је Пикар Јуниор знао 

која је од њих  Марго 14?  

Мала помоћ: упоредио је наслове Селинџерових књига са оним што му је Марго 14 раније рекла.   

                          Које речи су му  помогле? Пронађи их у тексту и објасни како је дечак размишљао. 
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РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

  Пикар Јуниор и Марго 14 се познају иако се никада нису срели. Објасни како. 

 

  Очигледно је да јунаци наше приче не користе своја права имена. Зашто? 

На основу чега закључујеш да нису поставили фотографије на своје профиле?  

 

  На позив Пикар Јуниора да се коначно сретну, Марго 14 каже: „Па добро, зашто да не?” 

Колико је, по теби, то паметно? Образложи своје мишљење. 

 

  Када и где ће се они срести? Шта су изабрали као знак распознавања? 

 

 Због чега Марго 14 не жели да открије наслов Селинџерове књиге? Да ли је она унапред испланирала 

како ће тестирати Пикар Јуниора? Шта је тиме хтела да постигне, у шта је хтела да се увери? 

 

 Кога је Марго 14 позвала да јој помогне? Како су изгледале све те девојчице? 

 

 Како се осећао Пикар Јуниор када их је угледао? О чему је размишљао? Чега се сетио? 

 

 Време је да сазнаш шта се заправо догодило: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Да ли ти је крај ове приче већ познат? Колико си успешно решио/решила „детективски” задатак? 

 

  Ова прича има срећан крај. Као у бајци, како каже Марго 14. Међутим, могло је бити и другачије. 

  Шта је могло да се деси? Промени крај приче. 

„Изгледа да је твоја будућност већ увелико моја садашњост”, сетио 

се оног што му је Марго 14 једном написала... „Ово су твоје улице”, 

рекла  је, „ово  је твој парк, ово  је твој  град и можеш њиме да се 

шеташ заувек, од оног once upon a time до оног живели су сретно 

заувек!“...  Ти  и  ја,  ти  и  ја...  Како  је  оно  написала  у  нашем 

последњем  разговору:  „Зар  нисмо  рекли  да  ћемо  чекати  неки 

ПРЕКРАСАН дан?“ 

Вратио се у кафић и све је било другачије... Док јој је прилазио са 

осмехом  који  ће  потрајати  дуго,  увек,  и  у  прошлости  и  у 

будућности,  помислио  је  на  тихе,  сеновите  улице  свог  града... 

Пришао јој је, узео из њених малих прстију књигу Прекрасан дан за 

банана – рибе и благо је пољубио...
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КОМУНИКАЦИЈА	КРОЗ	ВРЕМЕ	
 

 

 

 

Од када постоји свет, постоји и комуникација међу људима. Данас можемо 

само да претпоставимо како су међусобно комуницирали људи у каменом 

добу.  Ипак,  њихови  цртежи  по  зидовима  пећина  сведоче  о  томе  да  су 

познавали и користили различите симболе. Не заборави да је то било пре 

отприлике  тридесет  хиљада  година.  Шта  се  од  тада  до  данас  у 

комуникацији  међу  људима  променило?  Хајде  да  заједно  прелистамо 

историју!  

 

 

 

Замисли да живиш у том прастаром времену и да не постоји писмо онакво 

какво га ти данас познајеш, већ да уместо слова користиш симболе. Напиши 

једну кратку поруку другу из клупе коју ћеш представити само симболима 

(цртежима).  Твој  друг/другарица  треба  ту  поруку  да  запише  данашњим 

писмом, дакле реченицом. Биће занимљиво сазнати хоће ли у томе успети 

а сигурно и смешно ако је сасвим другачије протумачи. 

 

 

     Сматра  се  да    најстарије  познато  писмо  потиче  из  старог 

Египта.  

     У питању су хијероглифи.  

 

      Истражи како су људи у прошлости писали. Чиме су писали и  

      на чему су писали? 

 

Изумом  машине  за  штампање  почиње  нова  ера  у 

комуникацији међу људима. Ко је изумитељ ове машине? Из 

ког века потиче тај изум? Шта је проналазак те машине значио 

за човечанство? 

 

 

Некада је порука путовала много спорије него 

данас. Како су људи слали те поруке? 

Коме би ти написао/написала поруку која би 

путовала  у  боци?  Шта  би  писало  у  твојој 

поруци? Напиши је на малом папиру, савиј у 

ролну и увежи концем. Прочитај је на часу, а 

после, ако желиш, можеш и да је пошаљеш. У 

боци, наравно. Зашто да не?  



144 

Да ли си икада написао/написала једно право писмо? Ако и јеси, сигурно је то било давно. Ко још данас 

пише писма? Можда баш зато није лоша идеја да га баш ти напишеш! Изненади и обрадуј некога теби 

драгог. Све што треба да урадиш када га напишеш јесте да купиш поштанску марку, одеш на пошту или 

до првог поштанског сандучића и да га пошаљеш.  

Како се пише писмо?  

 

 

Коме се приписују заслуге да је изумео телефон? 

Када је то било? Које врсте телефона се данас користе? 

Како замишљаш телефон будућности? Хоће ли се он и у 

будућности  држати  у  руци?  Каквог  ће  бити  облика  и 

величине? Које ће могућности имати? 

Кључна реч када је у питању разлика у комуникацији некада и сада јесте 

брзина. Данас је комуникација глобална – можеш причати са било ким у 

било  ком  делу  света.  Наведи  која  савремена  средства  комуникације  то 

омогућавају. Која од тих средстава ти користиш?  

Како пишеш СМС? Да ли користиш скраћенице? Пазиш ли на правопис? 

Можеш ли да прочиташ овај СМС: 

 „na mogu dns   vdmse u 5ak   vcrs budi o5 na fc, pozz“28  

Шта мислиш о савременој комуникацији? Да ли она помаже зближавању људи или их удаљава? Колико 

се млади данас заиста друже? Може ли таква комуникација увек да замени разговор лицем у лице? 

Разговарајте на часу о предностима модерне комуникације, али и о њеним недостацима.  Своје тврдње 

илуструј примерима. 

28 Не могу данас. Видимо се у петак. Вечерас буди опет на фејсбуку. Поздрав! 

Почетак:      Драги ____________ , 

Садржај:     (напиши нешто о себи, шта радиш, шта има ново код тебе, 

  питај како је особа којој пишеш, присети се заједничких 

         доживљаја, пожели нешто лепо...) 

Завршетак:                                                  Пуно топлих поздрава шаље ти 

(место и датум)                                                                               ___________ 
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САСТАВНЕ	И	ЗАКЉУЧНЕ	РЕЧЕНИЦЕ			

																																																																													kapcsolatos	és	következtető		
mondatok	
 

 

Љубав на дуго читање 

АЊА:      Да ли си ми ти послао анонимно љубавно писмо? 

ТОБИ:     Оно напарфемисано? 

АЊА:      Да. 

ТОБИ:     У плавој коверти? 

АЊА:      Тако је. 

ТОБИ:     Написано црвеним пенкалом, са срцем нацртаним на средини писма? 

АЊА:      Управо то. 

ТОБИ:     Немам појма о чему говориш... 

                                                                                                   Игор Коларов 

 
1.  Шта је урадио Тоби? Какво је писмо послао Ањи? У какву коверту је ставио своје писмо? 

 

     Тоби је написао Ањи љубавно писмо.  

                                                                   Нацртао је срце на њему.  

                                                                                               Напарфемисао је писмо.  

                                                                                                                                 Писмо је ставио у плаву коверту. 

 

     Колико реченица видиш? Исте те реченице можемо рећи и овако: 

     

     Тоби је написао Ањи љубавно писмо и нацртао срце на њему. 

 

                                                  Напарфемисао је писмо па га је ставио у плаву коверту. 

            

    Наведене реченице су:                   а) зависне                    б) независне 
 
 
2.  Прочитај и ове независне реченице па уочи у каквом су односу радње исказане у њима: 

 

     Ања је отворила коверту и прочитала писмо.             Угледала је Тобија те је кренула према њему. 

     Дечак се правио луд и није признао истину.               Није убедио Ању нити му је она поверовала. 

 

     У овим реченицама износе се радње које се:       а) слажу једна са другом   б) супротстављају једна 

другој 
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3. Независне реченице којима се износе паралелне и међусобно сагласне радње, оне које теку у истом      

смеру, називају се саставне реченице.   Ове реченице се везују везницима: и, па, те, ни, нити. 

 

4. Саставне реченице се могу употребити и без везника.  Такве реченице у писању обавезно мораш 

одвојити запетом: 

 

Окреће писмо, тражи име пошиљаоца.   Ања стоји пред школом, чека Тобија.   Тоби долази, маше 

јој. 

 

5.  На основу чега сигурно можеш закључити да је писмо написао Тоби? Зашто је он Ањи написао писмо? 

      

     Дечак је тачно описао писмо, сигурно га је он написао.        

                                                                              Тоби је Ањи написао љубавно писмо, дакле, заљубљен је у њу. 

 

     Пронађи у овим сложеним реченицама оне реченице које представљају закључке.  

 

6.  Независне реченице у којима се на основу прве реченице у другој реченици нешто закључује називају 

се  закључне  реченице.    Ове  реченице  се  употребљавају  или  без  везника  или  се  везују  речима 

сигурно, дакле, вероватно, значи. Ове реченице се увек одвајају запетама. 

 

7.  Изведи закључак из наведених реченица тако да добијеш независносложене реченице. У томе ће ти 

помоћи и илустрације: 

 

 

       Наоблачило се,                                       .                    Петар није дошао у школу,                                        . 

 

 

 

 

      Природа се буди,                                     .                   Одлично сам урадио контролни,                               .    

 

 

 

8.  Повежи наведене реченице тако да добијеш независносложене саставне или закључне реченице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примили смо гол,  

Не пушим цигарете 

Спаковали смо ствари, 

Јутрос сам се успавала, 

Цео дан је падала киша  

путујемо на море. 

сигурно ћу закаснити у школу. 

нити пијем алкохол. 

и дувао јак ветар. 

вероватно ћемо изгубити утакмицу. 
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ЦАРСКО	ДОСТОЈАНСТВО	ЈЕЗИКА	

Исидора	Секулић	
 

 

Српски народни језик, боље рећи говор 

 

Где  је људима завичај?  Тамо  где други људи око њих разумеју до краја и до дна шта они кажу,  до 

последњег спољнег и унутрашњег трепета језичког разумеју шта је онима драго и шта их боли. Заузме 

ли нашу њиву и село народ другог језика, завичају нашем је крај; они који се до дна и до краја разумеју 

родним језиком, кад јад додија, селе. Куда се селе?  

 

Тамо, где тамошњи људи до дна и до краја разумеју 

шта кажу досељеници. Сеоба Срба и бежаније Срба 

ишле су у крајеве где се српски говори. Емиграције 

наше  у  Русију,  Влашку,  северну  Мађарску,  нису 

могле  заменити  завичај:  туђина,  то  је  туђ  језик.  У 

многим српским породицама виђа се на зиду слика 

која се зове „Сеоба српског народа под патријархом 

Арсенијем Чарнојевићем“.  Та  је  слика  једна  тамно 

свечана  апотеоза  народном  и  матерњем  језику. 

Оставили су исељеници села и њиве, куће и гробља, 

али у горко стиснутим устима носе свој језик, и где се 

проспе  реч  која  се  до  дна  разуме,    тамо  ће  бити   

завичај и живот. 

                   

Чешће смо у положају да некоме, странцу или домаћем, треба да кажемо највишу духовну вредност 

нашег народа.  Као из пушке одговарамо све исто,  истим речима: „Народне песме,  Горски вијенац”. 

Заборављамо  казати  основну  велику  вредност:  народни  језик  наш.  (…)  Песник  најпотпуније 

употребљава  језик, али народни језик креће и буди песнике међу онима који су даровити за песму: 

језик свира, језик слика, језик куће гради. Речи су за песника објекти као за сликара фигуре које ређа по 

платну. Какав је чији народни језик, онаква му је машта о лепоти и вечности. У  Софокловој трагедији, 

Грк Ајакс каже:  

 

„Оно што људе носи, није делање, него реч.“ 

 

 

 

Паја Јовановић: Сеоба Срба
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

  патријарх Арсеније III Чарнојевић         Софокле                  као из пушке 

 предводио сеобу Срба у XVII веку     грчки драмски писац   одговорити одмах, без размишљања 

достојанство – méltóság;                 завичај – место где се неко родио и одрастао, родни крај, родно место;  

до дна – потпуно, сасвим; трепет – треперење, подрхтавање; јад – патња, бол, туга; додијати – досадити, 

постати неподношљиво;                    апотеоза – величање, слављење;                  бежанија – бежање, 

бекство; 

досељеник, мн.  досељеници – онај који се однекуд доселио;       исељеник – онај који се некуда иселио; 

туђ –  који припада другоме, из друге земље, стран; Влашка – покрајина у јужној Румунији;  

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

Како писац  Исидора Секулић разуме реч завичај?  Где се он, по њој, налази? 

Шта то значи? Да ли је завичај тачно одређен  географском ширином и дужином?  

У ком тренутку се људи одлучују да се селе?  

  Шта их на то натера? 

У које земље су се селили Срби?  

  Зашто су одлазили баш тамо? 

Како се зове слика која се налази на зиду кућа 

   многих српских породица? 

Када се десио догађај из српске историје који је насликао  Паја Јовановић, велики српски сликар?  

  Пронађи тај податак.  

Шта су Срби све оставили за собом, у свом завичају?  

Шта је највећа духовна вредност једног народа? Да ли се слажеш са Исидором Секулић? 



149 

СРБИ	У	МАЂАРСКОЈ	

Сигурно  си  чуо/чула  за  Велику  сеобу  Срба  када  су  они  у  већем  броју  дошли  на  просторе  данашње 

Мађарске. Ево како је о том догађају писао Вук Стефановић Караџић, творац српске азбуке и сакупљач 

народних умотворина: 

Владимир Стојадиновић: 

портрет Вука Караџића  

Кад јад додија, они се селе...  

Из следећег текста сазнаћеш који је јад, која је невоља натерала Србе да се селе, да крену у ту сеобу: 

Тамо где се проспе реч која се до дна разуме, тамо ће бити завичај и живот 

Једно од места у којима су се настанили досељеници била је 

варошица  Сентандреја.  У  њу  је  патријарх  довео  око  8000 

Срба.  Они су у Сентандреји подигли своје домове и цркве. У 

јеној од њих, цркви Светог Луке, сахранили су и мошти свог 

цара – српског кнеза Лазара. Касније су на месту где је била 

та стара дрвена црква, а у знак сећања да је он ту почивао,  

подигли споменик – Крст цара Лазара. Око овог крста радо 

су се окупљали.29        

29 сахранити – eltemet; мошти – szent tetemek, ereklye; почивати – meghal 

У то време аустријска војска је успешно ратовала против Турака. Када је пролазила кроз српске 

крајеве, велики број Срба се прикључио аустријској војсци. То је било 1689. године. После неког 

времена  Турци  су  повратили  снагу и  кренули  у  контранапад против Аустријанаца.  Плашећи  се 

освете  Турака,  многи  Срби  кренули  су  за  аустријском  војском  у  Велику  сеобу  ка  Угарској. 

Предвођени својим патријархом Арсенијем III Чарнојевићем  Срби су ишли  „тамо, где тамошњи 

људи до дна и до краја разумеју шта кажу досељеници“ (где се говори српски) – до Угарске, у којој 

је већ од ранијих сеоба било српског живља. 

  Ђура Јакшић: Кнез Лазар

А 1690. године Арсеније III Чарнојевић, патријарх српски, на позивање 

Леополда I, побуни народ српски против Турака и у један пут преведе 

у Маџарску 37 000 фамилија и насели Србе чак до више  Будима.   
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И један други крст, који се налази на Главном тргу у Сентандреји, и по којем 

се  овај  градић  препознаје,    подигли  су  Срби.  То  је  Српски  еснафски 

(трговачки) крст, споменик српских трговаца и занатлија који су током XVIII 

века били надалеко познати по својим производима. Овај споменик је под 

заштитом Унеска као споменик светске културне баштине. 

Замисли Сентандреју тог времена. Чујеш ли коње по калдрми, лавеж паса, 

довикивање  и  игру  деце,  звона  српских  цркава?    Можеш  ли  да  осетиш 

мирис тек печене пите? Видиш ли пуно вредних занатлија који ужурбано 

раде? Људи се довикују, поздрављају, свуда се чује српска реч... 

Тако је некада било, а данас...  

Шта мислиш, колико Срба данас живи у Сентандреји? Колико њих говори српски језик? Сети се текста 

на почетку лекције. Да ли сада боље разумеш важност очувања језика? Где у овој вароши можеш да 

видиш ћирилицу? Знаш ли имена неких улица или тргова који се зову по знаменитим Србима? Шта се 

чува у Музеју Епархије будимске?  

Сентандреја није једино место у Мађарској које се везује за Србе. Где све данас у Мађарској живе Срби? 

Шта  знаш о њиховом животу?  Разговарајте  на  ову  тему на  часу.  Покушајте  да  уз  помоћ наставника 

одговорите бар на нека од следећих питања: 

Да ли се у твом месту или околини промовише српска култура? Јеси 

ли некада био/била на некој српској културалној приредби? Којим 

поводом  је  та  приредба  организована?  Шта  си  на  њој 

видео/видела? 

Где постоје школе у којима се учи српски језик?  

Која културно‐уметничка друштва негују српски фолклор? Имају ли 

Срби своје новине? Како се оне зову? Можеш ли чути српски језик 

на радију и телевизији?  

Организујте у својој школи Недељу српске културе. Направите мању 

изложбу или пано са вашим радовима на српском језику, слушајте 

српску музику, играјте коло. Научите да певате неку српску народну 

песму. Позовите родбину и пријатеље па им покажите шта сте све 

припремили. 

Један свој час посветите прелиставању Српских недељних новина. Утврдите које су рубрике у њима 

сталне.  Прочитајте  неколико  краћих  текстова  а  затим  разговарајте  о  њима.  На  сајту  Културног  и 

документационог центра Срба у Мађарској   http://kdc.szerb.hu/   прочитај неку актуелну вест па је на 

часу испричај  друговима.  И не заборави:   Највиша духовна вредност једног народа јесте његов језик. 
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СУПРОТНЕ,	РАСТАВНЕ	и	ИСКЉУЧНЕ	РЕЧЕНИЦЕ			

											ellentétes,		választó	és	kizáró		
mondatok	

  Народне умотворине су прави украси српског језика. Научи ове три народне пословице: 

  Луди бој бију, а мудри вино пију. 

 Ловац је да лови, а препелица да се чува. 

 Није благо ни сребро ни злато, већ је благо што је срцу драго. 

1. Чему те уче ове народне пословице? Шта оне значе? Прва те учи да све проблеме треба решавати

мирно,  кроз разговор и без  сукоба. Друга подучава да  треба бити пажљив и избегавати невоље.

Значење  треће  пословице  ти  је  сигурно  јасно  –  највеће  богатство  сваког  човека  јесу  његови

најмилији.

  У чему се огледа лепота ових народних пословица?   Свакако и у  томе што са мало речи,  једном 

реченицом, казују много. Хајде да ове народне пословице посматрамо и тако, као реченице.  

2. Из колико реченица се састоји свака пословица?  Да ли свака од њих представља сложену реченицу?

Зависе ли те реченице једна од друге или могу стајати самостално?

 Благо није сребро ни злато. Благо је што је срцу драго. 

  Луди бој бију, а мудри вино пију.      Ловац је да лови, а препелица да се чува. 

 У свакој од ових сложених реченица другом  реченицом се у односу на прву износи нешто што је:   

       а) исто                         б) супротно   

  Дакле, не треба водити битке, већ супротно од тога – сести, вино пити и лепо се о свему договорити... 

3. Независне  реченице  којима  се  казује  нешто  супротно  од  онога  што  се  износи  напоредном

реченицом називају се супротне реченице.                   Оне се најчешће везују овим везницима: а, али,

него, већ.
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4.  Прочитај и ове народне пословице и уочи из колико се реченица састоје: 
 

      Или не покушавај, или доврши.                    Или купи алат, или остави занат. 

 

Могу се ли радње обе реченице остварити? Јасно је да ове пословице нуде 

по два избора, две могућности: од неког посла можеш одустати и уопште 

га  не  почињати или  га  можеш  у  потпуности  завршити.  Не  може  у  исто 

време и једно и друго. Исто тако онај ко купи алат, неће оставити занат, и 

обрнуто.  

 

5.  Независносложене реченице којима се износе две могућности од којих се само једна може остварити 
     називају се раставне реченице.                            Раставне реченице се најчешће повезују везником или. 

 

 

6.  Лепоти српског језика доприносе и бројни изрази или фразе. Један од тих израза је и црна овца. Овај 
израз  користимо када  хоћемо да  кажемо да  је  нека особа другачија од других,  да  је различита  и 

необична. Она представља изузетак. Ова илустрација ти јасно показује порекло тог израза. 

 

  

                                                                                                      Све овце су беле, само је једна овца црна. 

 

                                                                                                      Сви су дошли, једино Марко увек касни. 

 

                                                                                                      Сви су вредно радили, само је Вера седела. 

 

                                                                                                      Однели смо све, једино је још ово остало. 

 

 

7.  Независносложене  реченице  у  којима  се  садржај  друге  реченице  искључује  из  садржаја  прве 

реченице називају се искључне реченице.     Ове реченице ћеш препознати по речима: само и једино.  

                     Супротне, раставне и искључне реченице у писању се увек одвајају запетом. 

 

8.  Повежи независносложену реченицу са њеном врстом: 

 

    Овог лета ћу ићи на море, или ћу отпутовати на село. 

 

    Свуда је горело светло, само је у ходнику био мрак. 

 

    Нити сам шта видео нити сам шта чуо. 

 

    Бојан се стално окреће, сигурно преписује од Маје. 

 

    Наставница ме је похвалила и уписала ми петицу у дневник. 

саставна

супротна

раставна

искључна

закључна
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ВЕЧЕ	

Ђура	Јакшић	
 

 

 

Као златне токе, крвљу покапане,  

Доле пада сунце, за гору, за гране. 

 

И све немо ћути, не миче се ништа; 

Та најбољи витез паде са бојишта! 

 

У срцу се живот застрашеном таји, 

Само ветар хуји... То су уздисаји... 

 

А славуји тихо уз песмицу жале, 

Не би ли им хладне стене заплакале. 

 

Немо поток бежи – ко зна куда тежи? 

Можда гробу своме, мору хлађаноме! 

 

Све у мртвом сану мрка поноћ нађе; 

Све је изумрло. Сад месец изађе... 

 

Смртно бледа лица, горе небу лети; 

Погинули витез ено се посвети! 

 

 

МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 

                              

                                      токе  

                                   металне плоче на оклопу                                   славуј  fülemüle           уздисај – sóhaj 

покапан, ‐а, ‐о – поливен капима;  немо – без гласа, тихо; бојиште – бојно поље  csatatér;   

тајити – скривати; тежити – (овде)  желети ; мрк,‐а, ‐о – таман, црн; посветити се – постати светац 
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РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

 

  Шта посматра песник?  На шта га подсећа црвена боја сунца на заласку?  

 

  Песник не каже да сунце залази, већ да пада. У српском језику глагол падати  

  може имати и ово значење: 

                                

                                             Пао је на бојном пољу.  Пали су у бици. 

   

  Шта у тим примерима глагол падати/пасти значи?  

  Кога види песник уместо „рањеног” сунца?  

 

  Зашто песник пореди залазак сунца са најбољим витезом? Шта им је заједничко? 

 

                                    а) црвена боја                   б) умирање/смрт                        ц) храброст 

 

  Песник многим речима указује на своја осећања: немо, тихо, смртно, застрашено, хладно, мртво, 

      мрко, бледо. Закључи на основу тих речи како се осећа песник у сумрак.   Какве га мисли обузимају? 

 

  Да ли природа прати осећања песника? Шта све у природи жали и тугује као и сам песник?  Шта раде 

     славуји?  Куда поток бежи?  Шта ради ветар? 

 

     Песник употребљава ономатопеју (звук из природе): „Само ветар хуји”.   Чији су то заправо уздисаји? 

 

     Овим болним уздисајима песник жали:            а) сунце које умире                 б) витеза који је пао у бици 

 

 Све у природи је стало, утихнуло и замрло. Шта у том тренутку „горе небу лети”? 

     На који је начин месец повезан са ликом палог витеза?  
      

     Месец представља васкрснуће (поновно рођење) палог витеза:  
 

                                                          „Погинули витез ено се посвети!” 

 

     Овим стихом песник одаје почаст српским витезовима, косовским јунацима, који су за српски народ  

прави свеци. Својом херојском смрћу они су се „посветили” и заувек живе у сећању српског народа.    

Дакле, песник није оставио свог витеза у тами (забораву). Као што се после сунца рађа месец, тако 

се и пали  витез поново „рађа” и живи у нашем сећању.  

 

 Сад кад разумеш песму, научи да је изражајно говориш. Својим гласом изрази песникова осећања. 
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СУНЦЕ	–	ИЗВОР	ЖИВОТА	

Шта је сунце? Зашто је оно извор живота на Земљи? Шта би се десило да сунце нестане? ... Ово су 

само нека од питања на које људи покушавају да одговоре. Сунце је привлачило пажњу људи још 

од њиховог постанка. И док су људи у прошлости веровали да је Сунце врховни Бог и да је оно 

творац свега на Земљи,  научници су објаснили да је Сунце само једна од милиона звезда. Сунце 

је инспирасало многе песнике да напишу своје најлепше песме а оне практичне како да искористе 

његову огромну енергију.  

Прочитај следеће текстове, одговори на постављена питања, забави 

се и сазнај шта о Сунцу каже наука и велики српски астроном, али и 

шта  су о Сунцу мислили стари народи.  

Наука каже... 

Сунце је звезда најближа Земљи. То је огромна ужарена лопта гаса. 

Пречник  Сунца има  чак 1 милион и 392  хиљаде  километара, што 

значи да би у њега могло да стане 109 Земљи. И поред тога, Сунце 

није  баш  велика  звезда,  него  спада  у  средње  звезде.  Сунце  је 

удаљено од Земље 150 милиона километара и налази се баш тамо 

где треба. Да је ближе, било би нам претопло, а да је даље, смрзли 

бисмо се. Да је Сунце далеко, на нашој планети дан био био таман 

као сада када  је ноћ,  а Сунце би нам изгледало као мало сјајнија 

звезда. Тада не би било биљака ни животиња, ни нас, јер би било 

незамисливо  хладно.  Сунце  покреће  и  кружење  воде  у  природи. 

Оно нас греје и даје нам светло и зато кажемо да је оно извор нашег 

живота. 

Провери своје знање: 

1. Наука која проучава Сунце зове се         а) географија      б) астрономија          в) астрологија 

2. Сунце је  а) гасовито тело     б) течно тело    в) чврсто тело 

3. Сунчев систем има    а) 6 планета     б) 7 планета   в) 8 планета 

4. Сунчева светлост стиже на Земљу за     а) 8 секунди  б) 8 минута     в) 8 сати 

5. Сунце по величини убрајамо у    а) мале звезде        б) велике звезде       в) средње звезде 
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Све што се креће покреће Сунце 

 

Велики српски научник Милутин Миланковић у књизи Кроз васиону и векове такође говори о Сунцу: 

 

Сва  лепота  природе  коју  сада  уживам,  дар  је  Сунчев.  (...) 

Сунце  је  однеговало  и  ове  шуме,  напајало  их  кишом, 

загревало  својим  зрацима  и  хранило  их  соковима  земље. 

Хранећи биље, оно је хранило и све животиње, од најмање 

до  највеће,  човека.  Све  што  живи,  захваљује  свој  живот 

Сунцу.  И  све  што  се  креће,  покреће  Сунце.  Ветрић  који 

ћарлија,  поток што жубори,  сваки  покрет  у  природи,  нису 

ништа друго него изражај Сунчеве снаге. И онај воз који се 

пење  стрмом  трасом  покреће  Сунце.  Оно  је  депоновало, 

давно,  пре  неколико  стотина  милиона  година,  један  део 

своје снаге у биље, да бисмо ту снагу, претворену у камени 

угаљ,  могли  употребити  за  наше  машине.  Сунце  ствара  и 

водене снаге, бели угаљ,  јер оно без престанка уздиже на 

Земљине висове воду која отиче опет у дубину. 

Без Сунца не би било ни даха, ни замаха на Земљи.(...)30  

 

Одговори на следећа питања: 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

              Сварог                                                                                                                                                          

                                                            
30 депоновати –  оставити, сместити, угаљ – kőszén, дах – lehelet, замах, покрет 

1.  Ко је Милутин Миланковић?  

2.  Због чега је овај текст више књижевни него научни?  

Пронађи примере који то потврђују. 

3.  Како Сунце храни сва жива бића?  
    Објасни ланац исхране са ове слике. 

4. Шта све покреће Сунце? 

5. Како Сунце покреће чак и воз? 

6. Шта је бели угаљ?   

Људи су у далекој прошлости веровали да постоји бог сунца, односно да 

је  само  сунце  бог.  Већ  знаш  да  је  врховни  бог  у  древној  египатској 

цивилизацији био бог сунца, Амон – Ра. И Словени су у то веровали. Бог 

сунца старих Словена звао се Сварог.  

Милутин Миланковић

(1879‐1958) 

српски  научник  којег  светска  наука 

убраја у пет највећих научника XX века 
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	ИЗРИЧНЕ	РЕЧЕНИЦЕ																						kijelentő	mondatok	
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Шта је чуо Дејан?  Шта мисли Милан, ко ће победити? 

 

 Дејан је чуо да играју кошарку против осмог  три.             Милан мисли да ће осми  један победити. 

 

 Шта казују истакнуте реченице? Да ли бисмо без њих знали шта је Дејан чуо или шта мисли Милан? 

 Ове реченице су допуне које једно саопштење чине потпуним.  

 

2.    Зависне реченице које  исказују  садржај предиката главне реченице зову се изричне реченице. 
 

3. Предикат главне реченице чији садржај допуњујемо изричном реченицом може бити само један од  

следећих глагола: 

 

а) глагол говорења       (говорити, рећи, испричати, саопштити, одговорити...) 

б) глагол мишљења      (мислити, схватити, сматрати, закључити...) 

в) глагол опажања        (видети, чути, приметити, слушати, уочити...) 

г) глагол осећања          (осећати, волети, желети, мрзети, обожавати...) 

 

4.   Уочи на основу следећих примера којим везницима почињу изричне реченице: 

 

      Милица је рекла да ће ми помоћи.         Мама је чула како се деца свађају.           Рекао јој  је што  је и 

мислио.          

 

      Објаснићу ти зашто сам закаснио.        Сазнали смо ко је победио.              Желела је да путује на море.         

 

  Запамти!                      Изричне реченице увек долазе после главних реченица. 

 

5.   Оно што је неко рекао можемо саопштити и директно. Тада мораш пазити на правопис: 
       

  Дејан је рекао: „Чуо сам да играмо кошарку против оних из осмог  три.“  Милан каже: „Победићемо!“ 

Хеј, Милане,  чуо 

сам  да  играмо 

кошарку  против 

оних    из  осмог 

три? 

Тачно  тако.  Једва 

чекам да им покажемо 

ко је најбољи.  
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САВИН	МОНОЛОГ	

Десанка	Максимовић	

Ноћас ће кроз сан родитеља мојих слутња тешка 

замахати црним огромним крилима,  

и браће моје кроз срца витешка 

страх ће минути. 

А ја ћу бити далеко од родног села, 

на домаку светогорских тихих манастира, 

клечаћу већ крај манастирског прага бела 

пун молитве и мира.  

И кад бекства синовљег стигну тужни гласи 

до властеле наше и кнежева, 

резаће већ свети оци моје власи; 

и душа под небом јутарњим као шева 

биће високо. 

А кад мати моја пружи комад круха 

и помене у молитви име  изгубљеног чеда, 

срце ће куцати моје испод свештеничког руха 

и спазићу где ме Христос право у очи гледа. 

Куцнуо је час светог завета, 

никада више видети нећу мили очински кров, 

ни слушати благог мајчиног савета, 

ни с браћом младом кренути у лов. 

Никада више са ових кнежевских трпеза 

нећу чути звук купа и кондира, 

и одоре своје царске од златног веза 

заувек скинућу. 

 Стеван Тодоровић: Принц Растко Немањић
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А кад манастирске прекорачим праге мирне, 

у осамљеничка кад ступим дворишта 

и удахнем мирис свете смирне, 

душа моја од живота више ништа 

неће тражити. 

 

Молићу се тада за спас српског рода, 

за родитеља  својих благ и побожан крај, 

и да браћа моја кроз живот иду светла хода 

као анђели кроз рај.  

 

 

МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 

 

                                       шева                                       кондир – суд за вино 

слутња – осећање да ће се десити нешто лоше; минути – проћи; на домаку – близу; праг – küszöb, (овде) 

улаз; властела – средњовековни племићи са великим поседима, земљом; влас – коса; крух – хлеб; чедо 

–  дете;  рухо –  одело;  трпеза –  сто  са  јелом;  одора –  свечана одећа  (овде  за  свештенике);  смирна – 

тропско дрво чија се смола користи у цркви; купа – велика метална чаша, пехар  

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 Песма је испевана у форми монолога. Објасни шта значи монолог.  Ко се у овој песми исповеда –   

износи своје мисли и осећања? 

 

   Да ли знаш причу о Савином одласку на  Свету гору? Ево како се то догодило: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растко Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана Немање имао је 17 година када је побегао 

са руским монасима у Грчку, на острво Атос где су се налазили православни манастири. Његови 

родитељи  су  били  очајни  и  одмах  су  послали  војнике  да  врате  младог  принца.  И  заиста,  у 

манастиру су се срели Растко и очеви коњаници. Млади Растко је био лукав.  Обећао је да ће се 

вратити  са њима,  али  када  се  они мало  одморе  од  дугог  пута.  Док  су  очеви  најбољи  дворани 

спавали после обилне вечере коју су заливали вином, Растко је са једним старим монахом отишао 

у  једну келију и  тамо  је по монашком обреду   постригао  (одсекао)  своју косу, обукао монашко 

одело и постао монах Сава. Ујутру су војници имали шта и да виде. Било је касно да га врате у двор. 
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 Песникиња  Десанка  Максимовић  пише  о  чему  размишља 

младић уочи одласка из родитељског  дома. Кога спомиње?  

Како се осећа његова мајка?   

 

 Сава напушта родитељски дом и  љубав оца, мајке и браће која 

га је грејала попут светлости. Ипак,   Саву у манастиру чека једна 

друга светлост. Коме је монах дао своје срце? 

 

  За кога ће се  млади монах све време молити? Шта ће у својим 

молитвама желети?                                                                                       

 

 Да ли Сава жали за нечим из  свог  световног живота?  Какав живот ће као монах живети?  Чега  у 

његовој свакодневици неће бити? Шта је све напустио када се замонашио? 

 

    Напиши кратак састав користећи слике из песме.  

 

 

 

ПРИЧЕ	О	СВЕТОМ	САВИ	
 

 

Свети Сава и отац и мати са малим дететом 

 

 Донели  отац  и  мати  мало,  новорођено  дете  у  цркву  Светом  Сави,  и 

замолили га да дете благослови и да му да срећу. „Ја ћу га благословити, 

као што је и Исус децу благословио, али му срећу не могу дати ја него 

само ви, родитељи његови, ако га зарана научите: да ради, да штеди, да 

не лаже, да не краде, да слуша, да је побожно, да поштује старије, да је 

у  свачему  умерено,  а  нарочито  ако  га  будете  упутили  да  добро  чува 

своје здравље“. 

Родитељи  су  учинили   што им  је  светац казао,  па  је од њиховог малог детета  постао добар,  раден, 

поштен и побожан човек. То се после чуло надалеко, па је са свију страна  долазио силан свет и доводио 

малу децу Светом Сави да их благослови и да им дā срећу. 

А Свети Сава је свима одговарао као и онима првима.31 

 

                                                            
31 благословити – áld; зарана – на време, док су деца мала; штедети – takarít; красти, крадем – lop  

Ана Немањић,

мајка Светог Саве
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Савини лонци 

На Ибру има место Грнчић. Ту, у кориту Ибра, налазе се рупе, прозване Савини 

лонци.  Свети Сава био  је жељан рибе,  па  је  замахнуо штапом и одмах  су  се 

створиле те рупе, у које  је падала риба. Свети Сава је само ишао од једне до 

друге рупе  (лонца) и руком хватао рибе. Тако се тамо хвата риба и данас, по 

благослову Светог Саве.32 

Савин кук 

Један од врхова Дурмитора назива се Савин кук. Према легенди, када се Свети Сава заједно са својим 

ђаком попео на овај врх, сели су да се одморе и нешто поједу. Пошто су били жедни, а воде није било, 

Свети Сава је својим штапом прекрстио земљу и из њега је потекла вода. Тај извор се и данас назива 

Савина вода и сматра се великом светињом. Верује се да вода са тог извора лечи слабовиде и слепе. 

Народ овог краја већ вековима негује обичај да се на Ивањдан попне до овог извора, истим путем којим 

је, како се верује, ишао Свети Сава. 

О Светом Сави су испеване многе песме и забележене многе приче. Пронађи по свом избору  једну 

песму па је научи напамет или једну причу коју ћеш препричати на часу. Ово су само неке од њих: 

„Свети Сава као лекар“, „Свети Сава и два супарника“, „Свети Сава и ђаво“ и „Свети Сава и богати Гаван“ 

Да ли знаш ког датума се обележава школска слава Свети Сава? 

Да ли се Дан Светог Саве обележава и у твојој школи? 

Како тада украшавате позорницу? Ко вам долази у госте? 

Јеси ли био/била у некој српској заједници на овај дан? 

Да ли си некада био/била на Светосавском балу? 

Предлог: 

Изаберите  неколико  песама,  прича  и  предања  о  Светом  Сави,  поделите  ко  ће шта  рецитовати  или 

говорити и организујте малу свечану приредбу. На почетку отпевајте прву строфу  химне Светом Сави. 

32 Ибар – река у источном делу Црне Горе и југозападном делу Србије; корито (реке) – удубљење којим тече 
река 
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	ОДНОСНЕ			РЕЧЕНИЦЕ																						vonatkozó		mondatok	
 

 

Прочитала сам књигу која говори о Светом Сави.       

Сазнала сам пуно и о Светој гори која се налази на Атосу. 

Тамо је манастир Хиландар који је подигао Свети Сава. 

Волела бих да имам икону на којој је овај светац. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Томислав Петровић: Хиландар 

 

1.   Какву је књигу прочитала девојчица? Где се налази Света гора? Ко је подигао манастир Хиландар? 

      

     Одговоре на ова питања дају ти истакнуте реченице. На основу ових илустрација закључи на који 

део главне реченице се оне односе: 

 

 

                                                        

 

 

 

2.  Зависна реченица која ближе одређује именицу из главне реченице зове се односна реченица. 
 

 

3.  Из досадашњих примера уочаваш да односна реченица најчешће почиње заменицом који, која, 

које. 

     На почетку ове зависне реченице могу стајати и друге заменице: 

 

    На Светој гори расту маслине чије су гране пуне плода. 

 

    У Хиландару се чува икона Тројеручица чија је једна рука од злата. 

     

    За Божић сам добио поклон какав сам и желео. 

 

    Запамти!  Именица коју одређује односна реченица увек стоји на  

                       последњем месту у главној реченици.  

која говори о Светом Сави на којој је овај светац 
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ИЗБИРАЧИЦА	

Коста	Трифковић	
 

ЛИЦА: 

 

СОКОЛОВИЋ 

ЈЕЦА, његова жена 

МАЛЧИКА, њихова ћерка 

САВЕТА, њихова нећака 

ЈОВАН, послужитељ  

 

ДРУГИ ЧИН 

Прва појава 

                                                                                                                                                (Врт код Соколовића) 

САВЕТА, СОКОЛОВИЋ и ЈЕЦА 

(Савета спрема доручак. Соколовић хода горе‐доле, Јеца седи и плете.) 

СОКОЛОВИЋ:     Ја ти кажем, жено, да су те проклете вечерње забаве велики трошак! 

ЈЕЦА:                    Биле оне трошак или не биле, то је сад свеједно! Што мора бити, мора! 

СОКОЛОВИЋ:     Али зашто мора бити? 

(...) 

ЈЕЦА:                    Ти си заборавио да имаш кћер на удају! 

СОКОЛОВИЋ:     Нисам, жено, али ја бих волео да ми ко узме кћер зарад ње саме, а не зарад моје 

                               вечерње забаве! Зар ја нисам тебе први пут у кујни угледао? 

ЈЕЦА:                    Онда су била друга времена! 

СОКОЛОВИЋ:     Реци боље, онда још није било вечерњих забава! 

ЈЕЦА:                    Добро, добро, ја се нећу препирати! Ако ти је што неправо, а ти кажи Малчики! 

СОКОЛОВИЋ:     Та да, ти би одмах да се ја с Малчиком свађам, ал' тога неће бити. Малчика је моје  

                               дете! 

ЈЕЦА:                    То јест, ваљда је нешто и моје! 

СОКОЛОВИЋ:     Утолико што си је родила, али зато она опет мене више воли! 

САВЕТА:               Како је Малчика срећна! 

СОКОЛОВИЋ:     Иди, Савета, види је ли устала Малчика. Ако није, немој да је пробудиш, а ако јесте, а 

ти је зови да доручкује, то јест, ако је гладна, јер ако није, ми ћемо још причекати, 

ионако је тек десет и по сахата! 
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САВЕТА:               Одмах... ал' гле, ево је где долази и сама! 

СОКОЛОВИЋ:    (иде пред њу)  Слатко моје дете, јеси ли добро спавала? 

ЈЕЦА:                   (исто тако)    Чедо моје, да ниси ружно сањала? 

СОКОЛОВИЋ:    Јеси ли уморна од јуче? 

ЈЕЦА:                   Да ниси ломна? 

СОКОЛОВИЋ:    Па јеси ли гладна? 

ЈЕЦА:                   Хоћеш ли мало кафице, или мало теја са шункицом? 

МАЛЧИКА:         Јесам... нисам... хоћу... нећу... не знам... маните ме се... оканите ме се! 

СОКОЛОВИЋ:    Опрости, драго дете, ја сам само хтео... 

ЈЕЦА:                    Твоја мати је к'о мислила... 

МАЛЧИКА:         Шта сте ви хтели... шта сте ви мислили, то ми је сасвим свеједно! Као да ја немам друга   

посла већ само на то да мислим! Савета, је ли готов доручак? 

САВЕТА:              Јесте, одмах ћу га донети! (Оде.) 

МАЛЧИКА:         Зар ви нисте доручковали? 

СОКОЛОВИЋ:    Никако без тебе! 

ЈЕЦА:                   Ни за живу главу! 

МАЛЧИКА:         Та јесам ли вам сто пута казала да не чекате на мене! 

СОКОЛОВИЋ:    Та ти си баш јуче рекла... 

ЈЕЦА:                   Да не доручкујемо без тебе! 

МАЛЧИКА:         Јуче је било јуче, а данас је данас! 

САВЕТА:              (уђе) Ево доручка! (Сви седну за сто.) 

МАЛЧИКА:         Ово млеко ништа не ваља! 

СОКОЛОВИЋ:    Тако? Видиш, Савета, никада не пазиш шта узимаш! 

ЈЕЦА:                   Све радиш натрашке! Је ли то млеко за јело? 

САВЕТА:              Али, стрина, ово је прави обрст... 

СОКОЛОВИЋ:    Е, сад јеси л' видео! 

ЈЕЦА:                   Па да се човек не једи! 

МАЛЧИКА:         О, ја се нимало не чудим Савети што све натрашке ради јер, како ми се чини, као да се 

од неког времена јако променила! 

САВЕТА:              Како?! А у чему то? 

МАЛЧИКА:         Како се чиниш невешта! Као да ја нисам приметила јуче... 

САВЕТА:              (збуњена) Јуче... приметила... 

МАЛЧИКА:         Ти си збуњена! Ти дакле признајеш? 

САВЕТА:              Ја те не разумем! 

МАЛЧИКА:         О, добро си ти разумела! Ниси ти бадава кокетовала са господином Бранком! 

САВЕТА:              (за себе) Она дакле зна... (Наглас.) Већ што се тога тиче, ту ми је савест чиста! 

МАЛЧИКА:         Како умеш да се претвараш! Али неће ти помоћи! Ту сам и ја! Разумеш ли – и ја! Са 

мном је тешко делити мегдан! Јеси ли разумела? 

СОКОЛОВИЋ:    Јеси ли разумела? 

ЈЕЦА:                   Упамти добро! 

САВЕТА:              Ти се вараш, Малчика! Дао би Бог да се о томе и уверити можеш! 

МАЛЧИКА:         Већ знамо, знамо! То се тако само каже! 
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Трећа појава 

ЈОВАН:                Ево једно писмо! 

МАЛЧИКА:        Дај овамо. (Јован преда и оде, Малчика чита адресу.) „Госпођици Малчики” Гле, гле, 

још ће бити какво љубавно писмо! (Отвори и прочита.) Ко би се томе надао?! (Смеје 

се.) 

СОКОЛОВИЋ и ЈЕЦА:  Шта је? Шта је? 

МАЛЧИКА:        Чујте и пазите! (Чита.) 

  „Госпођице Малчика, 

  Ви сте за ме прилика, 

  То сам одмах видео, 

  Само сам се стидео, 

  Да Вам кажем усмено. 

  Зато, ево, писмено, 

  Поштено је мишљено: 

  Будите ми женица, 

  То Вас моли Тошица.“ (Смеје се.) Ха‐ха‐ха! 

СОКОЛОВИЋ:     Та то је просидба! 

ЈЕЦА:           Од господина Тошице? 

МАЛЧИКА:     И то у стиховима! Има још и постскриптум! (Чита.) 

 „Још се ово додаје, 

 Пословица српска је, 

 Она гласи: Избирач 

 Наиђе на отирач!“ 

 А гледај ти само господина Тошице! Какав безобразлук тако што написати?! Овамо 

 момче за избор! Ха‐ ха‐ха! Тошица – мој просилац... са његовим носом! Ха‐ха‐ха! 

ЈОВАН:   Ево још једно писмо! 

МАЛЧИКА:    Још једно? Да се није господин Тошица предомислио? (Прими писмо – Јован оде.) 

 „Госпођи Соколовићки“ – то је за Вас, мати! 

ЈЕЦА:    Отвори писмо, дете моје, па прочитај! 

МАЛЧИКА:    „Поштована госпођо! Ја сам тако слободан био заљубити се у Вашу кћер.“  Шта? „Зато 

сам тако слободан молити Вас за њену руку.“ Дакле, и он? „И бићу тако слободан кроз 

један сахат за одговор доћи. Штанцика Лазић.“ Прекрасно, та то је већ и други 

младожења! 

СОКОЛОВИЋ и ЈЕЦА:  Два просиоца! 

САВЕТА:         Заиста, Малчика, то се зове срећа! 

МАЛЧИКА:   Срећа? Зашто срећа? Право да ти кажем, мене није ни најмање изненадило! 

Штавише, не бих се чудила да дође и трећи! 

САВЕТА:    Трећи? 

МАЛЧИКА:     Трећи просилац! 

ЈОВАН:   Ево, још једно писмо. 
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МАЛЧИКА:          Шта велиш, Савета? Ја бих се чисто опкладила! Но ал' одмах ћемо видети... (Узме   

писмо – Јован одлази.) „Господину Соколовићу“. 

СОКОЛОВИЋ:     Мени? 

МАЛЧИКА:          Да, отац, и ако немате ништа противно, ја ћу га отворити... (Учини.) Потписан је 

Бранко. 

САВЕТА:               (за себе) Бранко?! 

МАЛЧИКА:          И гласи: „Поштовани господине!  

                              Љубазност и доброта којом ме је  

                              Ваша мила породица увек  

                              предусретала, охрабрила је у мени  

                              мисао да  бих могао цео свој живот  

                              у њеном пријатном кругу 

                              провести. Стога се усуђујем понудити  

                              Вам се за зета, молећи за руку Ваше  

                              миле кћери Малчике.  

                              Долазим по одговор за један сахат!“ 

СОКОЛОВИЋ и ЈЕЦА: Трећи просилац! 

МАЛЧИКА:          Но, Савета, јесам ли погодила? 

САВЕТА:               Јеси, сасвим си погодила! Као да си знала! 

МАЛЧИКА:          Ти си се збунила? 

САВЕТА:               Збунила? Зар сам збуњена? Ти се вараш,  

                              драга Маклчика, ја нисам ни најмање    

                              збуњена, ни најмање! 

МАЛЧИКА:          Што му драго! Доста је да имам три просиоца. Могу бирати по вољи! 

САВЕТА:               Зар ћеш ти тек да бираш? 

МАЛЧИКА:          А зашто да не? Између тројице може се бирати. 

САВЕТА:               Али ја сам мислила да твоје срце само за једним може куцати, а онда је избор свршен! 

МАЛЧИКА:          А ако моје срце не куца ни за једним? 

САВЕТА:               Онда не треба ни да бираш! 

МАЛЧИКА:          Ти се шалиш! Ја ћу да бирам – да се промислим, ионако ми неће побећи ниједан! 

СОКОЛОВИЋ:     Драго дете моје, кад би мене питала, ја бих ти саветовао да пођеш за Штанцику – он је    

                              богат! 

МАЛЧИКА:          Не спада у интелигенцију! 

САВЕТА:               А ти узми Бранка. Он је журналиста. 

МАЛЧИКА:          Он ми је сиромах, а и озбиљан. 

ЈЕЦА:                    А ти узми Тошицу, он је увек расположен. 

МАЛЧИКА:          Сувише је луцкаст! 

СОКОЛОВИЋ:     Ал' ови људи чекају одговора! 

МАЛЧИКА:          Нека чекају... Шта је мени брига! Ако чекају, чекају за мном! Разумете ли? За мном.  

                              (Оде.) 

 

 

 

 

Девојка чита писмо. Отац и мајка са 

чуђењем слушају. Испред ње, на столу 

три писма. 
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 

избирачица  (м.р.  избирач)  –  особа  која  много  бира;  трошак  –  издвајање, 

трошење новца; сахат – сат; манути се, оканити се некога – оставити на миру; ни 

за живу главу – никако, нипошто; радити натрашке – како не треба, како не ваља; 

обрст – кајмак; једити се – љутити се, нервирати се; невешт, ‐а, ‐о – који се прави 

да ништа не зна; бадава – узалуд, без разлога; кокетовати, кокетујем – удварати 

се,  упадљиво привлачити нечију пажњу у намери да му  се допаднеш; делити 

мегдан са неким – борити се, такмичити се; прилика – онај који у свему одговара, 

идеалан  за  брак;  просидба  –    тражење  да  девојка  постане  супруга,  жена; 

постскриптум – напомена у писму после потписа; избирач наиђе на отирач – ко 

много  бира,  изабере  најгоре;  просилац  –  онај  који  тражи  девојку  за  жену; 

журналиста – новинар  

 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

  Наведи главне ликове који се појављују у овом одломку. По коме је ова комедија добила назив? 

 

  Каква је Малчика? Изабери њене особине (ако неку реч не разумеш, пронађи је у речнику): 

 

 

 

 

  Шта мислиш, колико Малчика има година? Не заборави да су се девојке раније удавале младе. 

 

  Како се родитељи опходе према својој ћерки? Заокружи тачан одговор: 

 

                                    а) као према детету                     б) као према одраслој особи 

  О чему родитељи разговарају док чекају да Малчика устане на доручак? Шта сазнајеш из њиховог 

разговора? Где су момци у то време могли упознати девојку? 

 

 

  Девојци за доручком стижу три :             а)                            б)                                           в)  

 

 

 

 Ко их шаље?          а)  комшинице        б) стрине          в)   младићи 

 

 

отирач 

одлучна      вредна       размажена     нежна       уображена        скромна       себична       племенита   
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  Какав предлог јој дају ти младићи?  Да ли Малчика воли иједног од тих младића? Шта мисли о њима? 

 

  Како Малчика схвата  брак? (Да ли је свесна да је то озбиљан корак у животу?) 

 

  Ко мисли да је љубав веома важна за брак? На основу чега можеш закључити да Савета воли Бранка? 

 

  Слажеш ли се и ти са народном изреком „Избирач наиђе на отирач.“? Објасни својим речима шта 

она значи. Можда ће ти помоћи и сазнање да је Малчика на крају „добила“ Тошицу. Упореди Тошицу 

са осталим Малчикин прилкама.  

 

 Пронађи делове текста у којима писац даје упутство глумцима шта треба да раде. По чему још видиш 

да је ово књижевно дело написано за извођење на сцени позоришта? 

 

  Спремите  се  да  на  часу  изражајно  и  по  улогама  читате  овај  текст.  Посебну  пажњу  обратите  на 

карактер ликова и потрудите се да ваше читање што више одговара лику који играте.  

 

 

 

АХ,	ТЕ	ДАСКЕ	

	
 

Књижевно дело које је написано по улогама и које је намењено извођењу у позоришту назива се драма. 

Драмско дело које је писац  написао с намером да гледаоце забави и насмеје,  али и с циљем да кроз 

тај подсмех укаже на неку негативну особину појединца или друштва у целини називамо комедија. Које 

су основне карактеристике драмског дела? Изабери три тачна одговора: 

 

 

 

 

 

Да би се једно драмско дело поставило на сцену, потребан је велики тим 

стручњака,  људи различитих занимања. Ево неких од њих: 

 

  глумац             сценограф            костимограф              суфлер               шминкер 

   színész           díszlettervező         jelmeztervező                súgó                maszkmester  

            

Знаш ли чиме се ови људи баве? Опиши њихов посао.  

 

а) широко приповедање                                       б) подела по улогама                               в) ритам и рима 

 г) дидаскалије (пишчева упутства редитељу и глумцима)              д) сажетост             ђ) дијалог 
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Најважнији  део  сваког  позоришта  јесте  његова  позорница  – 

издигнути део на којем се одвија позоришна представа. Позорницу 

још називамо и бина, или сцена, али се често користи и назив даске. 

Тако су једном глумцу најважније „даске које живот значе“, док је 

нама гледаоцима много важније оно што се дешава на тим даскама.  

 

Простор који се не види, који је иза декорације на сцени, назива се 

кулиса.  Када  у  српском  језику  кажемо  да  се  нешто  дешава  „иза 

кулиса“, мислимо скривено, тајно.  

 

Када  си  ти  први  пут  био/била  у  позоришту?  Ко  те  је  одвео  у  њега?  Сећаш  ли  се  шта  си  тада 

гледао/гледала? Опиши своје прве утиске о позоришту. Да ли ти се свидело оно што се одвијало „на 

даскама“?  

 

Иде ли понекад цело твоје одељење у позориште? Када сте последњи пут ишли заједно да гледате неку 

представу? Шта је тада било на репертоару? Напиши краћи састав на ту тему. Можеш почети овако: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замисли  да  вечерас  треба  да  идеш  у  позориште.  Шта  би 

обукао/обукла за ту прилику? Како се људи облаче за позориште? 

Како  се  понашају  у  њему?  Испричај  шта  знаш  о  културном 

понашању у позоришту. 

 

 

Има ли твоје место позориште? Како се оно зове? Како изгледа зграда позоришта? Колико често идеш 

у  позориште?  Која  је  твоја  омиљена  позоришна  представа?  Да  ли  ти  је  некада  било  досадно  у 

позоришту?  

 

Волиш ли да  глумиш?  Постоји  ли  у  вашој школи позорница?  Када организујете неке представе  или 

приредбе? Гостују ли некада и прави глумци у вашој школи?  

И својој учионици можете направити сцену. Осмислите костиме и одиграјте  Избирачицу на њој. 

                     Пре неки дан сам са одељењем ишао у _______________________________________.  

                                                                                                                (наведи назив позоришта у којем си био/била)  

Гледали смо представу ________________________________________ .  Позориште је само по   

                                                               (наведи тачан назив представе)   

 себи било предивно.                                                                

                     Долазак у њега доживели смо као свечани чин па смо били тихи. Зидови и плафон 

позоришта имали су златне украсе.  Седишта су била црвена и веома удобна. Било је пуно људи. 

Седели су у партеру, на балкону или у малим ложама  са стране.  И ми смо заузели своја места 

на балкону.  Убрзо су се светла угасила. Била је потпуна тишина. Онда се завеса лагано подигла. 

Појавила се велика позорница осветљена јаким рефлекторима. На сцени смо угледали ...
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ВРЕМЕНСКЕ	РЕЧЕНИЦЕ															időhatározói	mellékmondatok	

1. На које питање одговарају истакнути делови ових реченица? Коју службу врше у реченици?

 Пре представе смо се сви окупили испред позоришта. 

   За време представе сви су пажљиво слушали. 

 После представе смо причали о својим утисцима. 

2. Истакнуте прилошке одредбе за време можемо исказати и реченицама. Повежи одредбе са

истим значењем:

                                           КАДА? 

3. Решење претходног задатка јесу ове реченице:

 Пре него што је почела представа, сви смо се окупили испред позоришта. 

 Док је трајала представа, сви су пажљиво слушали. 

 Када се представа завршила, причали смо о својим утисцима. 

 Какве су ове реченице?     а) просте    б) сложене 

 а) зависне   б) независне 

4. Одреди у овој сложеној реченици главну и зависну реченицу:

 Док је трајала представа, сви су пажљиво слушали. 

   Када су сви пажљиво слушали? 

5. Зависне реченице које казују време вршења радње предиката главне реченице зову се временске

  реченице. 

пре представе 

за време представе 

после представе 

док је трајала представа 

пре него што је почела представа

када се представа завршила

Деца од 15 година 

причају испред 

позоришта. 
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6.   Време вршења радње предиката главне реченице (прва радња) одређујемо повезивањем  са неком 

другом  радњом  коју  исказујемо  зависном  реченицом.  Те  две  радње  могу  имати  следећа  три 

временска односа: 

 

а) радња главне и радња зависне реченице врше се у исто време                                           ДОК, (КАД) 

            

б) радња главне реченице врши се после радње зависне реченице                                           ЧИМ, КАД 

 

в) радња главне реченице врши се пре радње зависне реченице                                       ПРЕ НЕГО ШТО 

 

 

 

 

                 ПРЕ                                                                                                        ПОСЛЕ 
 

                                                                                 ИСТОВРЕМЕНО 
 

7.   Упореди време вршења радње главне и зависне реченице. Утврди у којем примеру се те две радње 

врше истовремено. У ком примеру се радња главне реченице дешава пре, а у којем после радње 

зависне реченице:  

 

 

 

 

 

 

 

                    Док наставник прича,                          Када је звонило,                Пре него што је дошао у школу, 

                        ученици слушају.                     изашли смо у двориште.           Марко је свратио у библиотеку. 

 

Запамти!  Временска реченица може стајати на првом месту (испред главне) и тада се обавезно одваја 

запетом, али може стајати и на другом месту (иза главне) када се запета не пише. 

 

8.   Следеће прилошке одредбе за време искажи зависном временском реченицом: 
 

       Пре кише је дувао јак ветар.    

       За време ручка разговарали смо о излету. 

       После тренинга је био веома уморан.  

       Вратили смо се кући пре мрака. 

       После утакмице славили смо победу. 

 

 

   радња главне реченице радња зависне  радња зависне реченице

радња зависне реченице
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ШЕШИР	ПРОФЕСОРА	КОСТЕ	ВУЈИЋА	
 

Милован	Витезовић	
	
	
 

Професор Коста Вујић  је  увек  застајао пред вратима  свог  разреда,  да  узме ваздух,  да  се припреми. 

Толико је добро знао своје ђаке, да никада тачно није знао шта ли га у разреду чека. Годинама су га они 

навикавали да од њих може очекивати само неочекивано. Само ако је нешто немогуће, њима је могуће. 

Једино се, као разредни старешина, није могао пожалити да нису добри ђаци. Све им је ишло од руке. 

Сада су матуранти и сада знају на чему небо стоји. Једино да небо не сруше, помислио је толико пута, 

уверен да они, стварно, и то могу... 
 

Кад му је професор Зечевић рекао да сумња да су му, дан пре, баш они узели белешке за предавања, 

толике године стрпљиво допуњаване, толико непроцењиве и ничим замењиве, професор Коста Вујић 

је био уверен да су његови ђаци недужни. 
 

 „Молим,  господине  колега,  ја  немам  речи  за  ту  лажну 

сумњу,  шта  ће  њима  Ваше  толико  драгоцене  белешке?”, 

рекао  је  отворено  професору  Зечевићу  и  са  том  истом 

реченицом  ушао  је  у  разред:  „Молим  вас,  господо  ђаци, 

молим вас, ја немам речи за то...” 
 

„Само реците, господине професоре Вујићу, наши смо”, јави 

се Михаило Петровић, пре него што је професор Вујић рекао 

за  шта  нема  речи,  премда  се  не  може  рећи  да  није 

претпостављао, и професор није скрио да му није право што 

је овако прекинут. 
 

„Молим, Петровићу, у ћошак. И да нисам ни реч чуо!”, рекао 

је беспоговорно. 

„Али, господине професоре...”, Михаило Петровић је споро 

одлазио у ћошак, развлачећи речи са ходом. 

„Ни реч.” 

„Како Ви кажете, господине професоре!“ 

„Ни  реч,  рекао  сам!“,  професор  Вујић  је  био  одлучан  да 

прекине сваки разговор са Петровићем. 
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„Хтео сам да кажем да сам Вас разумео“, Михаило Петровић се није предавао, привидно се мирећи. 

„И даље причаш.“ 

„Стиснућу зубе“,  Михаило Петровић се одмах надовезао. 

„Ја више нећу с тобом ни речи, Петровићу, да се не би рекло како те ја спречавам да извршиш моју 

наредбу.“ 

„Ја да више нешто кажем, после Ваше наредбе, господине професоре, не пада ми на памет.“ 

„Нека твоја Петровићу, буде последња, ја ћутим.“ 

„Таман посла, ја јесам све, али не и толико неваспитан.“ 

„Ја ћутим.“ 

„И ја.“ 

„Па добро, шта  се  то  збило  са професором Зечевићем? Оптужио вас  је да  сте му  узели белешке  са 

припремама  за  предавање.  Молим  вас,  господо,  ја  немам  речи  за  ту  лажну  сумњу.  Ко  је  узео 

професорове белешке? Нико! Он сумња...“,  професор Вујић је волео да пита и да одговара. 

„Како шта ће нам?“ 

„Опет ти... Дакле, вама нису потребне, шта ће вам? Ви јесте све сам мангуп до мангупа... Али шта ће 

вам... У вашем мангупирању увек има неког разлога. Молим, ја грешим?“ 

„Па, да. Никада ништа не чинимо без разлога, у праву сте“, никада се са професором није препирало 

више ђака, већ увек онај који је и почео, дакле Михаило Петровић, овог пута. 

„Само би причао?“  

„Хтео сам једино да кажем шта ће нам белешке.“ 

„То  смо  рашчистили,  нисте  их  узели.  Нећу  никакве  претпоставке.  Нећу  да  улазим  у  математичке 

хипотезе. То касније доказујте на Великој школи!“ 

„Ја сам то већ доказао!“, Петровић је остајао упоран. 

„Којешта“, професор Вујић је одмахнуо. 

„Јесте, доказао је“,  јавио се Павле Поповић. 

„Поповићу, у ћошак.“ 

„Доказао је, господине професоре Вујићу.“ 

„И ти Продановићу.“ 

„Стварно је доказао.“ 

„Досадни  сте.  Хајде,  Митровићу  у  ћошак.  Куда  ћеш  ти, 

Цвијићу?“ 

„У  ћошак,  господине  професоре  Вујићу,  пошто  је  ђак 

Михаило  Петровић  доказао  да  професор  Зечевић  не  зна 

ниједан датум који тако важно од нас тражи“, Јован Цвијић 

је успео да саопшти целу мисао, а да га професор Вујић не 

прекине. 

„Чиме доказао, побогу?“ 

„Професоровим белешкама, молићу.“ 

„Доказао, велиш Цвијићу? Молим, да ли сам добро чуо?“, професор Вујић је био запањен, није могао 

да верује сопственим ушима. У своје уши је могао да сумња, али у своје ђаке – не. 

„Доказао, господине професоре Вујићу, сасвим. Професор Зечевић је предавао цео час, а ниједан датум 

се није поклопио са белешкама.“ 
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Професор  Коста  Вујић  је  само  трен  остао  без  речи  од 

запрепашћења: 

„Петровићу,  за  казну  да  купиш  књигу  библиотеци“, 

професор  Коста  Вујић  је  ове  године  водио  библиотеку,  а 

помагао  му  је  ученик  Јаша  Продановић.  Професор  је  био 

мишљења да  је ђаке пожељно кажњавати тако да буду на 

неку корист. Казне куповине књига и за библиотеку су биле 

добит али и за будуће ђаке. 

„Већ сам Јаши предао једну занимљиву књигу.“ 

„Ти  на  све  имаш  спремне  одговоре,  Петровићу?  Где  су 

белешке професора Зечевића? Да му се одмах врате! А ја ћу 

му се, већ, некако извинити.“ 

„Нема  потребе  да  се  извињавате  кад  ће  то,  колико  сутра, 

професор Зечевић учинити Вама,  господине Вујићу.  Ја сам 

му  белешке,  још  јуче,    послао  поштом  из  Земуна.  Колико 

сутра, професор историје Зечевић огласиће целом Београду 

како  су  његове  белешке  толико  драгоцене  да  се  за  њих 

занима моћна Аустроугарска...“, Петровић је заиста имао све 

спремљене одговоре. 

„О  професору  се  тако  не  говори,  мангупе  један“,  у  гласу 

професора Вујића било је прекорног задовољства. 

„Нисам ништа лоше мислио, господине професоре Вујићу. Професор Зечевић ће тиме бити поласкан. 

Случај са белешкама имаће за њега виши значај, допринеће његовом угледу...“ 

МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

ићи  од  руке  –  обављати  неки  посао  са  успехом,  лако;  белешка  –  jegyzet, 

jegyzetfüzet; непроцењив –  који нема цену, изузетно важан; недужан, недужна, 

недужно – који није крив; немам речи – кажемо кад нешто не верујемо, кад смо 

јако  изненађени,  зачуђени;  сумња  –  неувереност  да  је  нешто  истина; 

претпостављати  –  (овде)  мислити;  претпоставка  –  непроверена  истина,  кад 

само мислимо да је тако; беспоговорно – тако да се мора послушати; наредба 

– parancs; неваспитан – који се не понаша лепо, културно; збити се (збило се) =

догодити се, десити се; мангуп – неозбиљан, шаљивџија; доказати (докажем) – 

потврдити  да  је  нешто  тачно;  запањен  –  јако  зачуђен,  изненађен; 

запрепашћење  –  велико  чуђење;  прекоран,  прекорна,  прекорно  –  feddhető; 

углед – част, уважавање; поласкан – кад ти одговара што те хвале 
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РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

 Већ по наслову овог хумористичког романа јасно је да је његов главни јунак професор Коста Вујић, 

али ево због чега се у том наслову нашао и његов шешир: 

  

Осим што га је стално носио на глави, професор Коста Вујић је имао обичај да 

сваки пут, чим уђе у разред,  баци свој шешир на даску прозора.  Међутим, када 

је  једном прозор био отворен, шешир  је полетео кроз прозор и закачио се за 

грану  дрвета.  Можеш  замислити  колики  је  то  смех  изазвало  код  његових 

матураната. Понекад су се и они забављали, бацајући професоров шешир кроз 

прозор. 

 

 Матуранти су свом професору певали овако:   

                                                                                                 Професор Коста Вујић је предавао немачки језик. 

                                                                                                 Ови матуранти су му били последња генерација 

                                                                                                 пред пензију. Из њихове песмице сазнајеш да су  

                                                                                                 свог професора волели и поштовали. 

                                                                                                 Шта је професор мислио о својим ђацима?  

                                                                                                 Зашто је увек застајао пред вратима свог разреда? 

                                                                                                 Како је кажњавао своје мангупе? Да ли је био строг? 

 

 Професор је говорећи о својим ученицима једном приликом рекао директору гимназије:  
 

„Нешто ми говори, господине директоре, да ће се у будућности и о Вама и о мени знати само по томе 

што смо били њихови професори.“ 

 

Речи  професора  Косте  Вујића  су  се  оствариле.  Његови  ученици  су  заиста  постали  велики  људи, 

научници,  професори  и  књижевници.  Повежи  име  тадашњег  ученика  са  оним што  је  он  касније 

постао. Податке пронађи на интернету (Википедија): 

 

Михаило Петровић        Јован Цвијић        Павле Поповић       Милорад Митровић        Јаша Продановић 
 

       политичар                    књижевни критичар              песник             географ                математичар                 

 

 Из одломка сазнајеш да су они у младости били „све мангуп до мангупа“. 
     Шта су овај пут урадили? Шта је Михаило Петровић доказао? Испричај како  

     се он нашалио са професором Зечевићем. Шта мислиш о његовој шали: 

 

     а) претерана је              б) симпатична је и досетљива           в) веома храбра         

 

 Матуранти су били и јако добри другови.  Докажи ову тврдњу. Пронађи део текста који о томе говори.  

   Причи овој нема спора, 

 гимназија откад поста, 

         није било професора 

 као што је Вујић Коста. 
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ПОМОРСКА	ПУТОВАЊА	
 

 

 

Да је матурантима професора Косте Вујића заиста све ишло од руке, доказује главни јунак одломка који 

сте  читали,  Михаило  Петровић.  Осим  што  је  био  чувени  математичар  и  професор  Универзитета  у 

Београду, умео је изврсно да свира виолину и још лепше да пише. Волео је да пеца рибу у Дунаву па су 

га због тога прозвали Мика Алас. Између осталог написао је и предивну књигу Велико путовање у којој 

је описао своје утиске са поморских путовања. Ево шта је Михаило Петровић Алас написао о Хаитима: 

 

На острву Корњача били смо два дана, испуњена разумљивим узбуђењима, 

па смо кренули бродом даље, препловили морски пролаз што раздваја то 

острво  од  северне  обале  великог  острва  Хаити,  и  укотвили  се  наспрам 

веома  лепе  плаже,  на месту  које  урођеници  зову  Ушће  трију  река.  Само 

острво, које урођеници на Тортуги зову Велика земља и према којој Тортуга 

изгледа као мали сателит поред велике планете,  једно  је од оних које  је 

открио  Колумбо  1492.  године  у  свом  америчком  походу.  Колумбо  га  је 

назвао Хиспаниола (Мала Шпанија).33 

 

„Налазим се“, писао је Колумбо краљици Изабели, „у једној 

чаробној земљи, у зеленилу какво не познаје Европа. Једино 

наша  Андалузија,  са  њеним  вртовима,  може  о  томе  дати 

неку идеју.  Хиспаниола  је одиста  једна мала Шпанија,  али 

Шпанија увек у зеленилу, и без зиме.“ 

 

 

Шта знаш о великим поморским путовањима и још већим географским открићима? У којем веку су се 

она десила? Зашто су Европљани кренули на та путовања? Ко су најпознатији морепловци? Зашто су 

њихова  путовања  и  открића  значајна?  Ово  су  само  нека  од  питања  на  која  ћеш  сигурно  знати  да 

одговориш и на српском језику када решиш следећи квиз: 

 

 

Квиз 

 
1. Морепловци су у средњем веку кренули на велика поморска путовања због: 

 

     а) радозналости        б)  зачина       в) проналажења поморског трговачког пута  

 

 

 

                                                            
33 укотвити се – стати бродом уз обалу, спустити сидро; урођеник, мн. урођеници – домородац, мн. домороци –   
 припадник племена које живи на земљи која му припада од старина 
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2. Која је земља била коначни циљ ових путовања:                     

 

 

 

 

 

     

                                         а) Кина                                                           б) Индија                                               в)  Египат  

 

 

3. Повежи у табели годину, морепловца и његово откриће а затим састави пуну реченицу.  

 

 

 

4. Велика географска открића десила су се у:              а) XIV веку               б)  XV и XVI веку        в)  XIX веку 
 

 

5. Без чега ниједан морепловац није могао на пут? Пронађи у речнику српског  језика називе за ове 
предмете: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Шта су Европљани донели из Америке?  Изабери тачне одговоре: 

 

 

 

 

 

 

      На основу тачних одговора из овог квиза испричај своју причу о великим географским открићима.  

година  морепловац  откриће 

1487.  Фернандо Магелан  поморски пут за Индију 

1492.  Васко да Гама 
опловљава свет и доказује да 

је Земља округла 

1498.  Бартоломео Дијаз  Америка (Сан Салвадор) 

1519‐1521.  Кристифор Колумбо  Рт Добре наде на југу Африке 
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НАМЕРНЕ	РЕЧЕНИЦЕ				célhatározói	mellékmondatok	

Свет  какав  ми  данас  познајемо,  свет  са  седам  континената,  са 

океанима  и  морима,  нашим  прецима  је  био  непознат.  Они  су 

веровали да је Земља равна плоча и мислили су да се Сунце окреће 

око Земље, да постоји крај света. Људи су и тада живели на свим 

континентима, али нису знали једни за друге. Велики морепловци 

су се отиснули морем на својим лађама каравелама да би открили 

поморски пут до Индије. Нису ни слутили куда ће заправо стићи и 

које  ће  континенте  открити.  Великим  географским  открићима 

завршио се средњи век и отпочео је нови...   

1. Посматрај следећу илустрацију па одреди шта на њој представља циљ путовања:

2. Циљ или намеру са којом је извршена претходна радња (путовати) можемо исказати и овако:

3. И данас људи путују,  али циљеви њиховог путовања су  се променили. Уочи с којим намерама се

данас   

  најчешће путује: 

  да упознају друге крајеве и културе. 

 да заврше неки посао. 

 да се одморе. 

  да посете родбину и пријатеље. 

4. Зависне реченице којима исказујемо циљ, намеру ради које се врши радња главне реченице зову се

   намерне реченице.   

Копнооо! 

Европа Индија 

Европски морепловци су путовали да би открили поморски пут до Индије.циљ

Људи најчешће путују 

путовати
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5.  Код намерних реченица мораш обратити пажњу на глаголски облик у којем стоји њихов предикат: 

 

     Отишли смо у туристичку агенцију да изаберемо неко лепо путовање. 

     Свратићу на железничку станицу да купим карте. 

     Потрчала је да не би закаснила на аутобус. 

     Свако вече одлазим у парк да бих се прошетала са својим псом. 

     Ишли бисмо на море да се мало одморимо. 

    У којем глаголском облику су предикати намерних реченица? А предикати главних реченица? Који    

везник стоји на почетку намерних реченица? 

 

6.                                            Намерне реченице најчешће почињу везником да.   

                                Њихов предикат је обавезно у облику презента или потенцијала. 

 

7.   Закључи на основу следећих примера којим још везником могу почињати намерне реченице: 

 

Узели су такси како би брже стигли до хотела.        

     Обилазили смо Београд како бисмо упознали његове знаменитости. 

                                                                   Ушли су продавницу како би купили сувенире. 

                                                                  Запамти!  

                                                                  Уместо везника да с потенцијалом можеш употребити и везник кад. 
 
8.   Погоди циљ (мету)!  Повежи наведене главне реченице са одговарајућим циљем –

илустрацијом па на основу ње и наведеног глагола састави намерну реченицу:  

 

      Кренула сам у библиотеку 

      Штедели су новац                                                    

      Мама је умутила јаја                                          ошишати се                     купити                            направити 

      Отишла је код фризера 

      Пошли смо на игралиште  

      Ишли смо у биоскоп                                                гледати                         вратити                          играти     
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ЕРО	С	ОНОГА	СВИЈЕТА	
 

народна	прича	
	
 

 Копао Турчин с Туркињом кукурузе, па поподне оде Турчин да напоји коња, а Туркиња остане да се 

одмори у хладу. Утом наиђе однекуд Еро: 

– Помози бог, кадо! 

– Бог ти помогао, кмете!  А одакле си ти кмете? 

– Ја сам, кадо, с онога свијета. 

–  Је ли, бога ти, а нијеси ли видео тамо мога Мују, 

који је умро прије неколико мјесеци? 

– О, како га не бих видео! Он је мој први комшија. 

– Па како је, бога ти, како живи? 

–  Хвала  богу,  здраво  је,  али  се,  богме,  доста  мучи  без 

ашлука. Нема за што да купи дувана, нити има чим да плати 

кафу у друштву. 

– А хоћеш ли ти опет натраг? Не би ли могао понијети да му пошаљем мало ашлука? 

– Би, зашто не би, ја идем сад управо тамо. 

Онда Туркиња отрчи тамо ђе јој се муж био скинуо од врућине, те узме кесу с новцима, и што год је 

било новца у њој  дâ Ери да понесе Муји. Еро узме новце, па метне у њедра, па бјежи уз поток. Тек што 

Еро замакне уз поток, ал' ето ти Турчина ђе води коња да напоји, а Туркиња те пред њега: 

– Да видиш, мој човече! Туда сад прође један кмет с онога свијета, па каже за нашега Мују да се мучи 

без ашлука: нема за што да купи дувана, нити има чим да плати кафу у друштву, те сам му ја дала оно 

новаца, што је било у твојој  кеси да му понесе. А Турчин: 

– Па куд оде? Куд оде? 

А кад му жена каже да је отишао уз поток, онда он брже‐боље скочи на гола коња, па поћерај уз поток. 

Кад се обазре Еро и види Турчина ђе трчи за њим, а он бјежи! Кад дође под брдом у једну воденицу, а 

он утрчи унутра, па повиче воденичару: 
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– Бјежи, јадна ти мајка! Ето Турчина да те посијече, већ дај мени твоју капу, а на теби моју, па бјежи уз 

брдо, туда око воденице. 

Воденичар се поплаши (…) па бјежи уз брдо. Еро метне воденичареву капу на главу, па још узме мало 

брашна те се поспе и начини се прави воденичар. Утом и Турчин дотрчи пред воденицу, па сјаше с коња 

и улети у воденицу: 

– Камо море таки и таки човјек, што је сад ушао у воденицу? 

А Еро му  каже: 

– Ено га, видиш, ђе утече уз брдо. 

Онда Турчин: 

– Држи ми, море, коња. 

 Еро узме коња, а Турчин уз брдо за воденичарем. (…)  

Кад га стигне, упита га: 

– Камо новци  што си преварио моју жену? 

 

Воденичар се стане крстити и ишчуђавати: 

 

– Бог с тобом, господару! Ја нити сам виђео твоје жене нити новаца. 

 

И  тако им прође читаво по сата док се освијесте и виде шта  је. Онда Турчин потрчи наврат‐нанос к 

воденици; кад тамо, али хоћеш! Еро узјахао коња па отишао без трага, а Турчин шта ће, пође пјешице к  

жени. Кад га  жена опази без коња, а она повиче: 

 

– Камо коњ, човјече, што уради? 

 

Вели (тамо њој матер): 

 

– Ти си Муји послала  новаца да купи кафе и дувана, а ја сам послао и коња да не иде пјешице. 

 

 

МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 

напојити – дати воде; утом – баш тада; кмет – сељак; кáда – госпођа; ашлук – новац за трошење; дуван 

– dohány; њедра – груди; обазрети се – погледати уназад; спазити – угледати; посећи, посече – убити; 

по – пола; наврат‐нанос – на брзину 
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РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	

  Како је Еро преварио Туркињу? Шта јој је рекао? Због чега му је Туркиња дала новац? 

  Заокружи особину која описује каду:      а)  наивна      б) мудра        в) лукава 

  Како Еро представља живот на ономе свету? Како по њему живе мртви? 

  Шта се десило када се Турчин вратио? 

  Куда је побегао Еро? Шта је рекао воденичару?  

  Еро је два пута преварио Турчина. Како? 

  Наведи неколико Ериних особина. Шта мислиш о њему? 

  Шта те је у овој причи највише насмејало? 

 Сигурно знаш да је српски народ вековима био под турском влашћу. Пошто Срби нису могли на други 

начин да се супротставе Турцима, желели су да бар у причи буду победници. Зато су створили Еру да 

им ту жељу оствари.  

НАРОДНА	МУДРОСТ	

За српске народне умотворине већ знаш да представљају права зрна мудрости. То су кратке и мудре 

мисли о животу, људима и њиховим особинама. Неке народне умотворине служе да нас науче нечему, 

а неке опет само да нас забаве и насмеју. Сети се шта убрајамо у народне умотворине. Ко их је сакупио 

и забележио?  

Међу народним умотворинама свакако су најбројније пословице. Научи још неку народну пословицу: 

Дрво без гране и човек без мане не могу бити. 

Језик горе посече него мач. 

Чини добро, не кај се, чини зло, надај се. 

Човек (сличан овом) у сељачком 

оделу трчи пред воденицу. 
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У  свакодневном  говору  често  се  могу  чути  ови  шаљиви  народни  изрази.  Повежи  те  изразе  са 

значењима: 

Загледао се као теле у шарена врата. 

Добро му је као голом на мећави. 

Лети као мува без главе. 

Љубе се као лук и очи. 

Најмлађим читаоцима, али и старијима увек је занимљиво да одгонетају народне загонетке. Провери 

колико си ти успешан/успешна у томе. За сваки случај, ту су и илустрације да ти прискоче у помоћ. 

Пуна тепсија златних колачића.    

У води се види, а у води није.        

Изађе цар иза планине, обасја круном и зле и криве.  

Кратке шаљиве народне приче  

Комар стао волу на рог   

Приповеда се како је комарац сео волу на рог, па му запретио: „Вала ти се с рога не дижем ако ме не 

замолиш!“ А во му одговорио: „Вала, нити сам чуо кад си дошао, нити ћу чути кад одеш.“  

Медвеђа услуга 

Казује се како је једном човек медведа спасао и за то му овај био захвалан. Када је једанпут човек легао 

да спава, медвед је остао да га брани од мува. Једна мува пала је човеку на главу, а медвед да би је 

отклонио од свог пријатеља, дохвати стену. И убије и муву и човека. 

Милутину по полутину 

Приповеда се како је некаква жена имала сина Милутина и три пасторка, па умијесивши три колача, 

дала  сваком  пасторку  по  један,  говорећи:  „Ево  вама  свакоме  по  један  колач,  а  ви моме Милутину 

подајте само по полутину.“34 

34 комарац – szúnyog; во, ген. вола – бик; рог – kürt; стена ‐ камен; пасторак – син брачног друга из   
   претходног брака; полутина – половина 

   гледа  збуњено, ништа не разуме 

  не зна куд иде, не пази док хода 

  не воле се, никако  се не слажу 

  није му никако, лоше му је 
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НАЧИНСКЕ			РЕЧЕНИЦЕ				módhatározói	mellékmondatok	
 

 

Верујеш магарцу, а мени не верујеш 

 

Затражи једном сусед од Насрадин‐хоџе магарца на зајам. 

Насрадин‐хоџа му одговори да магарац није ту. 

Али, уто се из штале зачује њакање магарца па сусед рече: 

– Видиш да ти је магарац ту! Чујем га где њаче из штале. 

– Баш си ти неки чудан човек – наљути се Насрадин‐хоџа 

– више верујеш магарцу него мени.       

                                                                                              народна прича 

 

1.   Због чега је сусед дошао код Насрадин‐хоџе? Шта му је тражио? Како је Насрадин‐хоџа поступио? 

 

     Насрадин‐хоџа није помогао суседу као што је ред.          Сусед је прошао горе него што је очекивао. 

 

2.   На које питање одговарају истакнуте реченице: 

 

      Магарац је њакао   као да га туку.                       Насрадин‐хоџа се понашао као да је сусед мало дете. 

 

                                             

  

      На основу постављених питања закључи шта ове реченице ближе одређују. 

 

3.   Зависне реченице које казују на који начин се врши радња предиката главне реченице зову се 

                          начинске реченице.  Оне врше  службу прилошке одредбе за начин. 

 

4.   Начин вршења радње  главне реченице можеш одредити на два начина: 

 

а)  поређењем те радње са истом/сличном радњом         б) поређењем те радње са другачијом 

радњом 

 

       Све смо урадили као што смо и обећали.                        У граду је остала дуже него што је смела.  

 

       Окренула се и отишла  као да се љути на мене.             Тај дечак је много бољи него што мислиш. 

 

       Увек све мора да буде како ти желиш.                              Обавићемо посао брже него што планирате.                 

 

Обрати пажњу на везнике.   Пре везника него што увек мора стајати компаратив придева или прилога.      

Како је њакао? Како се понашао?
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ДЕЧАК	И	ПАС	
 

Данило	Киш	
 

 

Од свих људи на свету,  са њим сам се најбоље слагао и најбоље споразумевао. Мислим да су  томе 

допринеле, осим његових година, и неке наше заједничке особине.  

Верујем  да  не  грешим  душу  ако  кажем  да 

смо он и  ја били по много чему слични:  по 

лењости,  по  разузданости,  по  оданости,  по 

жељи  за  авантуром. Мислим да не  грешим 

ако кажем да је тај дечак имао у себи нечег 

псећег:  што  се  тиче његовог  духа  и његове 

преосетљивости  на мирисе,  сигуран  сам да 

не грешим.  

Усамљеност  и  туга  спојише  наше  животе. 

Његова  туга  за  оцем  и  моја  туга  за 

родитељима створише међу нама неку врсту 

пријатељства заснованог на сродности.  

Како сам почео нагло да растем и да стичем 

углед  међу  сеоским  џукцима,  као  мудар  и 

учен пас свог малог мудрог господара, дечак 

је постајао све мање усамљен, све поноснији 

на  мене  и  све  одважнији.  Јер  ја  сам  га 

ослободио не само његовог урођеног страха 

од паса (од те исте бољке боловао је и његов 

отац), него је и уопште постао храбрији, јер је 

знао  да  у  мени  има  сигурног  и  оданог 

заштитника.  

Заузврат, он ме је научио разним корисним вештинама које изазивају поштовање. Умео сам да дотерам 

залутале краве, да откопавам кртичњаке (и то само из задовољства, како бисмо прекратили време), да 

јурим  зечеве,  да  откривам  лисичје  јазбине  и  гнезда  барских  птица,  да  ловим  дивље  патке,  жабе, 

лептире, змије. Чак сам научио од дечака  да разговарам са њим у часовима усамљености! Сећам се, 

једном, кад нам се била изгубила крава Наранџа, замало нисмо побегли у свет… 
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 

грешити душу – помислити или учинити нешто нажао некоме ко то не 

заслужује;  разузданост  –  (овде)  претерана  жеља  за  игром;  оданост  – 

верност;  сродност  –  (овде)  сличност;  углед  –  добар  глас,  част, 

поштовање;  џукац  –  велики  сеоски  пас  који  нема  чисто  порекло; 

одважан,  одважна,  одважно  –  храбар;  бољка  –  болест;  заузврат  – 

вратити  некоме  нешто    истом мером;  вештина  –  увежбаност  у  неком 

послу; јазбина – рупа у земљи у којој живи нека животиња 

            кртичњак 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

  Сигурно си на почетку приче помислио/помислила да је прича неки дечак или 

девојчица.  Ко  у  ствари  прича  ову  причу?  Прочитај  још  једном  текст  у  себи  и 

пронађи реченицу која то потврђује. 

 

  Шта је спојило дечака и пса? Изабери тачне одговоре: 

 

      а) лењост        б) страх        в) верност       г) љубав         д) туга         ђ) усамљеност       е) 

непријатељство 

 

  „Његова туга за оцем и и моја туга за родитељима...”  Како разумеш ове речи? Када осећамо тугу за 

неким? Пронађи три тачна одговора: 

 

а) када се наљутимо на њега                 б) када је тај неко далеко од нас          в) када ту особу не волимо 

 

 г) када тај неко више није жив            д) када нам неко много недостаје          ђ) када нас тај неко 

нервира  

 

   Дечак је поред пса постао храбрији. Зашто?  

 

   Пас је уз дечакову помоћ много тога научио.  

       Шта је он све знао да ради? 

 

  „Чак сам научио од дечака да разговарам са њим...” 

Да ли је то на неки начин заиста могуће? Како људи и пси „разговарају“? Шта заправо пас разуме? 

Како он показује шта осећа? Пас и дечак су разговарали једним посебним језиком. Како се он зове? 
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ТА	СЛАТКА	МАЛА	СТВОРЕЊА	

Животиње које човек држи у кући само због задовољства зовемо кућни љубимци. Зашто баш љубимац? 

Ево шта та реч у српском језику значи: 

љубимац – (ген. љубимца; ж. љубимица; мн. љубимци) м – онај који је некоме посебно мио, драг, кој 

 је веома омиљен, највише вољен, 

миљеник 

Шта ти мислиш, да ли овим малим створењима35 тај назив одговара? Објасни своје мишљење.  

Које животиње људи најчешће бирају за своје кућне љубимце? 

Због чега су баш те животиње људима најомиљеније? 

Да можеш да бираш било коју животињу за љубимца, коју би 

изабрао/изабрала? Зашто? 

Да ли већ имаш кућног љубимца? Опиши га. 

Говорна вежба 

Прича  која  следи  само  је  започета.  Настави  је  по  сопственој 

жељи. Замисли која би то животиња могла бити, опиши како је 

изгледала, које име је добила, како се понашала... Ако си дечак, 

онда причу причај у мушком роду. 

Био је неки леп мај. Падало је вече. На вратима стана зазвонило 

је звоно. Никог нисам очекивала па сам опрезно отворила врата. 

Испред мене је стајала моја сестра од стрица. У рукама је држала 

картонску кутију. Помислила сам да је донела неке колаче. Али, 

онда се нешто померило у кутији и ја сам видела… 

Како се људи брину о свом кућном љубимцу? Испричај шта све 

треба  да  раде  да  би  њихов  љубимац  био  здрав,  срећан  и 

задовољан. Шта је, по теби,  од свега тога љубимцу најважније? 

35 створење – живо биће 

Виде се улазна врата. Испред 

њих је једна девојчица. Звони. 

У једној руци држи затворену 

картонску кутију. 
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Нажалост,  немају  све животиње  ту  срећу  да  их њихови  власници 

воле. Замисли пса  који је цео свој живот везан на ланцу. Наведи још 

неки пример када је човек суров према животињи. Јеси ли некада 

видео/видела пса луталицу? Шта мислиш, како је доспео на улицу? 

Да ли у твом месту постоји азил за напуштене псе? На који начин 

азили  помажу  животињама?  Колико  дуго  оне  остају  тамо?  Ако 

немаш свог љубимца, не мораш га куповати. Довољно је да одеш до 

неког азила и усвојиш једног напуштеног пса.  

Научи следеће народне пословице. Сваку пословицу повежи са њеним значењем:  

Где мачке нема, мишеви коло воде. 

Пас који лаје, не уједа. 

На псу рана на псу и зарасла. 

 У каквом су међусобном односу они који се гледају (воле се) као пас и 

мачка? 

         а) пријатељском          б) непријатељском 

 Како се креће онај ко се вуче као пребијена мачка? 

  а) тешко, полако, с муком       б) брзо и вешто 

Писмена вежба 

Пас из одломка  приче Дечак и пас са почетка лекције звао се Динго (име је добио по аустралијском 

дивљем псу) испричао је шта мисли о дечаку који је његов једини пријатељ. Тај дечак се зове Анди. 

Замисли да твој прави (или замишљени) кућни љубимац може да говори. Напиши кратак састав о томе 

шта би рекао о теби. Које твоје особине и поступци би му се највише свидели? Када би због тебе био 

срећан? Да ли би због тебе некада био и тужан? Који твој поступак би га растужио? Који савет би ти дао? 

кад неко изненада добије слободу па може да ради шта хоће 

Пример:  Наставник  изађе  са  часа  а  ученици  одмах  скачу, 

         човек који много прича није опасан 

Пример:   Отац стално грди дете: „Видећеш ти свога бога, кад 

ја...“, а на крају га никада не казни. 

       нешто ће брзо проћи без већих последица 

Пример: Дете се удари и плаче, а родитељ му то каже јер није 

 ништа озбиљно, одмах ће проћи. 
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УСЛОВНЕ			РЕЧЕНИЦЕ				feltételes		mellékmondatok	
 

 

 

 

ОТАЦ:              Је ли ти, мангупе, шта ће бити са школом? 

СИН:              Па, не знам још, биће... 

МАЈКА:             Остави дете на миру, цео дан проводи учећи. 

                           Зна он да без муке нема науке. 

ОТАЦ:               Камо лепе среће! Бојим се само да на крају не 

                           испадне да је гледао нешто друго. И онда, ето 

нама муке, а ништа од његове науке. 

                                 

 

 

1.  У овом кратком тексту употребљена је једна народна пословица. Пронађи је и подвуци. Да видимо 

шта она значи: 

  без муке – ако се не потрудимо, не помучимо          нема науке – нећемо ништа научити, нећемо 

знати 

Шта у дечаковом случају конкретно значи „помучити се“?   Шта  је потребно да дечак уради да би 

постигао добар успех у школи? 

                                          Ако буде вредно учио, постићи ће добар успех у школи. 

2.  Колико предиката уочаваш у тој реченици? То значи да је та реченица:           а) проста          б) сложена  
 

3.  Која од две реченице у сложеној не може да стоји самостално?                         а) прва              б) друга 
 

4.  Истакнута реченица је:                   а)  зависна          б) 

независна 

  

5.   Зависна реченица ближе одређује:         а) субјекат главне реченице          б) предикат главне реченице 
 

6.   Зависна реченица казује:                           а) узрок                                         б) услов                              в) начин          
 

7.  Зависна реченица којом се казује услов који је неопходно испунити да би се остварило оно што се 
износи предикатом главне реченице  назива се условна реченица. 

 

8.   Хоће ли се дечаков отац љутити уколико његов син не буде постигао добар успех у школи? 

Зашто се отац брине? Хоће ли дечак моћи да се упише у одговарајућу средњу школу ако буде учио? 
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  Отац ће се љутити уколико његов син не буде постигао добар успех у школи. 

     Дечак ће се уписати у одговарајућу средњу школу ако буде добро учио. 

     Мислиш ли да је могуће да се дечаков отац стварно наљути? 

     Да ли се може десити да дечак вредно учи и упише школу коју жели? 

 

9. Пошто је сасвим могуће (реално) да постоје, односно да ће постојати услови за 

остварење онога што се износи главном реченицом, ове условне реченице 

казују: 

 

                            а) нереалне услове                       б) реалне услове 

 

   Запамти да реченице које казују могуће, реалне услове, почињу  везницима  ако и   уколико. 

 

10. Отац на крају каже:   „Камо лепе среће!”     Тим речима он је показао да сумња у оно што је мајка 

рекла, односно он баш и не верује да његов син толико учи. Претпоставимо да је отац био у праву: 

 

               Да је отац на време отишао у школу, сазнао би да син има слабе оцене.      

                                                                                                                                                                        али није 

               Да је дечак стварно гледао у књигу, оцене би му биле много боље. 

 

Условне реченице које казују да није постојао, односно да не постоји услов за остварење радње 

коју исказује предикат главне реченице називају се иреалне. Оне обавезно почињу везником да а 

предикат главне реченице мора бити у потенцијалу. 

 

11. У претходним примерима претпоставили смо да дечак није испунио услов неопходан да буде добар 
ђак у школи. Хајде сада да дечаку дамо још једну шансу: 

 

Када би дечак озбиљније схватао своје обавезе, постигао би све што жели. 

 

Отац не би сумњао у сина кад би му веровао. 

 

Када би дечак постигао одличан успех у школи, родитељи би били пресрећни. 

 

Хоће ли дечак испунити ове услове? Очекујеш ли то од њега?  

Заокружи одговор који сматраш тачним:                    а) хоће                б) неће 

Можеш ли бити потпуно сигуран/сигурна у то што тврдиш? 

 

Пошто не знамо засигурно хоће ли се услови остварити или не, најбоље је да закључимо: „Можда“. 

Условне реченице које казују да се остварење услова не очекује, али је ипак могуће су потенцијалне 

условне реченице. Оне почињу везником кад(а).  Код овог  типа  условних реченица предикати и 

главне и зависне реченице обавезно стоје у потенцијалу. 
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СРПСКА	ДЕВОЈКА	

народна	песма	

У Милице дуге трепавице, 

Прекриле јој румен' јагодице, 

Јагодице и бијело лице; 

Ја је гледах три године дана,  

Не могох јој очи сагледати, 

Црне очи, ни бијело лице, 

Већ сакупих коло ђевојака,  

И у колу Милицу ђевојку,  

не би ли јој очи сагледао. 

Када коло на трави играше, 

Бјеше ведро, па се наоблачи, 

По облаку засјеваше муње, 

Све ђевојке к небу погледаше, 

Ал' не гледа Милица ђевојка, 

Већ преда се у зелену траву. 

Ђевојке јој тихо говорише: 

„Ој Милице, наша другарице! 

Ил' си луда, ил'  одвише мудра, 

Те све гледаш у зелену траву, 

А не гледаш с нама у облаке, 

Ђе се муње вију по облаку.“ 

Ал' говори Милица ђевојка: 

„Нит' сам луда, нит' одвише мудра, 

Нит' сам вила да збијам облаке 

Већ ђевојка да гледам преда се! 
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 

                                                                                               сагледати – (овде) добро видети, упознати  

                                                трепавице                           вити се, вије се – кретати се тамо‐овамо 

                                                 јагодица                              збијати, збијам –скупљати, привлачити на једно место 

                                               

 

 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 
   Иако се песма зове Српска девојка, она пева:         

 

       а) о девојци Милици                   б) о заљубљеном момку            в) и о Милици и о заљубљеном 

момку 

 

   Како изгледа Милица? Чије очи је тако виде? 

 
   Шта је на њеном лицу необично? 

       Шта се посебно истиче? 

        

       Колико је дуго момак покушавао да сагледа Миличине очи? Због чега није успео да их упозна? 

        

   Претерано дугим трепавицама народни певач је хтео да каже: 

  

                      а) да је Милица веома лепа девојка                  б) да је Милица тајанствена и честита девојка 

 

   У прошлости добро васпитане девојке нису смеле да гледају момка у очи нити да се насамо виђају 

са њим. Да ли је и Милица таква девојка?  

  

    Зашто је момак желео да сагледа баш њене очи? Шта је желео да 

види у њима? У нашем народу се каже:  „Очи су огледало душе”.  

Објасни шта то значи.  

 

 Шта  се  изненада  појављује  на  небу?  Ко  једини  не  гледа  у  облаке?  Шта  због  тога  Миличине 

другарице мисле о њој? Да ли је Милица својим поступцима показала мудрост или лудост?  
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У девојчином одговору, осим мудрости,  крије се још једна њена особина. Препознај је:   

 а) она се прави важна      б) скромна је    в) жели да буде у центру пажње 

  Народни певач крије Миличину спољашњу лепоту зато што жели да поручи: 

 а) да се момак мора потрудити ако жели да је види 

 б) да је унутрашња лепота (мудрост, скромност, честитост) важнија од спољашње 

 в) да Милица није лепа девојка 

 Ову народну песму записао је Вук Караџић. Он јој је и дао наслов Српска девојка јер је Милица прави   

пример добро васпитане патријархалне девојке која своје очи чува једино за онога ко ће јој бити 

муж. 

СРПСКА	НАРОДНА	НОШЊА	

Сваки народ има своју традицију. На шта мислимо када кажемо традиција?  

Традицију једног народа чине култура, уметност, обичаји и веровања али и мудрост живота тог народа. 

Традиција  српског  народа  је  веома  богата  и  свако  ко  је  не  познаје  а  у  њу  бар  мало  завири  биће 

изненађен њеном лепотом. Изузетно значајно место у традицији српског народа има народна ношња.   

Шта мислиш, зашто се ови одевни предмети зову баш ношња? Од ког глагола је постала ова именица? 

  носити – ношња  

  Порекло овог назива није случајно. Народну ношњу су у прошлости људи 

заиста свакодневно носили. То су били углавном људи са села. Ношње су 

биле разноврсне. По народној ношњи се тачно знало ко је из ког краја, а 

тамо  где  је  више  народа  живело  заједно,  и  шта  је  неко  по 

националности.  

Данас  углавном  знамо  како  су  изгледале  народне  ношње  које  су  се 

носиле у XIX веку или почетком XX века. О ранијим ношњама, нажалост, 

мало се зна.  

Иако се српске ношње разликују од једног до другог краја, ипак можемо 

издвојити неколико делова ношње који су свима заједнички.  
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Наравно да се мушка и женска народња ношња разликују. Научи називе појединих делова и једне и 

друге ношње: 

  У многим деловима Србије мушкарци      Женска антерија личи на хаљину.  

  на глави носе шајкачу.  

     Појас има веома лепе шаре.     Жене око врата носе ђердан.    Ово су женски украси за 

појас.    

Посебна вредност српске народње ношње јесте у томе што се углавном све израђује руком. Замисли 

колико времена треба да се извезе један јелек или антерија. Шта мислиш о српској народној ношњи? 

Све народне ношње су лепе. Шта по теби српску ношњу чини посебном? Који део ношње ти се највише 

свиђа? Где ти можеш да видиш српску ношњу? Да ли си је некада носио/носила? Ако јеси, када и где?  
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УЗРОЧНЕ			РЕЧЕНИЦЕ				okhatározói	mellékmondatok	
 

 

1.    узрок                                                                                                                                   последица    

 

 

                                                              

                                                            Зашто су настале поплаве? 

                                             

                                                             Поплаве су настале због јаких киша. 

 

 

 

                                                              Због чега Весна није дошла у школу? 

 

                                                              Због високе температуре није дошла у школу. 

 

 

 

 

                                                              Зашто је отац данас закаснио на посао? 

 

                                                              Отац је закаснио због квара на аутомобилу. 

 

 

          Коју  службу  имају  истакнути  делови  реченице?  Обрати  пажњу  на  које  питање  ти  делови 

одговарају.  

 

2.   Ове прилошке одредбе за узрок можемо исказати и реченицама а да притом значење остане исто: 

 

      Поплаве су настале јер је данима падала јака киша. 

                                                                

      Весна није дошла у школу зато што је имала високу температуру.                        Зашто?  Због чега? 

 

      Отац је закаснио на посао због тога што му се аутомобил покварио. 

 

3.   Зависносложене реченице којима се износи узрок због којег се врши или не врши радња исказана 

                                      предикатом главне реченице називају се узрочне реченице.     

                                  Уводе их везници: јер, зато што, због тога што, пошто, будући да. 

      

4.   Узрочне реченице:                       а) могу стајати самостално                             б) не могу стајати самостално 
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5. Уочи на основу ових примера редослед главне и зависне узрочне реченице:

  Пошто је закаснио на час, Марко није ни ушао у учионицу. 

  Обрадовао се јер га наставник није уписао. 

  Будући да му је то први пут, наставник би му сигурно опростио. 

  Другови су га задиркивали зато што се успавао. 

  Узрочна реченица може стајати и испред и иза главне реченице. Уколикоје на првом месту, у писању 

се мора одвојити запетом.  Када користимо везник јер, узрочна реченица увек стоји на другом месту. 

6. Састави сложену реченицу тако што ћеш главну реченицу повезати са оном узрочном реченицом

која јој по смислу одговара. Добијене сложене реченице затим препиши правилно у свеску:

7. Следеће прилошке одредбе за узрок искажи зависном узрочном реченицом:

  Птице се селе у топлије крајеве због хладноће. 

  Због јаког ветра откинула се једна грана. 

  Игор је плакао због јединице. 

  Напорно су тренирали због важне утакмице. 

  Мама је због лагања казнила дете. 

зато што се погрешно паркирао.

зато што ће у недељу падати киша.

Пошто су најавили густу маглу,

Будући да је је здравље најважније,

пошто јој се Сања смејала пред свима.

Одложили смо планирани излет

морамо га чувати. 

Платио је казну 

Мира се наљутила 

авиони ујутру неће полетети.
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МЕЊАМ	ПУБЕРТЕТ	ЗА	БИЛО	ШТА!	ПОВОЉНО!	

Роберт	Такарич	

„Бити нормалан у време пубертета, само по себи није нормално!” 

Ана Фројд 

Ето тако. Видела, прочитала и записала! 

Вама! 

Нисам ваљда себи? 

Само да знате да и други тако мисле.  

Немој после Јелена открила Америку! 

У пубертету смо и нисмо баш... 

Нешто није у реду и није као раније и осећам то више него што би требало. 

Мама ми  стално  говори  како  је  сада дошло време  када  се  тражим.  И  ја  и моје друштво  с  ћурећим 

мозгом. 

Хтели бисмо да летимо без крила!? 

Тражимо па се неко и пронађе. 

Као, велики смо а нисмо!? 

Нешто, као хоћемо што пре да одрастемо, и хоћемо 

све као и они, али то радимо накарадно и узимамо 

само лоше примере. 

Јесте,  мама,  ми  смо  најгори,  док  сте  ви  били 

најбољи. Ви сте били прави и здрави, а ми смо, ето, 

такви никакви. 

Ваша  генерација  је  била  нешто  незаборавно  и 

красно. Све сами дијаманти и рубини. 

Ми смо поред вас обично камење... 

Зар тај пубертет не може да се прескочи и доживи 

касније? Или да се не доживи. Дође, прође, а ти и не 

приметиш. 

Мора да постоји неки лек или било шта слично... 

Или спреј! Сада све трпају у те бочице. Само треба да 

се стисне и готово! 
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

                                       ћурећи мозак                                    дијамант                       спреј                        бочица 

                                мали, неразвијен мозак 

                                         (без мозга) 

 

пубертет – доба полног сазревања, прелазак из дечјег доба у доба младости; повољно – (овде) јефтино; 

накарадно – погрешно; прав – (овде) који је без мане; трпати – стављати, гурати без реда једно на друго  

 

 

РАЗГОВОР	О	ПРОЧИТАНОМ	
 

 

 

  У ком осетљивом животном добу се налази Јелена? Колико она има година?  

 

  „У пубертету смо и нисмо баш...” Коју реч би ти употребио/употребила да завршиш ову реченицу? 

Зашто тако мислиш? 

 

  Јелена  за  себе  и  своје  друштво  каже  да  имају  „ћурећи 

мозак”. Шта  то  значи?  Пронађи  у  тексту  реченице  које 

казују како се осећају они које је „ухватио“ пубертет. 

 

  Девојчица  каже: Немој после  Јелена открила Америку! 

Да ли знаш шта значи истакнути израз открити Америку?  

У  речнику  српског  језика  као  објашњење  овог  израза 

стоји: 

 

      рећи тобож (као) нешто ново, а у ствари је то већ одавно   

познато, већ добро знано 

 

      Зашто прича о пубертету није откривање Америке? 

 

 

   Шта Јеленина мама мисли о генерацији њене ћерке? Да ли је мама у праву? Може ли пубертет да се 

прескочи? Шта је мама заборавила? Верујеш ли да је разлика између те две генерације тако велика? 
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У	ПУБЕРТЕТУ	СМО	И	НИСМО	БАШ...	
 

 

 

Шта је уопште тај пубертет?  

 

„Као, велики смо а нисмо!?”           „Хтели би да летимо без крила!?”               „Све радимо накарадно”. 

 

„Нешто није у реду и није као раније”. 

 

Ништа се не брините, све је у реду. Пубертет је сасвим нормалан! Он почиње око једанаесте године 

живота и завршава се око петнаесте. У том периоду дете постепено улази у свет одраслих. Већ по називу 

овог периода живота јасно је да се детету тада дешавају велике промене: 

 

пубертет  (lat. pubertas, pubes: зрелост, стидне длаке) 

 

Упомоћ! Шта ми се то дешава?! 

 

Које се то физичке (телесне) промене дешавају дечацима и девојчицама у пубертету? Изабери одговоре 

који се односе само на пубертет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осим  физичких,  спољашњих  промена,  пубертет  прате  и  оне  унутрашње  промене  које  називамо 

психичко  сазревање  или  адолесценција.  Психолог  Ана  Фројд,  најмлађа  ћерка  чувеног 

психоаналитичара Сигмунда Фројда,  о томе је дала своје мишљење: 

 

                                   „Бити нормалан у време пубертета, само по себи није нормално!”  

 

Слажежеш ли се са њом? Ко би ове  речи пре изговорио: одрасла особа или дете које је у пубертету? 

 

 

 

 

расте им коса       јављају се акне (бубуљице)        нагло расту 

           девојчицама расту груди              расту им стопала  

развијају се полни органи                дечацима се шире рамена 

            испадају им зуби                    глас дечака постаје дубљи 

 расту им нокти                        девојчице добијају менструацију      
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Зашто одрасли немају разумевања за пубертет? Са каквим се то све „мукама“ сусреће дете у пубертету?  

 

                         „Сада је дошло време када се тражимо”. 

 

Шта значи то тражити се? Обично се тражи оно што је изгубљено.  ‐ 

Зар смо ми изгубљени?! – сигурно сте помислили. 

Изгледа  да  одрасли  баш  то  мисле:      Изгубљени  у  времену  и 

простору!  

 

Драги наши, ви велики, нисмо ми изгубљени, ми смо само збуњени! 

 

Шта тражимо? Тражимо себе! Шта то значи?  

Ево како је на то питање одговорило пар твојих вршњака из Србије: 

 

 

 

 

 

 

„Пубертет је мистерија36 – сам по себи!!!!”  

 

Који је твој одговор на исто питање? Како ти тражиш себе? Испричај како се осећаш, шта те збуњује, 

шта те нервира, да ли примећујеш неке чудне промене у свом понашању. Шта ти родитељи обично 

говоре? Да ли те они понекад смарају?      

 (смарати/сморити – најчешћи израз који млади користе уместо нервирати, ићи на живце, досађивати)  

 

У српском језику се каже: „Паметан се учи на туђим грешкама”. Како ти учиш лекције о животу? Учиш 

ли се на туђим грешкама или мислиш да све треба да прођеш и сам/сама и тек онда да извучеш поуку? 

Јеси ли тврдоглав/тврдоглава?   Кажеш ли понекад себи: „Лепо су ми тата и мама говорили, а  ја...“? 

Испричај једну такву ситуацију. 

 

Будућност је пуна могућности и изазова.  Шта ти желиш да будеш? Да ли већ знаш коју средњу школу 

желиш да  упишеш?  А факултет?  Хоћеш  ли  ту  одлуку  донети  самостално  или  ћеш  тражити  савет  од 

родитеља?   

 

Имаш ли већ свој стил? Како се облачиш? Каква ти је фризура?  

Да ли је то само пролазна фаза или твој коначни избор?  

 

Шта ти је у овом периоду најважније:    

 

љубав     школа     изглед      друштво      породица      изласци    или ... 

	
	

                                                            
36 мистерија – rejtély 

Тражити се значи 
пронаћи свој пут, своје 
место под  сунцем. 

То значи пронаћи 

своје ја, оно што 

желиш и волиш. 

Тражити се значи 

пронаћи свој стил 

и своје друштво. 

Размишљати о томе 

шта желиш да будеш 

кад порастеш. 
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НЕЗАВИСНЕ	РЕЧЕНИЦЕ	
 

 

 

 

 

 

врста реченице  везници  примери 

саставне реченице 
и, па, те, ни, 

нити 

 
Дечак седи и учи. 

Опрала је руке па је села за сто. 
Зоран ме није ни видео ни чуо. 

Од синоћ нисам ништа јео нити сам шта пио. 
 

супротне реченице 
а, али, него, 

већ 

 
Они су победили, а ми смо изгубили. 
Био је тужан, али то није показивао. 
Није га звао него је отишао код њега. 

Нису слушали наставника већ су причали. 
 

раставне реченице  или 

 
Послаћу ти поруку или ћу те позвати. 

Или идемо сви или не иде нико. 
 

искључне реченице  само, једино 

 
Сви пишу, само Марко гледа кроз прозор. 
Сви су отишли, једино смо ми остали. 

 

закључне реченице 

дакле, 
сигурно, 

вероватно, 
значи 

 
Тата се смеје, дакле неће ме казнити. 

Потврдили су, сигурно долазе. 
Сија сунце, вероватно неће пасти киша. 
Мама је љута, значи није добила посао. 
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ЗАВИСНЕ	РЕЧЕНИЦЕ	
	
	

	

	

врста реченице  везници  примери 

    изричне реченице  да, како 
Рекла нам  је  да данас неће доћи у школу. 

Ја сам видео како се то догодило. 
 

   односне реченице  који, какав, 
чији 

Ово је аутобус који иде до центра града. 
Добио је пса каквог је одувек желео. 

Видели смо голуба чије је крило сломљено. 
  

 временске реченице   док, кад, чим,  
пре него што 

Били смо напољу док није пао мрак. 
Кад се тата вратио, ја сам већ спавао. 
Молим те, куцај пре него што уђеш. 
Чим стигне Петар, идемо у град. 

 

начинске реченице 
као да, 
као што, 
него што 

Понашали су се као да су код своје куће. 
Све смо завршили као што смо и планирали. 
Прошли смо горе него што смо очекивали. 

 

    узрочне реченице 

јер, што,  
зато што, 

 због тога што, 
пошто 

Није дошла јер се успавала. 
 Било му је криво што су отишли без њега. 
Дечак је плакао зато што је изгубио новац. 
Била је тужна због тога што јој мама не верује. 
Пошто је пала киша, одложили смо излет. 

  

намерне реченице  да, како 
Штедео је новац да купи патике. 

Свакодневно вежба како би смршао. 
 

условне реченице  кад, ако, да 
Кад би више учио, био би одличан ђак. 

Ако буде лепо време, ићи ћемо на базен. 
Да сам пазила на часу, сад бих све знала. 
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