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 Драги ученици, 

Од првог разреда до сада учите српски језик и доста тога сте 

научили. Верујемо да сте заволели овај предмет и открили сву лепоту 

српског језика и књижевности. У наставку вашег образовања свакодневно 

ћете откривати нове тајне и богатити своје знање из ове области.

Овим уџбеником, кроз четири поглавља: Језик, Књижевност, 

Изражавање и стварање и Медијска култура, обухваћен је комплетан 

наставни план и програм за шести разред основног осмогодишњег 

образовања, односно седми разред деветогодишњег основног образовања. 

Уз одговарајуће садржаје дате су и адекватне фотографије, табеле, 

графикони и илустрације да бисте их лакше упамтили и савладали. 

Јер, веома је важно да знате како сваки човек говори и пише. По томе се 

препознaје његова личност и његова језичка култура, што је огледало 

опште културе.

Надамо се да ћете уз стручну помоћ ваших наставника и својим 

самосталним и истраживачким радом успети у томе. Будите вредни и 

истрајни и успех неће изостати.

Много среће у савладавању језичких изазова желе вам

                                                                                               Аутори



РАДУЈ СЕ, РАДУЈ СЕ, ДЕТЕ

Радуј се, радуј се, дете,

 у свету сваког тренутка 

лепота нека се роди,

час цвет црвен у шуми,

 час облак на води.

У свету сваког тренутка 

понека радост заблиста, 

сад полет у срцу младу, 

сад роса на длану листа.

У свету сваког тренутка

 топлота нека нас згреје,

 час материнске су руке,

 час у родном крају стреје.

 Радуј се, радуј се, дете!

Десанка Максимовић



АУ ШТО ЈЕ ШКОЛА ЗГОДНА

Ау што је школа згодна,

лечи лењост и самоћу,

ко да ми је кућа родна,

штета што не ради ноћу!

Кад нисам у својој школи,

мене моја душа боли,

нема оне дружине,

да делимо ужине.

Ау што је школа сјајна,

у клупама пар до пара,

сваки шапат, свака тајна,

једну нову љубав ствара.

Кад нисам у својој школи,

мене моја душа боли,

нема оне с киком

коју не дам ником!

Љубивоје Ршумовић



Увек ћу хвалити свој матерњи Језик. 
Говорићу њиме колико год буде 

Трајало моје постојање и разапињање мог трошног тела.

,,Матерњи језик”- Зоран М. Мандић



Ј Е З И К
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ПОРЕКЛО СРПСКОГ ЈЕЗИКА
На основу научних сазнања сматра се да су данашњи Словени живели као један 

народ на истом простору - прапостојбини која се простирала од Балтика на северу и 
Карпата на југу. Говорили су истим језиком који се данас назива прасловенски језик.

Услови живљења и вести о надоласку Хуна вероватни су узроци њихове велике 
сеобе, која је трајала веома дуго од II до VII века у три правца: исток, запад и југ.

Тако су настале три групе словенских народа: Источни Словени (Руси, Белоруси, 
Украјинци), Западни Словени (Пољаци, Чеси, Словаци и Лужички Срби) и Јужни Словени 
(Срби, Хрвати, Словенци, Македонци, Бугари и Црногорци).

Током сеоба и после тога Словени су говорили језиком понетим из прапостојбине. 
Али, нове средине и нови народи - суседи учинили су своје тако да су почели међусобно 
да се удаљавају, па самим тим и језик.

Тако се прасловенски језик распао на три групе словенских језика – 
источнословенску, западнословенску и јужнословенску. Тим групама припадају следећи 
књижевни језици.

руски 
белоруски 
украјински 
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Источнословенска

пољски
чешки
словачки
лужичкосрпски

Западнословенска 

Јужнословенска српски
хрватски
бугарски 

  македонски
  црногорски
бошњачки
старословенски
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О пореклу свих словенских језика из прасловенског језика потврђују многе сличне 
речи које су у употреби у нешто измењеном облику.

На основу речи може веродостојно да се закључи чиме су се бавили Стари 
Словени. Наводимо нека од тих занимања. Да су се бавили земљорадњом доказују речи: 
жито, раж, просо, тиква, рало, срп, мотика, коса... ; сточарством: крава, бик, коњ, овца, 
јагње, коза, стадо; риболовом: риба, сом, клен, удица...; воћарством: јабука, шљива, 
крушка, вишња, орах... 

ПРАСЛОВЕНСКИ И СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК

Доласком на нове територије Словени су били изложени разним притисцима 
околних народа, пре свега на верском и културном плану. Најтеже је било Западним 
Словенима. У то време долази и до стварања првих словенских држава.

Зато је кнез Растислав, владар Велике Моравске (данашња Чешка) затражио 
од византијског цара да му пошаље људе који ће 
ширити хришћанску веру на словенском језику. Године 
863. византијски цар шаље солунску браћу Ћирила 
и Методија чија ће мисија бити изузетно значајна и 
допринеће ширењу, не само хришћанске вере, већ и 
писмености уопште.

Да би што пре и лакше остварили своју мисију, 
Ћирило и Методије су превели црквене књиге на 
словенски језик. Своје преводе писали су новим писмом 
које се разликовало од грчког. Ту прву словенску азбуку 
створио је Ћирило. Названа је глагољица. (Назив долази 
од глагола глагољити - говорити).

Тако је настао први словенски књижевни језик 
касније назван старословенски језик, који се проширио 
по читавом словенском свету. Преведена је са 
хебрејског језика и света књига - Библија. Занимљиво 
је да је старословенски језик био трећи језик на свету 
на који је преведено Свето писмо.

Крајем IX века ученици Ћирила и Методија 
створили су друго словенско писмо - ћирилицу. Све 
што је српска култура створила, а писмом сачувано, 
ћирилицом је писано. Свако слово у ћирилици имало је 
своје име. Од назива прва два слова аз и буки изведен 
је назив азбука.
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АЗБУКЕ
Ћирилица је била 

једноставније писмо од глагољице. 
Имала је много више слова од 
данашње ћирилице. Временом је 
ћирилица, иако се писало и једним 
и другим писмом, потпуно потиснула 
глагољицу. Сви најстарији сачувани 
споменици писани народним или 
књижевним језиком, из периода 
12. века писани су ћирилицом, која 
постаје српско традиционално и 
национално писмо, што остаје до 
данас.

Правопис старословенског 
језика се разликовао од данашњег. 
При писању речи нису одвајане једна 
од друге, реченице нису обележаване 
великим почетним словом и није било 
тачке на крају реченице. Такав начин 
писања назива се континуирано 
писање.

У старословенском језику нису 
употребљаване цифре (римске и арапске) за означавање бројева, већ су слова имала 
бројну вредност.

  
  Мали је број старословенских књига написаних и сачуваних на српском тлу. 

Помињемо  две књиге и то:

1.  Маријино јеванђеље, четворојеванђеље писано глагољицом. Има 174 листа. Чува се 
у Москви. 
2.  Темнићки натпис, писан је ћирилицом и чува се у Народном музеју у Београду.

 
Старословенски језик, који се употребљавао на територијама на којима су 

живели Словени, под утицајем народних 
говора, почео је да трпи одређене 
промене.

Већ у 11. веку замењен је 
различитим варијантама књижевног 
језика који се назива црквенословенски. 
Те се варијанте називају - редакције 
или рецензије. Српска редакција овог 
књижевног језика назива се српско-
словенски језик. Овај језик био је у 
употреби све до почетка 18. века када га 
замењује рускословенски језик, односно 
руска варијанта црквено-словенског 
језика, а разлог је, што су се српски 
свештеници школовали у Русији и што су Сл. Мирослављево јеванђеље
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Срби доводили руске учитеље и служили се руским штампаним књигама.

Последњи у низу ових књижевних језика код Срба био је славено-српски или 
славјаносербски.

Велика реформа коју је спровео Вук Караџић довела је до увођења народног 
језика у књижевност.

Латиница је латинско писмо удешено за наш језик. Употребљава се као општи 
назив за све врсте писма којима се служе разни народи који су преузели латинско писмо 
и прилагодили га гласовним потребама својих језика.

Савремена писма

Основ савремене европске писмености чине три писма - грчко, латинско или 
латиничко ( латиница ) и  ћирилско или ћирилично (ћирилица). И ћирилица и латиница 
су током векова мењане, реформисане, дотериване за потребе нашег језика.

Најзначајније реформе извели су Вук Караџић у ћирилици и Људевит Гај у 
латиници. Оне су данас у употреби.

Ћирилица је најсавршеније писмо на свету.

ЧУДОТВОРАЦ ИЗ ТРШИЋКОГ ГНЕЗДА

Брци му се низ прса просули,
пламте очи испод дугих веђа,
умно теме фес црвени чува.
а фрак црни повијена леђа.

Синуо је из маглине густе
са тридесет сребрнастих звезда
и на штули  отишo у бајку
чудотворац из тршићког гнезда.

Он је Српство извео из мрака
и спасао од вековних мука.
Српски род ће вечно спомињати
Славно име бесмртнога Вука!

                                    Благоје Рогач
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Ф О Н Е Т И К А
(Део науке о језику који проучава гласове и њихове промене)

ГОВОРНИ ОРГАНИ
Човек је најсавршеније биће у природи, захваљујући своме уму и говору. Једино 

човек има развијене органе за изговор гласова.

Органи који учествују у стварању гласова зову се говорни органи.

На датом цртежу могу да се виде који су то органи.

Гласови се стварају радом говорних органа 
на следећи начин: приликом издисаја ваздух из 
плућа пролази кроз бронхије и душник и долази у 
гркљан. У гркљану се налазе гласне жице (гласнице) 
које се затежу и опуштају. Ако су затегнуте, под 
утицајем говорне струје затрепере и том приликом 
се ствара одређена врста звука који долази у усну 
дупљу. Језик је најпокретљивији говорни орган који 
мења свој положај и долази у додир са осталим 
органима у усној дупљи. Ту настају гласови.

Гласови су најмање говорне јединице од 
којих настају речи.

Сами гласови немају значаја али се помоћу њих остварују разлике у облицима и 
значење речи. Нпр.Следеће речи се разликују само по једном гласу: сат, мат, рат, рој, пој 
итд.

Да закључимо и упамтимо: 

Говорни органи су: плућа, 
душник, гласнице (гласне 
жице), језик, задње (меко) 
непце, предње (тврдо) 
непце, зуби, усне, усна 
дупља и носна дупља.
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Слово је писани знак којим се записује глас. 
У нашем језику сваком гласу одговара по једно 
слово. Захваљујући Вуку Караџићу српски језик има 
најсавршеније писмо на свету.

ПОДЕЛА ГЛАСОВА
При проласку кроз уста ваздушна струја излази слободно, или наилази на 

препреке. На основу тога извршена је подела гласова. Они се деле на: 

а) самогласнике 

б) сонанте 

в) сугласнике (консонанте).

САМОГЛАСНИЦИ
(вокали)

Изговарај певушећи ове стихове:

Чуо сам како пчелица зуји,

кад мед из цвета кроз њу проструји.

Покушај да први стих изговориш на слогове.

 Чу-о сам ка-ко пче-ли-ца зу-ји.

Изговарај слогове али тако да крајње гласове отпеваш. Прати кретање говорне 
струје. Ослушкуј звучање појединих гласова.

При изговору гласова: А, Е, И, О, У ваздушна струја слободно пролази кроз усну 
дупљу. Том приликом гласне жице јако трепере. Могу да се певају и звуче као тонови. 
Због тих особина ови гласови се називају самогласници или вокали.

Има их пет. Сваки слог мора да има неки 
самогласник који је носилац слога.

Носилац слога је самогласник – сам или 
у комбинацији са једним сугласником или више 
њих. Нпр.. у–че-ник...

Носилац слога може бити и сонант – 
нарочито сонант р. 

Нпр.: ср-це, прст, црн, рт, тврд, рђати, 
врх, . р–ва–ти се, по–р–ва–ти се, за–р-ђати

... сугласник р врши функцију самогласника и носилац је слога. Такво р назива се 
слоготворно р.

Упамти! 

Глас је артикулисани звук у 
говору, а слово је знак којим 
се глас записује.

Упамти! 

Слог је скуп гласова 
који се изговара једним 
отварањем уста.
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У неким речима страног порекла носиоци слога могу бити и сонанти л и н.  Нпр.: би-ци–
кл, Њу-тн.

Вежба: а) У песми ,,Самогласници”  пронађи све самогласнике. Све речи у првом стиху 
подели на слогове. Одреди границу међу слоговима. Шта можеш да закључиш? Где се 
она налази?

САМОГЛАСНИЦИ

Шта ће гласовима пасти на памет,

Између суботе и наредног петка?

Хоћеш ли бити нагнут или наднет,

Ако се провалија отвори испочетка?

У граду у коме боравиш већ подуже

Бајке и шале ничему не служе.

Можда речи нешто могу да ти пруже,

Крикни, нек се самогласници одуже.

Симон Симоновић

б) Брзалице су кратке народне умотворине и служе деци да се забављају и кроз игру и 
такмичење увежбавају правилан изговор појединих гласова и тежих сугласничких група.

в) Одреди слоготворно р у следећим пословицама и брзалицама:

Рђа једе гвожђе, а нерад човека.

На врх  брда врба мрда. 

Црн јарац црном трну црн врх гризе, не гризи ми црни јарче црном трну црн врх.

Птрптрпковић птрптрче с птрптрпковићима, птрптрпковици.

Пронађи и запиши неку брзалицу. Играј се са својим друговима и другарицама, говорећи 
брзалице.

СОНАНТИ (гласници)

 Другу групу гласова чине сонанти или гласници. Приликом њиховог изговора 
пролаз ваздушној струји је слободнији упркос малим препрекама. Гласне жице увек 
трепере и чују се тонови праћени шумом. По звучности и по слободнијем пролазу 
ваздушне струје сонанти су сродни самогласницима.

Сонанти у српском језику су:  в, р, ј, л, љ, м, н, њ. Има их осам.
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СУГЛАСНИЦИ 
(консонанти)

Издвоји гласове који се налазе на почецима слогова у наведеном стиху: Чуо сам 
како пчеле зује.

Покушај да их отпеваш, а онда одговори на следећа питања:
Да ли при њиховом изговарању гласовна струја слободно пролази кроз усну 

дупљу? Где она наилази на препреке? Шта се при томе чује: тонови или шумови? Шта си 
закључио(ла)?

Гласови ч, с, м, к, п, л, ц, з, ј не могу да се певају. Изговарају се кратко и говорна 
струја наилази на потпуне или делимичне препреке. Сви гласови који се тако изговарају 
зову се сугласници или консонанти. 

У  српском језику има 25 сугласника и 5 самогласника.

ПОДЕЛА СУГЛАСНИКА
Сугласници се деле по: звучности и месту изговора (творбе). 

Врсте сугласника по звучности

Самогласници су најзвучнији гласови. При њиховом изговарању гласне жице 
изразито трепере.

Другу групу гласова по звучности чине сонанти или гласници. То су гласови при 
чијем стварању ваздушна струја, која је покренула гласне жице, слободније пролази, упркос 
препрекама на које наилази у устима. Неометани проток струје и звучност главна су црта 
која их чини сличним самогласницима. Сонанти у српском језику су: в, р, ј, л, љ, м, н, њ.

У групи сугласника има два низа: звучни (када је шум праћен тоном) и безвучни 
(који су чист шум). Постоје парови звучних и безвучних шумних сугласника, при чему 
шумни сугласници: ф, х, ц немају своје звучне парњаке.

Звучни б д г џ ђ з ж - - -

Безвучни п т к ч ћ    с ш ф х ц

Вежба за самостални рад

� У стиховима из песме „Језик рода мога” Петра Прерадовића

„Зуји, звечи, звони, звучи

шуми, грми, тутњи, хучи.

То је језик рода мога...”

пронађи све сонанте, звучне и безвучне сугласнике.

� Шапући звучне сугласнике. Шта си приметио? 

� Изговарај поједине парњаке: Б-П; Д-Т и одреди место њиховог изговора. 
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ПОДЕЛА СУГЛАСНИКА ПО МЕСТУ ИЗГОВОРА
Већ знамо да при изговарању сугласника говорна струја наилази на препреке у 

усној дупљи. Сугласници се изговарају у тренуцима када ваздушна струја савлађује или 
нагло уклања те препреке. Дакле, према месту изговора (творбе) сугласници се деле на: 
двоуснене, уснено-зубне, зубне, надзубне, предњонепчане (који могу бити тврди и 
меки) и задњонепчане.  

Подела сугласника по месту изговора приказана је у следећој табели:

дво-
уснени

уснено-
зубни зубни над-зубни предњонепчани задњонепчанитврди меки

шумни 
сугласници б, п ф д, т, ц,

з, с
џ, ч,
ж, ш ђ, ћ г, к, х

сонанти м в н, л, р ј, љ, њ

Вежба: 1. Изговарај сугласнике по азбучном реду и одређуј какав је који по месту 
изговора. 

Вежба 2. Изговарај брзо следеће брзалице: 

На врх брда врба мрда. 

Лежи куја жута украј жута пута. 

На кантару катран, кантар мери катран. 

Раскиселише ли ти се опанци. 

Црн јарац црном трну црн врх гризе, не гризи ми црни јарче црном трну црн врх

ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ
Треба знати да се при грађењу речи или при њиховој промени гласови нађу у 

међусобном додиру и да утичу једни на друге. Том приликом се догађају различите 
гласовне промене. Неке од њих су се извршиле у давној прошлости, а неке се врше и 
данас, али увек када се испуне одређени услови. Погледајте неке примере.

„ Збогом песме, збогом коло,
збогом момци наоколо,
збогом кито мома млади
збогом грожђе, збогом виногради.“

                                               Бранко Радичевић
                                     
„ Гробље ј’ земља ком се ходи...“

                            Ј.Ј.Змај

„ Помози, Боже, да роди варени боб.“

„ У ропству се родих, у ропству живјех у ропству, вајме и умрех.“

                                                                      Петар Кочић                      
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Издвојимо истакнуте речи: момци, грожђе, ропству, гробље, Боже...

Реч момци у номинативу једнине гласи: момакмомкимомци

                                               к испред и је прешло у ц

грозд + је  гроздје  грозђе  грожђе

                                                   дају нови глас ђ     з је прешло у ж

                                     роб + ство  робство  ропство

                                                                б испред с је прешло у п

                                     гроб + је  гробје  гробље

                                                                 ј је прешло у љ

                                     бог – вокатив гласи боге  боге  боже 

                                                                г је прешло у ж

 У свим овим речима извршене су неке промене гласова.

Оваквих промена има више и то су:

- једначење сугласника по звучности,

- једначење сугласника по месту творбе 
(изговора), - палатализација,

- сибиларизација, 

- јотовање,

- непостојано а,

- промена л у о,

- губљење сугласника и 

- асимилација и дисимилација.

Упамти! 

Смењивање гласова у речи 
при промени облика или 
при грађењу речи назива 
се гласовна алтернација 
. (реч алтернација долази 
од латинске речи alterna-
 on што значи: промена, 
мењање).
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ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА ПО ЗВУЧНОСТИ

„Научио је ткаљу да не кида потку, али је учинио да се не ишчупају 

народни изданци, не пресахну почела и искони“.

Из „ Службе Светом Сави“

Матија Бећковић

- Рече: „Збогом !“- и оде.

„Смењују стрелце, отпуштају  војнике, а и нас каткад 

хвата зебња пред сан“.

 Љубомир Симовић

„ Кашика звекну о камен, одскочи, направи још два-три скока па се умири.

Подсети ме да ти донесем књигу.

„ Марко за све свадбарину плати...“

народна песма

Узмимо неке од подвучених речи. Од којих речи су настале следеће речи?:

отпуштати и каткад

       од        +    пуштати     одпуштати        отпуштати

                       предлог          глагол              звучно д       је прешло у безвучно т    

                  кад + кад  кадкад  каткад

                  сват   +     ба            сватба      свадба

  коренска реч       наставак за            т прелази у д грађење речи

 Какви су по звучности два издвојена сугласника дп и тб ?

 Да се подсетимо, још једном, на поделу гласова по звучности.

Рекли смо да се деле на звучне и безвучне. Звучни су сви самогласници или вокали и 
сонанти или гласници. У групи сугласника има два низа: 

звучни б г д ђ ж з  џ - - -

безвучни п к т ћ ш с ч ф х ц
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 Шта то можемо да закључимо?

Можемо да закључимо да прави сугласници ( консонанти) имају седам пари гласова у 
којима сваки звучан глас има свог безвучног парњака. Три безвучна сугласника: ф, х, ц 
немају свој парњак.

 Ево још неколико примера: 

а) именица врабац    у номинативу множине гласи 
 врапци врабац    врабци    врапци

б) придев сладак у женском роду гласи слатка  у средњем роду слатко

 сладак  сладка  слатка; на исти начин у средњем роду: слатко

в) топ + џија  топџија тобџија

г) бурек + џија  бурекџија  бурегџија

 Од овог правила правопис српског језика чини изузетке и то:

1. када се сугласник д (звучни) нађе испред с и ш ( безвучни) у писању остаје непромењен 
(председник, градски, судство, одсуство, подшишати, одшетати);

2. у писању ђ остаје непромењено испред наставка – ство (вођство);

3. у случајевима где би промена утицала на промену значења речи (подтекст...);

4. у неким властитим именицама страног порекла и придевима изведеним од њих 

     (Тбилиси, Вашингтон, вашингтонски...).

Вежба за самостални рад:

а) Подвуци речи у којима је извршено једначење по звучности: исток, хлепчић, безбрижан, 
открити, одштампати, драгстор, потпоручник;

б) додај префикс из- испред глагола: пасти, цепати, ковати, цедити, писати...

Које си глаголе добио (ла)?

в) Напиши састав о свом практичном проналаску који ће користити људима у свакодневном 
животу. Наслов одреди сам.

Упамти! 

Гласовна промена прилагођавања сугласника другим сугласницима у оном елементу 
коју чини њихова звучност, односно безвучност назива се једначење сугласника по 
звучности. Када се у речи нађу у додиру два права сугласника различита по звучности, 
први од њих се прилагођава другоме. Једначењем сугласник може прећи само у свој 
звучни, односно безвучни парњак.
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ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА ПО МЕСТУ ИЗГОВОРА ТВОРБЕ

Прочитајте пажљиво следеће примере:

„ Домовина се брани лепотом

и чашћу и знањем...“

                    Љубивоје Ршумовић

 С радошћу смо дочекали победу Новака Ђоковића. Било је то велико ишчекивање.
Издвојимо истакнуте речи да бисмо видели како се дошло до тог облика.

част + ју  частју  часћу  чашћу 
                          ћ               ш 

из  +  чекивање  изчекивање  исчекивање  ишчекивање
                                     безвучни              с    ш              звучни 

грозд + је  гроздје  грозђе   грожђе радост + ју  радостју  радосћу  радошћу
                             дј ђ           з  ж                ћ                   ш

Закључујемо да је дошло до једначења.
Ова гласовна промена врши се и када глас  н  у творби речи дође испред двоуснених 
сугласника б и п, онда прелази у м. Нпр..:

          стан +   бен(и)  станбен(и)   стамбени 

          зелен + баћ  зеленбаћ  зелембаћ

     придев    наставак за грађење речи

Може да се поједе једино ако се правилно изговори и напише БОМБОН(А), а никако 
бонбон(а).

Ова се промена не врши код неких сложеница (једанпут, странпутица...).

В е ж б а :

а) Напиши облике инструментала од именица маст и сласт;

б) изговори и напиши деминутив од именице – образ;

в) изведи поступак настанка речи: ношња, пажња, вожња.

г) Пронађи две речи у којима је н прешло у м и две речи у којима промена није извршена.

Упамти! 

Када се у облицима или при грађењу речи сугласници с и з нађу испред предњонепчаних 
сугласника: ђ, ћ, џ, ч, љ, њ, ш и ж онда се они са њима једначе по месту постанка 
(творбе). Једначење се врши тако што  с и з прелазе у себи најсродније предњонепчане 
сугласнике с у ш а з у ж.
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ПАЛАТАЛИЗАЦИЈА

   Прочитај следеће примере и обрати пажњу на подвучене речи.

- Добар јунак добар сан уснио.

- Од, јуначе, да пијемо вина.

- Слога кућу гради, а неслога разграђује.

-  Кад се сложе и слаби су јаки

-  Није сиромах ко мало има, већ онај ко много жели.

- Ко се задужи брзо осиромаши. 

Упореди облике речи:

                     јунак  јуначе

                     слога  сложе

                     сиромах  сиромаше

У које гласове су прешли задњонепчани сугласници к, г и х ?   Испред којих самогласника 
се извршила та промена?

 Може се видети да су:

К               Ч

Г       Е      Ж

Х               Ш

војник  војнике  војниче

друг  друге  друже
дух  духе душе
Погледајте и ове примере:

јунак – јуначина
слога – сложити, сложен
грех – грешити 

Види се да је промена извршена 

испред гласа и.

НАПОМЕНА!

1. У неким речима палатализација се врши испред вокала а. Нпр.сок – сочан; туга – 
тужан; страх – страшан

2. Палатализација се не врши у присвојним придевима изведеним од личних имена. 
Говори се и пише: Десанка – Десанкин, Лука – Лукин, Олга – Олгин, Тиха – Тихин...

Упамти! 

Промена задњонепчаних 
сугласника к, г и х испред е и и у 
предњонепчане сугласнике ч, ж, ш 
назива се палатализација.

Палатализација се врши испред е у 
наставцима за облик, а испред е и и 
у наставцима за грађење речи.
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3. Код присвојних придева изведених од имена која се завршавају на –ица, уместо ц 
појављује се ч. Нпр.краљица- краљичин, царица – царичин, Марица – Маричин, 
Перица - Перичин. Има примера где ц остаје непромењено и то код хипокористика: 
Јоца – Јоцин, Мица – Мицин...

4.  Увек се ц из основе замењује гласом ч у деминутивима на – ица и – ић.

Нпр.птица- птичица, деца – дечица, зека – зечић, венац-венчић...

Вежба за самостални рад:

1. Напиши вокатив једнине од именица: ученик, вук, друг, Бог, орах.

2. Напиши деминутиве (умањенице) од именица: књига, слика, рука, нога, снаха, коцка.

3. Напиши више изведених речи које су постале од коренских речи лек и дух. Подвуци 
само оне речи у којима је извршена палатализација.

СИБИЛАРИЗАЦИЈА
  

 Упореди именице у номонативу: рука, књига, мука, јунак, орах са њиховим облицима у 
следећим реченицама:

- У руци је држао пуну кашику кајмака.

- То сам прочитао у књизи.

- На муци се познају јунаци.

- Клепећу кости као ораси у празној врећи.

Одговори!

    У које гласове су прешли задњонепчани сугласници к,г,х ? Испред ког самогласника се 
извршила та промена?

             рука  руки  руци

             књига  књиги  књизи

             мука  муки  муци

              јунак  јунаки  јунаци

              орах  орахи  ораси

Упамти! 

Промена задњонепчаних сугласника к г х  испред и назива се сибиларизација. 
Сибиларизацијом к прелази у ц, г у з и х у с.

 


 

                     К                  Ц

                     Г        И        З

                     Х                  С   

4.  Подвуци реч у којој је извршена палатализација: „Човече, пази да не идеш мален 
испод звезда.“       
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Вежба:

Како гласи номинатив множине од следећих именица: војник, корак, излог, подвиг, Влах, 
Чех...

Ваља знати да од овог правила има изузетака:

а) сибиларизације нема у облицима личних имена: Лука - Луки, Анка - Анки, Олга - Олги, 
Зага - Заги, Миха - Михи...

б) када се нађу у групама зг, цк, сх, чк, ћк, тк :   

коцка - коцки, мачка - мачки,

тачка - тачки, мазга - мазги
воћка - воћки, срећка - срећки
лутка - лутки, тетка - тетки...

 У неким речима сибиларизација је могућа, али не и обавезна:

битка - битки/бици,     фреска - фрески/фресци
епоха - епохи/ епоси,    приповетка - приповетки/приповеци( увек без т) 
в) у речима код којих би се променом добило друго значење:

бака - баки                баци - императив од глагола бацити
сека - секи                 сеци - императив од глагола сећи
зека - зеки
дека - деки
· Изузеци су и у следећим случајевима када се к, г,х нађу испред наставка с вокалима е и и:

а) у придевима и заменицама: јаки - јакима ( али и јачим); дуги – дугим - дугих; толики - 
толиким
б) у облицима именица испред наставка – е: слуга - слуге, снаха - снахе, стреха - стрехе;

в) у изведеним придевима, испред наставка - ин : Анка - Анкин, Олга - Олгин, Невенка - 
Невенкин, снаха - снахин...

Вежба за самостални рад:

1. Изговори и напиши номинатив множине од именица: задатак, тренутак, предак.

2. Изговори датив и локатив једнине именица: мајка, рука, влага, нега, нога, сврха.

3. На примерима упореди палатализацију и сибиларизацију: девојка, снага, грех.

Упамти и ово!

Правопис српског језика дозвољава и двојаку употребу: са извршеном променом и 
без ње. Нпр.: загонетка – загонетки - загонеци.

4. Именицу војник напиши у вокативу једнине и номинативу множине. 

Упореди добијене облике.
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ЈОТОВАЊЕ

Погледајте следеће реченице:

Биће, кад на врби роди грожђе.

Најбржи на (пролећном) кросу био је мој млађи брат. Он је виши од мене.

Здравље је највеће богатство.

Весеље је трајало до зоре.

Издвојимо подвучене речи у увим реченицама да бисмо видели како су настале.

     грозд         +                   је                     гроздје     грозђе    грожђе

коренска реч         наставак за                    ђ               ж
                                    грађење речи

брз + ји   брзји   бржи
млад + ји   младји   млађи
здрав + је    здравје  здравље
весел + је   веселје    весеље

На основу ових примера изведите закључак. Био би, да ненепчани сугласници – з, д,  л  
са гласом ј иза себе даје нови непчани сугласник.

   Јотовање се јавља у следећим случајевима:

а) у поређењу придева- у компаративу где је наставак – ји
тврд + ји  тврђи
црн  + ји  црњи
брз  + ји   бржи...

б) у облицима презента глагола: 
писати – пишем
храмати – храмљем
везати  –  вежем...

в) у облицима трпног придева:
радити – рађен
родити – рођен
славити – слављен...

г) у облицима имперфекта:
„О да те тако ја не љубљах жарко...“ 

                       

Упамти!

Гласовна промена код које глас Ј са непчаним сугласником испред себе даје нови 
непчани сугласник назива се јотовање. Назив јотовање долази од гласа ј који се зове 
јота.



      25

д) при грађењу речи: именица (суфикс – је)
прут – пруће              роб – робље            грм - грмље
корен – корење        сноп – снопље

ђ) у промени именица – у инструменталу једнине именица женског рода које се у 
номинативу завршавају на сугласник ( наставак је – ју ).
глад + ју  глађу       крв- крвљу
смрт  смрћу,            со(л) – сољу...
 
Нпр.:  Слобода је крвљу плаћена.

Упамти!
Јотују се следеће сугласничке групе:
       дј – ђ       лј – љ       тј – ћ
       зј – ж       нј – њ       сј – ш
 
Јотовање је и када се Ј нађе иза уснених сугласника: п, б, в, м и прелази у љ.
       пј – пљ      вј – вљ
       бј – бљ     мј – мљ

Нпр.: Скопје – Скопље
           робје – робље
           грмје – грмље
           здравје – здравље

У књижевном језику (и)јекавског изговора јотују се, у додиру с гласом ј насталим од јота, 
сугласници л и н. Нпр.: љепота ( у екавском: лепота)

                                        њежан ( у екавском: нежан)

Остали сугласници остају непромењени: дјевојка, сјекира, бјежати. Може се чути 
некњижевни облик: ђевојка, ђед...

У савременом српском језику сугласничке групе  сј и зј остају неизмењене.

Пример: клас –класје („О класје моје испод голих брда...)

козје-козји ( козје млеко, козји сир)

пасје-пасји (пасје време, пасји живот)
Задатак за самостални рад
1.  Од основних облика придева: љут, јак, драг, блед, висок, горак – напиши облике 

компаратива.

2.  Од следећих заједничких именица, напиши збирне именице (цвет, лист, камен, посуда, 
кестен).

3.Напиши инструментал једнине од именица памет и вест.
4.   Напиши облике трпног придева од следећих глагола (волети, љубити,бранити, 

погодити, носити, белити).

5.  У следећим стиховима подвуци реч у којој је извршено јотовање и реч у којој то није 
учињено.

„О класје моје испод голих брда,

Мој црни хљебе крвљу поштрапани...“
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НЕПОСТОЈАНО А
„ Ветар је под прозором.

Сећаш ли се ветра који се 
Некад рађао...

Мајка је затворила капке
Под боровима...“

Из песме „ Ветар“ – Ивана В. Лалића
Петар је мој добар друг.
Од Петра, мог доброг друга, добио сам књигу за рођендан.

„ Хеј, момци млади, шта да се ради,

Кад мало село нема џез оркестар“.

Мој брат свира у школском оркестру.

Ако издвојимо подвучене речи:

ветар – ветра – ветрови

капак – капка – капака

Петар – Петра – с Петром

добар – доброг – добри

момак – момци – момака

оркестар – оркестра – оркестру

Може се приметити да се самогласник а који се налази у основном облику губи у већини 
облика те исте речи.

 Појављује се у следећим облицима речи:

а) у номинативу једнине и генитиву множине именица мушког рода:

ловац – ловца – ловци – ловаца

венац – венца – венци – венаца

пас – пса – пси- паса

б) у генитиву множине неких именица женског и средњег рода:

Упамти!

Гласовна промена код које се самогласник а јавља у неким облицима једне речи, док 
га у другим облицима те исте речи нема зове се непостојано а.

Непостојано а се јавља, готово увек, у основи речи између два сугласника – последњег 
и претпоследњег. Треба га разликовати од а које се појављује на крају речи и у 
наставцима.
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девојка – девојке – девојака

битка – битке – битака

писмо – писма – писама

копље – копља – копаља

в) код придева мушког рода у номинативу једнине ( у осталим облицима га нема):

добар – добра – с добрим

вредан – вредни

хладан – хладни

г) у неким глаголским облицима:

рекао – рекли

пошао – пошли

јесам – јесмо

д) у дужим облицима предлога: са (с), ка (к), уза (уз)

Идем у школу са Богданом и Јованом.

Лопта је полетела ка Петру.

Стао је уза зид.

Задатак за самостални рад:

а) предлог с(а) употреби у реченици са одговарајућим падежним обликом 
(инструменталом) именица: брат, сестра, друг;

б) упореди следеће облике речи( по паровима) и уочи две гласовне промене:

      сладак – слатка           предак – претка

      жабац – жапци          гладак – глатко...

 Које си гласовне промене уочио? Објасни их!

в) „Осећам вечерас  док посматрам ласте и пупољке ране...“

Која гласовна промена је извршена у истакнутој речи?



28  

ПРОМЕНА  Л  У  О
 Обрати пажњу на подвучене речи у следећим реченицама:

Јован је оставио књигу на сто и отишао.

Богдан је узео књигу са стола, и почео да чита.

Милан је редовни посетилац библиотеке.

Разочарани гледаоци су пре времена отишли са стадиона.

 Издвој и упореди подвучене речи:

сто – стола

посетилац – посетиоци

гледалац – гледаоци

Шта си уочио(ла)?

У неким облицима речи налази се глас л, док  га у другим нема. Који се глас појављује 
уместо л у другим облицима?

 Закључујемо да сонант л на крају речи или слога прелази у о. Ова гласовна 
промена настала је пред крај 14. века у новоштокавским говорима српског језика.

   Упамти!

   Ова гласовна промена извршена је у следећим случајевима:

а) у номинативу једнине неких именица:

пепел – пепео, дел – део, петал – петао...

б) у свим облицима једнине радног глаголског придева мушког рода: 

чита(л) – читао,  певал – певао, радил – радио, играл – играо.

в) у именицама које су изведене од радног глаголског придева наставком –ница :

учионица, читаоница, чекаоница, радионица, гостионица...

г) у облицима именица  изведеним од радног глаголског придева суфиксом –лац:

читалац – читаоци – читалаца

гледалац – гледаоци – гледалаца

преводилац – преводиоци – преводилаца

д) у речима изведеним наставком – ба :

деоба, сеоба итд.

 У нашем књижевном језику има доста речи у којима није извршена ова гласовна 
промена:



      29

а) код изведених именица од радног глаголског придева наставком – ац које имају други 
вокал у слогу испред наставка:

зналац – зналци, неваљалац – неваљалица...

б) код речи домаћег порекла типа: молба, жалба, школски...

в) код одомаћених речи страног порекла: канал, бокал, тунел, фудбал, генерал, маршал...

 Треба знати да у нашем књижевном језику постоје више двојаких облика: со и 
сол, во и вол, соко и сокол, топао и топал.

Задатак:

1) Уочи и објасни по две гласовне промене у следећим облицима: посао – посла ; котао 
– котла. Које су то промене?

2) Напиши реченице у којима ћеш употребити изведене именице од глагола: давати, 
спасити, стварати и бранити.

3) Именице - слушалац, тужилац, бранилац, напиши у номинативу множине. Које сте 
гласовне промене уочили?

АСИМИЛАЦИЈА САМОГЛАСНИКА
У српском књижевном језику у употреби су, као једнако правилни, два низа облика речи. 
Узимамо за пример присвојне заменице: мој, твој и свој. Генитив ових заменица гласи: 
мога, твога и свога. Ови облици су некада гласили: мојега, твојега и својега. Током развоја 
из ових облика прво је испао сугласник ј па су се два самогласника нашла један поред 
другог. Затим се самогласник е  изједначио са сугласником испред себе и прешао у о. 
Добијен је облик са два иста самогласника: моога, твоога,своога. Том приликом долази до 
сажимања( стапања) два иста самогласника у један дуги: мoга, твoга, свoга. Ова промена 
се назива асимилација самогласника. При промени л у о долази до асимилације: сокол 
сокоо  сoко ; стол  стоо  стo ; вол  воо  вo ; сол  соо  сo.

Упамти!

Гласовна промена у току које два суседна гласа ( додирна асимилација), или врло 
близа ( недодирна асимилација) добијају заједничке карактеристике или постају 
идентични, назива се асимилација (изједначавање, једначење) самогласника.

   

 Ова промена се не врши у сложеним речима у којима се први део сложенице 
завршава вокалом о, а други њен део почиње истим: самоодрицање, црноока, поорати, 
поодмаћи...

 У говору се могу чути неправилни изговори радног глаголског придева: пево, ручо, 
писо, ишо, дошо. Правилно је изговарати и писати: певао, ручао, писао, ишао, дошао 
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итд.

Вежба!

а) Напиши радни глаголски придев мушког рода од глагола: доћи, ручати, спавати.

б) Прочитај следеће стихове:

У којим речима је извршена асимилација?

„ О да те тако ја не љубљах 
жарко, 

још би гледo твоје сунце 
јарко,

слушо грома, слушао олују, 

дивио се твојему славују...“

                  Бранко Радичевић

ДИСИМИЛАЦИЈА
При јелу служимо се ножем и виљушком.

Сваког дана играм кошарку с Јованом, Богданом и Милошем.

Подвучене именице у овим реченицама налазе се у инструменталу једнине мушког 
рода са два наставка: - ом и – ем.

У намери да се избегне нагомилавање истих самогласника, настаје разједначавање 
самогласника као што се види у наведеним примерима.

Разједначавање се може видети и код наставака присвојних придева: - ов / - ев.

Нпр.:  Јованов, Милошев, братов, очев.

Упамти!

Дисимилација или разједначавање је фонетска промена која настаје из тежње да 
се избегне нагомилавање истих или сличних гласова ( самогласника и сугласника).
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Вежба!

Напиши по два примера у којима ћеш имати употребљене наставке за инструментал –
ом и –им, као и присвојне придеве са наставцима –ов и –ев.

ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА

Обрати пажњу на састав подвучених речи у 
следећим реченицама:

Био је радостан, јер су му задаци били тачни. 

Радосно је било његово лице.

Био је то частан пораз.

Дочекали су нас раширених руку.

Издвоји подвучене речи:

Од придева у мушком рода - придев женског рода 
је

радостан       -         радостна   -             радосна

номинатив множине

задатак         - задатци  -   задаци 

ц је сливени сугласник или африкат од тс-ц

задат(тс)и –    задаци

частан – частно – часно

раз + ширити –      разширити –     расширити-     рашширити -     раширити 

једначење по    једначење по

звучности           месту творбе

пет + десет – петдесет – педдесет – педесет

Упамти!
Губљење сугласника је промена која је заснована на упрошћавању сугласничких 
група тако што се један сугласник из те групе губи.
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То се дешава у три случаја:

а) један удвојени сугласник, или два сугласника од којих је први по реду добијен 
једначењем по звучности или по месту изговора и исти је као и други, онда се своде на 
један ( један се губи). Тако се изговарају и пишу. Нпр.:

од + делити – одделити – оделити

рус + ски – русски – руски

без + закон +  -је  беззаконје  беззакоње  безакоње

из + ситнити  изситнити  исситнити  иситнити

б) сугласници т и д губе се испред сугласника ц, ч, џ, ћ, ђ због тога што су делимично 
садржани у њиховом изговору. Нпр..:

приповетка   приповетци    приповеци

инат + џија  инатџија  инадџија   инаџија  итд.

в) т се губи у групама које би се тешко изговориле: стн, стљ, штн, стк, стл.

Нпр.: придев изведен од именице  позориште гласи – позоришни ( а не позориштни); 
болест   болестљив  болесљив  болешљив.

 Дозвољено је одступање од овог правила у два случаја:

1. У суперлативу придева који почињу сугласником ј , када се пише удвојено:

нај + јачи → најјачи, 

  нај + јаснији → најјаснији, 

  нај+ једноставнији → најједноставнији 

2. У сложеницама у којима сваки део сложенице треба, ради јасноће, да сачува своје 
значење. Нпр.: ваннаставни, преддржавни (период), поддијалект, суперревизија, 
противвредност итд.

Задатак:

а) Од основних облика именица напиши номинатив множине: предак, добитак, изузетак, 
метак, погодак...

б) Како гласе облици женског и средњег рода једнине придева: свестан, жалостан, 
болестан, мастан.

в) Дао сам позивницу своме оцу. 

Покушај да објасниш како је од именице отац  настао облик именице оцу?
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АКЦЕНАТ

Понови!

Следеће речи подели на слогове:

- дан, сат, друг, глас, цвет; 

- рука, глава, зима, школа, песма; 

- доброта, јабука, банана, планина; 

- учитељица, висибаба, љубичица. 

� Шта је то слог? 

� Колико слогова имају речи у првом реду? 

� Колико слогова имају речи у другом реду? 

� По колико слогова имају речи у трећем и четвртом реду? 

� Шта мора да има сваки слог? 

� Који су гласови носиоци слога? 

Упамти

Самогласници су носиоци слога. Према броју слогова речи могу бити: једносложне, 
двосложне, тросложне и вишесложне.

Изговарај гласно речи:  ру-ка, зи-ма, шко-ла

ја-бу-ка, Бе-о-град, до-бро-та...

� Обрати пажњу на слог који се изговара најјачим гласом. 

� Шта закључујеш? 

� У свакој речи по један слог се посебно наглашава. Да није тог наглашавања, изговор би 
био једноличан, без изражајности  и нефункционалан. 

Упамти

Посебно гласовно истицање једног слога у речи назива се акценат или нагласак.

еду? 
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ДУЖИНА И ИНТОНАЦИЈА

1. Дужина

Изговарај ове једносложне речи:

а) зид, зуб, сат, дан, син... 

б) сир, лав, џеп, прст, хлеб ... 

� Речи у реду а) имају један слог који се изговара дуго - дуги слог. 

�  Речи у колони б) имају један слог који се изговара кратко - кратак слог.

И двосложне и вишесложне речи могу имати дуге и кратке слогове у своме саставу.

а) ру-ка, гла-ва    - први је дуг, а друг кратак; 

б) ку-ћа, шко-ла    - оба су кратка; школа и са дугим (дублет);

в) го-луб, об-лак   - први слог је кратак, а други је дуг.

Упамти

У нашем језику самогласници  (акцентовани и неакцентовани)  могу се изговарати дуго 
и кратко. Дужина изговора зависи од речи у којој је самогласник употребљен.

Провери на следећим примерима:

дуго: кратко:

зец коњ
вук миш
мајка голуб
друг песма

2. Интонација силазна и узлазна   (Интонација значи повисивање и снижавање гласа).

Одговори!

� Које тонове разликујемо?

- Разликујемо двојаке тонове: тонове код којих се глас диже (пење) и тонове код којих се 
глас спушта (пада).

Изговори речи:

мај - ка зи - ма
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Код прве речи глас се спушта, а код речи зима глас се диже.

По том спуштању и дизању гласа разликује се изговор дугих наглашених самогласника 
(слогова). Једни имају силазну, а други узлазну интонацију.

Упамти

У нашем језику постоје два дуга акцента: дугосилазни и дугоузлазни. 
Знаци за обележавање су:

  дугосилазни  ^    дугоузлазни  /
         акценат     акценат

Треба да знаш да постоје још два кратка акцента о којима ћеш учити у следећем разреду.

Задатак за самостални рад

Изговарај следеће именице да би осетио интонацију дугих акцената:

град                  време
дан ручак
мир дете
друг врба
ђак питање
мајстор народ
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М О Р Ф О Л О Г И Ј А

(део науке о језику који проучава облике речи)

Обнови!

У одломку из приповетке „Јаблан” Петра Кочића пронађи: именице, придеве и глаголе!

Дубока страховита тишина. Влажна свјежина шири се кроз ноћ. Млад вјетар подухива 
преко кућа, што се у полукружном непрекидном низу протежу испред планине. Кровови, 
обрасли маховином, једва се распознају према мјесечини од зелених шљивика кроз које 
стрше. Само се гдјегде бјеласка нов кров. Село спава мирно, као једро, здраво и осорно 
планинче када га мати подоји и уљуља.

Именице:

- тишина

- ноћ

- вјетар

- планине

- кровови

- шљивика

- село

- кућа

-маховином

- месечина

- шљивик

- кроз

- планине

- мати

Придеви: 

- дубока

- страховита

- влажна

- млад

- полукружном

- непрекидном

- зелених

- нов

- једро

- здраво

- осорно

Глаголи: 

- шири се

- подухива

- распознају се

- спава

- подоји

- уљуља

- протежу

- обрасли

- бјеласка

Шта су то именице? Шта су придеви? Шта значе глаголи?

Поред издвојених речи које се још речи срећу у овом одломку? Колико врста речи има у 
српском језику? Наброј их!
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Упамти

Речи у српском језику се деле на врсте, у зависности од свог значења, службе у 
реченици и облика које у тој служби имају. Има десет врста речи и то:

1. именице                       6. прилози

2. придеви                       7. предлози

3. заменице                       8. везници

4. бројеви                       9. узвици

5. глаголи                     10. речце (партикуле).

Такође постоје три врсте промене речи:

а) деклинација 

б) конјугација 

в) поређење

Прва група речи: именице, придеви, заменице, бројеви (један, два, три и четири) мењају 
своје облике у реченици. То су променљиве речи и зову се именске речи.

Именске речи мењају свој облик у зависности од својих обличких категорија рода 
(мушког, женског и средњег), броја (једнина и множина) и падежа.

а) Промена именица, заменица, придева и неких бројева по падежима у једнини и 
множини назива се деклинација.

            Глаголи припадају групи променљивих речи чије се обличке особине заснивају 
на граматичким категоријама: глаголском облику, лицу, броју, стању у коме се налази и 
потврдности или одричности.

б) Промена глагола назива се коњугација.

Речи из текста: кроз, преко, испред, према, гдје, горе, од, као, и, када припадају групи 
непроменљивих речи.

в) Поређење ( компарацију) имају описни придеви и неки прилози.

Непроменљиве речи су: прилози, предлози, везници, узвици и речце. Оне не мењају 
свој облик већ увек остају исте.

НАПОМЕНА:  

1. Основни бројеви од пет па навише (једино ако нису сложени, Нпр.: двадесет један, као 
и бројне именице: стотина, хиљада) јесу непроменљиве речи.

2. Неки прилози имају поређење (компарацију). Нпр.: Лепо дете лепо пише. Постоје и 
облици: лепше и најлепше пише.

Задатак за самостални рад:

Подвуци променљиве прилоге у следећем низу: много, десно, близу, ујутру, 
паметно, још.
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променљиве            речи           непроменљиве

именице        предлози

заменице           бројеви     везници

придеви           прилози     узвици

глаголи        речце

ИМЕНИЦЕ
Подела именица по значењу

Пажљиво прочитај одломак из приповетке „Аска и вук” Иве Андрића.

Ово се десило у овчијем свету на Стрмим Ливадама. Кад је Аја, крупна овца тешког 
руна и округлих очију, ојагњила своје прво јагње, оно је изгледало као и сва остала 
новорођенчад: шака влажне вуне која почиње да кмечи. Било је женско. И било је 
сироче, јер је Аја управо тих дана изгубила мужа кога је много волела. То дете мајка је 
назвала Аска, налазећи да је то врло пристало име за будућу овцу лепотицу.

� Пронађи све именице! 

� Шта су то именице? 

� Какве су по своме значењу именице: Стрме Ливаде, Аја, Аска, овца, јагње, 
новорођенчад, дете, мајка, вуна? 

Упамти:

Према свом значењу, а то значи према особинама онога што се њима именује, 
именице се деле на:

1. Властите именице означавају посебна имена:

а) имена људи: Милан, Богдан, Јован, Бојана, Невена; 

б) имена животиња: Јаблан, Аска, Рудоња, Шарац; 

в) имена географских појмова - имена земаља, градова, река, планина: Србија,            
Македонија, Скопље, Куманово, Пчиња, Вардар, Козјак, Шар - планина; 

г) имена небеских тела: Земља, Сунце, Месец, Марс, Венера. 

Ове именице имају само једнину и пишу се великим почетним словом.



      39

2. Заједничке именице су оне које означавају бића, предмете и појаве са заједничким 
особинама: овца, јагње, мајка, отац, река, планина, књига.

По правилу ове именице имају оба граматичка броја: једнину и множину: (ученик - 
ученици, школа - школе, човек - људи; село - села итд.)

3.  Збирне именице су оне именице које означавају више бића и предмета исте врсте 
узетих скупа, у неодређеном збиру: лишће, цвеће, деца, камење. 

Њихова најважнија особина је у томе што се обликом једнине означава множина. 

4.  Градивне именице су оне именице које истим обликом означавају сваку, најмању или 
највећу, количину неке материје: вода, млеко, вино, злато, снег, песак, камен. 

И њихова најважнија особина је да обликом једнине означавају сваку количину материје. 

5. Апстрактне именице означавају неопипљиве, замишљене апстрактне појмове: 

а) осећања: љубав, срећа, радост, туга, бол; 

б) особине: лепота, младост, свежина, брзина; 

6. Глаголске именице означавају радњу или стање: писање, певање, играње, вожња, 
сеоба итд.
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ПРИРОДНИ И ГРАМАТИЧКИ РОД

КОД ИМЕНИЦА

   Да се присетимо. Шта још разликујемо код именица?

Разликујемо граматичку категорију рода која је изражена разликама полова бића у 
природи.

           Постоје два рода:

а) природни род, и

б) граматички род.

Природни род – мушки и женски одређен је на основу пола и имају га именице које 
означавају  бића.

Мушки род имају именице које означавају бића мушког пола. (дечак, младић, отац, син, 
брат, вук, лав...).

Женски род имају именице које означавају бића женског пола (девојка, жена, мајка, 
сестра, вучица, лавица...).

Именице које означавају млада бића код којих пол још није важан (дете, маче, теле, 
чедо...) јесу “природног” средњег рода. 

Род који се одређује на основу деклинације именице назива се граматички род.

Имају га све именице.

 Код већине именица природни и граматички род се поклапају. Тако именица 
дечак је и природног и граматичког мушког рода, девојка је природног и граматичког 
женског рода, а именица дете природног и граматичког средњег рода.

 Постоје именице код којих се природни и  граматички род не поклапају. Тако 
именице: слуга, судија, тата, Никола – су природног мушког рода, а граматичког женског 
рода и мењају се као именице женског рода.

 Код именица које означавају нешто неживо, онда се граматички род препознаје 
по облику показне заменице која стоји уз њу:   тај брод,   та књига,   то име. 

 Граматичка категорија броја именица изражена је наставцима који означавају 
разликовање јединке према више јединки појмова које означавају

 Дакле, разликују се два граматичка броја:

а)  једнина: ученик, ученица, поље...

б) множина: ученици, ученице, поља...

 Постоје именице које имају само једнину (властите именице - Богдан, Јован, 
Милан, Бојана, Невена...) и именице које имају само множину (панталоне, маказе, леђа, 
прса).    
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БРОЈ КОД ИМЕНИЦА

Прочитај следеће реченице и размисли!

Књига је на столу, а књиге су на  полици.

Ученик је у учионици, а ученици на игралишту.

Милан, Богдан и Јован су браћа.

Јабука је моје омиљено воће, па сам купио килограм јабука.

Које облике имају истакнуте именице?

Упамти!

Именске речи, именице, заменице, придеви и неки бројеви имају облике за једнину 
и множину.

Једнина = singular (латинска реч)

Једнина је облик именице који значи једно биће или један предмет.

Нпр. : а) ученик, ученица, човек, дете, жена, славуј, голуб...

Задатак за самостални рад 

Један ученик и једна ученица иду улицом.

Књига и лопта су моја омиљена разонода.

Јован и Невена су брат и сестра.

Болдоване речи означавају имена одређених бића (ученик, ученица) и предмета (књига, 
лопта).

� Коме роду припадају ове именице? 

� Оно што већ знаш то је да именице имају три рода: мушки, женски и средњи. 

Упамти

Род код именица може бити: природни и граматички.

Природни род имају именице које означавају бића. Нпр. човек, жена, дечак, ученик, 
ученица, старац, младић...

Граматички род се одређује на основу деклинације именице. 

Нпр.:   књига, школа, клупа, лопта, сто, сточић, нож, тањир, дугме, село, море...
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б) књига, клупа, школа, перо, писмо, град, село...

Властите именице имају само једнину.

Нпр. : Милан, Богдан, Јован, Бојана, Невена, Јелена... (лична имена)

Београд, Скопље, Куманово, Охрид, Бања Лука, Козјак, Вардар... (географска имена)

Именице које се употребљавају само у једнини назива се сингуларија тантум.

Има и изузетака.

Када више појединачних појмова имају исто име онда се може употребити облик 
множине.

Нпр. : Мораве, Јужна и Западна, се састају кој Сталаћа и стварају Велику Мораву.

Нису сви Милоши као Милош Обилић.

Неке  властите именице имају само множину.

Нпр. : Кавадарци, Карловци, Вреоци, Врњци итд.

МНОЖИНА КОД ИМЕНИЦА

Множина = plural (латинска реч)

Множина је граматичка категорија која означава више бића, предмета и појава.

Нпр. : а) ученици, ученице, девојке, момци, славуји, голубови...

 б) књиге, клупе, школе, писма, пера, градови, села...

Множина може бити кратка и дуга.

Кратка множина је када се основа не продужава (проширује).

Нпр. :  ђак – ђаци, нокат – нокти, јад – јади, село – села 

Дуга множинакод именица од једног или два слога је она код којих се основа 
проширује (продужује) са: -ов или –ев, а код неких и са –ес.

Нпр. : а) сто – столови

 б) број – бројеви

 в) чудо – чудеса, небо – небеса, тело – телеса

Неке именице могу имати и кратку и дугу множину – дублетни облици множине. 

Нпр. : час – часи – часови, вук – вуци – вукови, нож – ножи – ножеви

  сат – сати – сатови, пут – пути – путеви...
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брат ________;             човек _________; 

дечак _________;

пас   ________;    

знак _________;

зец _________; 

 Дублет-и – француска реч и значи речи истог корена, истоветне по значењу, а 
врло мало различите по склопу. Нпр. : мува – муха

 Краћи облици множине без проширења основе употребљавају се у поезији и 
нису уобичајени у свакодневном животу.  Називају се поетизми.

Нпр. : врт – врти, „гробље ј’ врти и долине...“ Ј.Ј. Змај

  пут – пути, отац – оци, ветар – ветри...

 Неке заједничке именице имају само множину. Такве речи које имају само 
облик множине зове се плуралија тантум.

Нпр. :  врата, маказе, панталоне, груди, прса, кола, клешта, гусле... итд

 Заједничке именице као што су: дете, брат, одојче... немају облике множине, па 
се као облици множине употребљавају збирне именице: деца, браћа, одојчад...

 Поред наведених множина среће се и краљевска множина именица.

 Нпр. Ми, краљевско и царство височанство...

 Задатак за самостални рад

 Напиши множину од именице које означавају:

а) припаднике народа:

 Србин   _______________  Грк _____________
 Македонац _______________  Рус _____________
 Бугарин _______________  Румун _____________
 Словен _______________  Влах _____________

б) припаднике неких градова:

 Београђанин _______________  Кумановчанин   __________________
 Новосађанин _______________  Охриђанин     __________________
 Бањалучанин _______________  Велешанин     __________________

в) Напиши множину од следећих именица:
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ДЕКЛИНАЦИЈА ИМЕНИЦА

1. Рука руку мије, а образ обадвије. 

2. Камен из руке, а реч из уста. 

3. Рука руци суди. 

4. Свашта му се за руку прилепи. 

5. Моја руко, зелена јабуко. 

6. Једном руком даје, а двема узима. 

7. Боље је врабац у руци, него голуб на грани. 

� Која се именица понавља у свим овим народним пословицама? Именица рука има 
различите облике. 

� Да ли је именица рука променила своја стварно значење? 

� Њено стварно значење није промењено, јер се ради о делу човековог тела. 

� Зашто се, онда, мењао облик именице рука? 

� У свим овим реченицама именица рука мења своју функцију, врши другачију службу. 
У првој реченици рука се именује и врши функцију субјекта. У другој руке одакле се 
нешто одваја, потиче. У трећој руци коме се суди. У четвртој реченици руку означава 
предмет (објекат) на коме се врши радња. Обликом руко се дозива, обраћа. У шестој 
реченици обликом руком исказује се средство којим се врши радња, а обликом у руци 
исказује се место где се врши радња.

Упамти

Различити облици (видови) значења једне исте именице у реченици зову се падежи.

Ти различити облици значења именица долазе са њиховом службом у реченици.

Падежа има седам у једнини и седам у множини. Ево примера:

Руке моје брашно сеју, капица на глави.

Ако хоћеш некога да упознаш, дај му власт у руке.

Лако је туђим рукама за врело гвожђе ухватити. У туђим рукама  комад већи.

Сви падежи имају своје називе и питања којима се открива њихова функција.
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1. Номинатив: 

2. Генитив:

3. Датив:

4. Акузатив:

5. Вокатив:

6. Инструментал:

7. Локатив:

Ко или шта? 

Кога или чега? 

Коме или чему? 

Кога или шта? 

Облик за дозивање 

С ким или чиме?  

Где, о коме, о чему? 

- рука
- руке
- руци
- руку
- руко
- руком
- руци

Облици падежа имају један заједнички део који се зове граматичка основа (рук-) и 
падежне наставке (за облик) који се додају на основу (-а, -е, -и, -у, -ом).

Граматичка основа је онај део речи који се током читаве промене не мења, остаје исти, а 
наставак за облик речи је онај део који се у промени мења.

Граматичка основа се добија тако што се од облика генитива једнине одбије падежни 
наставак. 

Постоје четири врсте промена именица.

1. По првој врсти мењају се именице мушког рода које се завршавају на сугласник –о и –е 
и именице  средњег рода које се завршавају на –о и –е, а основа се не проширује.

2. По другој именичној врсти мењају се именице средњег рода које се завршавају на –е, 
а падежни наставци се проширују сугласницима н и т.

3. По трећој врсти мењају се именице женског и мушког рода које се завршавају на –а.

4. По четвртој именичној врсти мењају се именице женског рода које се завршавају на 
сугласник.

На пример

Номинатив једнине Генитив једнине Граматичка основа

ученик ученик-а ученик -

школа школ-e школ -

књига књиг-е књиг -

град град-a град -

рука рук-е рук -
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Упамти

Назив падежа Питање на које се добија Основно значење
1. Номинатив ко?  шта? именује бића и предмете и у 

реченици је увек субјекат
2. Генетив чији?  кога?  чега? припадање, одвајање
3. Датив коме?  чему? намена, циљ и правац 

кретања
4. Акузатив кога?  шта? предмет (објекат) на коме се 

врши радња
5. Вокатив дозивање,  обраћање... обраћање или скретање 

пажње, дозивање
6. Инструментал с ким?  чиме? друштво и средство којим се 

врши
7. Локатив где?  о коме?  o чему? место где се врши радња и о 

коме се, или о чему говори

Задатак за самостални рад 

1. У песми „Руке домовине” пронађи именице и одреди падеже у којима се те именице 
налазе. 

2. Уради то исто и у одломку из приповетке „Јаблан” Петра Кочића.
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ГЛАГОЛИ

Понови!

У следећем одломку из приповетке „Јаблан” Петра Кочића пронађи све глаголе и одреди 
глаголски облик у коме се налазе.

У Лујином промуклом гласићу дрхтало је меко, њежно преклињање. Бак махну по навици 
репом, па га ухвати мало по образу.

- Зар мене, Јабо? пита га пријекорно.  - Сад ћу ја плакати. Он се мало одмаче у страну, па 
као ђоја заплака. Јаблан диже главу.

- Није, није, Јабо! Шалим се ја. Нијеси ти мене ударио ... Е, немој се, оца му, одма’ за 
свашта љутити! Де, да се пољубимо!

Пољубише се. Лујо огрну хаљиницу, па се опет спусти на влажну траву, да сања о 
сјутрашњем дану.

Сјутра ће се његов Јаблан бости с царским баком. У њему већ одавно букти, пламти жеља: 
да се Јаблан и с Рудоњом пободе. Преклињао је кнеза да му испуни жељу. И старији 
људи су молили кнеза.

- Ма, људи моји, није то тако лако царски је во! Него, ја ћу бацити молбу. Одреди ли 
царство да се боду, добро и јест  - не браним ни ја; не одреди ли није ништа ни било! Је 
ли тако, браћо?

- Тако је, кнеже. Само ‘ајде по реду, па се не бој!

Молба је бачена, одговор је кнезу дошао: дозвољава се. Сјутра је Преображење, а уједно 
и царски дан. Сјутра ће се код кнежеве куће огледати Јаблан и Рудоња.

Петар КОЧИЋ

Поновимо: 

Глагoли су променљива врста речи и означавју радњу (писати, радити), стање (стајати, 
лежати) или збивање (сванути, грмети),

Према свом значењу и понашању у реченици, глаголи се деле на две основне врсте: 
ЛИЧНЕ и  БЕЗЛИЧНЕ.

А) Лични глаголи су они који означавају радњу која има свог вршиоца(прво,друго и 
треће лице) односно стање које има свог носиоца. Деле се на три врсте: 1. прелазне, 2. 
непрелазне и 3. повратне.

1, Прелазни глаголи су они који означавају радњу коју вршилац врши на неком бићу или 
предмету – прави објекат.                                                                                                                      
2,Непрелазни  глаголи означавају радњу која има само свог вршиоца, али не и предмет 
на коме се врши радња;  означавају и разна стања.

3.Повратни глаголи су они у чијем се саставу налази реч се. Деле се на три врсте:

а) прави повратни,  б) узајамно-повратни и в) неправи повратни.

Б) Безлични глаголи означавају радњу која нема вршиоца; обично су у питању нека 
дешавања у природи (севати, грмети, дувати).



48  

Глаголски вид и обличке категорије глагола

Већина глагола у српском језику међусобно се разликује по виду. Глагол може бити 
несвршеног или свршеног вида. Несвршени глаголи означавају радњу чије време трајања 
није ограничено. Свршени глаголи означавају радњу чије време трајања је ограничено 
на један тренутак. Учестали глаголи означавају радњу која се понавља више пута и траје 
неограничено, али са прекидима.

Упамти!

Глаголи су променљиве речи. Промена глагола се назива КОНЈУГАЦИЈА.  Глаголи имају 
следеће обличке категорије: 1) глаголски облик, 2) лице,3) број, 4) род,  5) стање и 6) 
потврдност и одричност.

� Издвојимо глаголе: 

- не браним, 
- преклињао је, 
- (ја) ћу плакати. 

� У којим глаголским облицима су издвојени глаголи? 
� Шта је презент? Какву радњу означава и како се гради? 
� Шта је перфекат? 
� Шта је то футур (будуће време)? 

Упамти!

Поред ових глаголских облика - презента, перфекта и футура има и других глаголских 
облика који су дати у следећој табели:

Глаголски облици

Лични Нелични

Глаголска времена Глаголски начини 

презент

перфекат

футур I (први)  

аорист 

имперфекат 

плусквамперфекат

императив

потенцијал

футур други

инфинитив

глаголски прилози:

садашњи

прошли

глаголски придеви:

радни

трпни
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Вежбање:

Одреди значење глаголских облика у следећим текстовима – само болдоване облике 
глагола.

ПЉУСНУ КИША ОД КРОМПИРА

Нападачи су се прикрадали кроз шуму. Распоређени у четири групе, они су се шуњали 
од једног до другог дрвета и примичући се једни другима, полако затварали круг око 
логора. Кад се обруч коначно затворио, кнез Ваљушко громко се продера:

Јуриш! Држи сваки свога.

Хватај, па млати! раздера се Потрков отац.

Истог трена, као одговор на ту вику, одјекну из логора Јованчетов оштар глас:

Не дај се, дружино! Удрите кромпирима.

Крај колибе је лежала повећа гомила кромпира које је тих дана Вањка Широки довукао 
као резервну храну. Дечаци се сложно стрпаше на ту необичну муницију и по нападачима 
пљусну читава киша од кромпира. Звекну од погодака стари лавор којим се штитила она 
домишљата стрина, а однекле из близине зачу се дрека пољара Лијана:

Војско, повлачи се! Побише камењем.

Из романа: Орлови рано лете Бранка Ћопића

� Шта је исказано глаголским обликом: - Држи!  Хватај!  Удрите! 

� Исказана је заповест или жеља да се изврши нека радња. 

Обрати пажњу на значење сложеног глаголског облика који је истакнут у следећим 
одломцима из народних бајки:

Жена га упита: „Да ли би ти штогод мојој браћи учинио, да откуда дођу?” Цар јој рече: 
„Ја бих најстаријег и средњег брата много мучио, а најмлађем бих и у помоћ свакад 
притекао кад бих могао.”

(Из бајке: Баш-Челик)

Први змај рече: „Моја је девојка. Јер да је ја нисам нашао, ви је не бисте имали па би је 
ти бадава тражио.”

(Из бајке: Седам Влашића)

� Шта је исказано облицима: бих притекао, бих могао? 

� Исказана је могућност, жеља или услов да се изврши радња. - Кад мама буде сазнала 
за слабу оцену, биће бруке. 

- Ако сутра буде дошао са новом удицом, рећи ћу му да се поздрави са пецањем.

� Какву радњу одређују наведени глаголи: буде сазнала, буде дошао. 

� Означавају радњу која ће се извршити у будућности пре неке друге будуће радње.
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БЕЗЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
нелични или инфинитни

 Јован је лежећи читао књигу. Завршивши са читањем и уставши са лежаја каже 
Богдану: „Овим је књига прочитана и домаћи задатак урађен. Уосталом, радити и учити 
није тешко.“

 Погледајте истакнуте глаголе. Којој врсти глаголских облика припадају? Да ли 
разликују лица која врше радњу? Зашто се називају безлични или нелични глаголски 
облици?

 

Упамти!

 Глаголи који при промени (конјугацији) не изражавају вршиоца радње за прво, 
друго и треће лице јесу безлични или нелични глаголи.

 Безлични (нелични) глаголски облици су: инфинитив, глаголски прилог садашњи, 
глаголски прилог прошли, радни глаголски придев и трпни глаголски придев.

ИНФИНИТИВ
 Подвуци глаголе у следећим реченицама:

 Лако је говорити, ал' је тешко творити.

 Треба веровати у добар исход свега онога што се започне.

 Боље се и од по пута вратити, него рђавим до краја ићи.

- Да издвојимо неко од глагола: говорити, творити, веровати, вратити, ићи.

- Да ли наведени глаголи означавају време вршења радње? Знамо ли лице које 
врши радњу?

- Ови глаголи не казују време вршења радње нити лице које врши радњу.

Упамти!

Глаголски облик којим се именује радња, стање и збивање назива се ИНФИНИТИВ.

- Инфинитив је основни глаголски облик и сви глаголи у речнику пишу се у том 
облику.

- Инфинитив представља глагол као реч у речнику и нема категорије лица, 
времена и начина, као ни категорије граматичког броја и рода.

- Глаголи у инфинитиву завршавају на:

- ти и –ћи
Нпр. : учити, читати, писати, волети, знати, ићи, рећи, пећи, сећи...

 Упамти и ово!

 Инфинитивна основа служи за грађење неких глаголских облика. Добија се на два 
начина: 

 а) код глагола који се завршавају на –ти, основа се добија одбијањем наставка –
ти:

   учи + ти   гледати
 (инфинитивна основа) (инфинитивни наставак) (инфинитивна основа)

 б) код глагола који се завршавају на –ћи, основа се добија од глаголског облика 
аориста који се у првом лицу једнине завршава на –ох, тако што се одбије наставак –ох.
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  рећи    доћи       сећи
             рек + ох    дођ + ох          сек + ох

(инфинитивна основа)                   (инфинитивна основа)(инфинитивна основа)   

Задатак за самостални рад:

а) Напиши инфинитивну основу од следећих глагола:

 играти, певати, волети, урадити, моћи, вући, тући
б)  Пронађи песму „Сребрне плесачице“Десанке Максимовић и препиши из ње све 

глаголе и одреди њихов глаголски облик.

в)  Глаголе  трепери, ћути, гледа, лепршају, напиши у инфинитиву.

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ
- Пажљиво прочитај следеће реченице.

- Размисли добро!

Када се врши радња истакнутих глагола?

Лежећи је слушао омиљену музику.

Не може се царство задобити на дивану све дуван пушећи.

Оде Марко друмом певајући...

Задремао је гледајући занимљив филм.

На основу особина овог глаголског облика могу се исказати следећи закључци.

- Овај глаголски облик означава радњу која се врши истовремено (паралелно) са радњом 
коју он одређује.

- Он је неличан глаголски облик и не може да буде предикат у реченици.

- Врши функцију прилошке одредбе у реченици (обично за начин)

- Гради се само од несвршених глагола тако што се на треће лице множине презента 
додаје наставак –ћи.

Упамти!

Глаголски облик који означава радњу која се врши у исто време кад и радња глагола који 
се њиме одређује зове се глаголски прилог садашњи.

Нпр. :

  лежати   певати   писати
3. л.м         они леже             они певају              они пишу
             леже + ћи             певају + ћи                      пишу + ћи

              лежећи               певајући                             пишући
 Овај глаголски облик, понекад, може да буде у функцији обичног придева.

Нпр. : Говорио је претећим тоном.

 Сви су били у лежећем ставу и чекали да их неко позове.

Задатак за самостални рад
а) Напиши глаголски прилог садашњи од глагола : стојати, трчати, бежати, журити, 

смејати, мазити.

б) Напиши реченице у којима ћеш употребити глаголски прилог садашњи од истих 
глагола.
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ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ
  Пажљиво прочитај следеће реченице и обрати пажњу на болдиране 
глаголе. Упореди их по времену са другим глаголом у истој реченици.

 Написавши домаћи задатак Богдан је изашао да се игра.

 Отворивши књигу Јован је почео да чита.

 Спремивши се Милан је отишао на излет.
 Ушавши у учионицу ученици су сели на своја места.

 Затворивши дневник и уставши са места, професор је почео да предаје.

Одговори на питања: Које су радње пре извршене? Покажи предикат у овим
реченицама. Који је глаголски облик у служби прилошке одредбе за време?

Можемо да закључимо да глаголски облици: написавши, отворивши, ушавши... 
означавају радњу која се, увек, врши пре неке друге радње.

 

 Упамти!

 Глаголски облик који означава радњу која се извршила пре радње, стања или 
збивања глагола чија је он одредба зове се глаголски прилог прошли.

- Он је неличан глаголски облик.

- У реченицама је, најчешће, прилошка одредба за време и начин.

- Гради се само од свршених глагола тако што се на инфинитивну основу 
додаје наставак: -вши, односно –авши, ако се основа завршава на сугласник.

Упореди примере!

написати   затрести  исећи  
    написа + вши             затрес + авши           исек + авши
      написавши                 затресавши             исекавши    

 Задатак за самостални рад:

 а) напиши глаголски прилог прошли од глагола: уредити, изаћи, бити, доћи, 
отићи;

 б) напиши по три реченице у којима ћеш употребити глаголске прилоге.

 в) У приповеци „Увела ружа“ Борисава Станковића пронађи облике глаголског 
прилога садашњег и глаголског прилога прошлог.
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ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

 Пажљиво прочитај следеће реченице које су дате у радном и пасивном стању.

  Радно стање (актив)    Трпно стање (пасив)

1. Ја сам урадио домаћи задатак.       1. Домаћи задатак је урађен.

2. Невена је написала песму         2. Песма је написана и 

за наградни конкурс.   награђена првом наградом.

3. Богдан је бацио лопту.        3. Лопта је бачена.

4. Ученици су донели књиге.        4. Књиге су донете.

- Шта сте уочили?

- Глаголски облици могу имати различито стање. Ови глаголи могу бити у активу, 
а прелазни глаголи у активу и пасиву.

Облици глагола: урађен, написана, награђена, бачена, донет(е) означавају да је 
на некоме или на нечему вршена нека радња.

Упамти
 Глаголски облик који означава да је на некоме или нечему вршена или извршена 
глагоска радња и служи за грађење пасива (трпног стања) зове се трпни глаголски 
придев.

 

 Трпни глаголски придев има све одлике придева и врши функцију придева. 
Има посебне облике за сва три рода у једнини и множини. (Нпр. : написан, написана, 
написано, написани, написани, написана).

 Он је неличан глаголски облик и служи за грађење сложених глаголских облика.

 Гради се од прелазних глагола тројаким наставцима и то:

    а)  -н, -на, -но, -ни, -не, -на (урађен, урађена, урађено...)
инфинитивна основа     +    б)  -ен, -ена, -ено, -ени, -ене, -ена (тресен, 
тресена,тресено...)
    в)  -т , -та, -то, -ти, -те, -та (донет, донета, донето...)

 Задатак за самостални рад
а) Напиши састав користећи ове речи: произведен, 
убрано, поређана, сакупљени, засађена, донете, 
скинуто, чувани и понуђени. Тема: На пијаци.

б) Напиши трпни глаголски придев од глагола: 
купити, волети, мазити, љубити,славити.
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РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

 Пажљиво прочитај реченице и обрати пажњу на истакнуте глаголе у њима.

 Радило се и журило доста. Радовали се сви који ће учествовати на школској 
приредби. Било је весело. На приредби се певало, свирало и играло. Дошли родитељи и 
радосно аплаудирали.

 Истакнути глаголи казују да је вршена одређена радња у прошлости.

 

 Упамти 

 Глаголски облик који означава радњу која се вршила или извршила у неком 
времену, у прошлости, назива се радни глаголски придев.

 Он је безлични глаголски облик.

 Радни глаголски придеви као и обични придеви, имају посебне облике за род 
– мушки, женски и средњи род (радио, радила, радило) и број – једнину и множину 
(радили, радиле, радила).

 Гради се тако што се на инфинитивну основу додају наставци за облик:

једнина множина

мушки род -о -ли

женски род -ла -ле

средњи род -ло -ла
 

 Ако се основа завршава на сугласник онда се додају наставци: -ао, -ла, -ло, -ли, 
-ле, -ла.

Нпр. : рећи – рек+ао, рекла, рекло...
 трести – тресао, тресла, тресло...

 Радни глаголски придев служи за грађење сложених глаголских облика: перфекта, 
плусквамперфект, потенцијала и футура II.

 Сам радни глаголски придев је и облик крњег перфекта и употребљава се у свим 
његовим значењима.

Код неких глагола радни глаголски придев гласи:

 ићи – ишао, ишла, ишло...       настави сам у множини
 моћи – могао, могла, могло...
 пећи – пекао, пекла, пекло...
 јести – јео, јела, јело...

 Неправилно је говорити и писати: чито, 
гледо, реко, носијо, купијо итд. 
Правилно је само: читао, гледао, 
рекао, носио, купио...

ли

ле

ла

ло

ла
о
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Задатак за самостални рад
У тексту „Бајка о Априлу”:

а) Нађи придеве и одреди којој врсти припадају, као и род и број. 
б) Нађи глаголе и одреди глаголске облике: презент, перфекат и футур први.

БАЈКА О АПРИЛУ

Било је то, не знам кад, у месту не знам ком. Пре него што су измишљени календари. Док 
се још рачунало на прсте и писало по песку и ваздуху. Тада време није било исецкано на 
дане, месеце и године, него је било у једном комаду.

Нико у целој земљи, па ни околним земљама, није умео да измишља толико лепих и 
смешних ствари као он.

Био је несебичан. Ако му неко затражи мало сна, давао му је без устезања.

Измишљао је приче о себи као добром и паметном владару, о земљи богатој и прекрасној, 
о срећи и слози међу народима. Вршњаци су га, зато, помало у шали назвали Април 
Први, како и доликује зачетнику династије маштовњака.

Многе од Априлових прича обишле су свет. Касније, када су људи правили календар, 
сетише се априла. Једном од најварљивијих и најчудеснијих месеци дадоше име по 
убогом клинцу раскошне фантазије.

Априлове приче биле су најживописније баш у пролеће, када би, са природом, бујала и 
његова машта.

Могао је мали Април да прича готово без престанка, по тридесетак дана, али зна се: 
најнеобичније приче испричају се првог дана.

Отуда је, ваљда, 1. април највраголастији дан у години!

Радомир МИЋУНОВИЋ

Задатак за самостални рад
У следећим реченицама подвуци глаголе и одреди ком неличном глаголском облику 
припадају. 

 Боље је доброга служити него рђаву заповедати.

 Учи седећи, а уживај певајући-

 Поздравио их је скинувшу капу и махнувши руком.

 На игралишту се трчало, саплитало и радовало.

 За ручак је све спремљено и стављено на сто.

Размисли и одговори! Могу ли нелични глаголски облици да буду сами у служби 
предиката?
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ПРИДЕВИ
- понављање -

Било је дивно пролећно јутро. Јован и Богдан су прешли на леву обалу Пчиње преко 
старог дрвеног моста. Били су срећни и нису мислили на школске предмете. Бистра вода 
Пчиње је тихо жуборила. Зовине гране су благо шумориле. У даљини високе планине 
блистале су на сјајном сунцу.

Осећао се мирис плавих љубичица.

- Како је леп дан! - рече Богдан. 

- Ово је најлепши дан овог пролећа. - радосно настави Јован... 

Наставише своју јутарњу шетњу. 

� Којој врсти речи припадају посебно истакнуте речи у овом тексту? 

� Шта су придеви? 

Присети се!

Придеви су променљива врста речи које означавају особине бића, предмета и појава 
означених именицом.

� Које су најважније врсте придева о којима сте учили до сада? 

� Наведите примере из текста! 

� Какво је јутро, каква је вода, какве су планине? Јутро је: дивно, пролећно, а вода бистра, 
планине високе; гране су зовине; мост је стари и дрвени. 

Према своме значењу придеви се деле на:

- описне,    - присвојне,    - градивне,    - месне,    - временске.

1. Описни придеви означавају какав је именички појам: леп дан, плава љубичица, бистра 
вода, висока планина... 

2. Присвојни придеви означавају коме или чему припада именички појам: зовине гране, 
школски предмет, Јованова књига, очев сат... 

3. Градивни придеви су они који казују од чега је именички појам. Какви мостови постоје? 
(дрвени, камени, гвоздени...). 

4. Месни придеви означавају место именичког појма. (горњи спрат, лева рука, средњи 
улаз...). 

5. Временски придеви показују време којем припада именички појам. (данашњи дан, 
јутарња роса, зимски распуст...). 
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РОД И БРОЈ КОД ПРИДЕВА

Издвојимо придеве и именице уз које стоје:

- дрвени мост, 
- бистра вода, 

- пролећно јутро. 

� Одреди род наведених именица!

Именице су: мушког, женског и средњег рода.

� Придеви који стоје уз њих имају исти род: мушки, женски и средњи.

Нпр.:  бор је висок, планина је висока, небо је високо...

Придеви могу бити у једнини и множини: мудар (човек), мудри (људи).

Упамти!

Без обзира на то којој значењској групи припада сваки придев има облике за три 
рода (мушки, женски и средњи), за два броја (једнину и множину). Има облике за 
означавање падежа исто онолико колико и именица (седам).

   Дакле, слаже се именицом у роду, броју и падежу.

Слагање придева са именицом у роду, броју и падежу назива се конгруенција.
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КАТЕГОРИЈА ВИД КОД ПРИДЕВА
НЕОДРЕЂЕНИ И ОДРЕЂЕНИ ВИД

 Прочитај следеће реченице!

 Освануо је леп дан.

 Овај лепи дан искористићемо за шетњу.

 Поред нас је прошао један висок дечак.

 Тај високи дечак игра кошарку.

Обрати пажњу на истакнуте придеве у овим реченицама. Има ли разлике међу 
њима?

На чему је заснована та разлика?

Уочљива је разлика у дужини облика ових придева:

а) краћи облик : леп, висок, плав, храбар
б) дужи облик: лепи, високи, плави, храбри

 Друга разлика је заснована на то како је означен именички појам. У првој и трећој 
реченици именички појам је неодређен (непознат), а у другој и четвртој је одређен 
(познат).
 Облици одређеног и неодређеног вида придева разликују се и по акценту и 
дужини самогласника из наставка.

 

 Упамти! 

 Придеви могу бити у неодређеном и одређеном виду. Неодређеним видом 
придева се означава особина неодређеног и непознатог бића или предмета. Одређеним 
видом придева означава се особина познатог бића или предмета.

 

 У нашем језику оба вида придева имају само описни и градивни придеви. 

Нпр. :  леп – лепи, зелен – зелени, дрвен – дрвени, златан – златни...

 Присвојни придеви на: - ов, -ев и –ин имају само неодређени вид.

Нпр. :  Јованов, Наташин, Благојев, итд..

 Присвојни придеви који се завршавају на: -ски, -чки, -шки, -ји и –ни имају само 
одређени вид. 

Нпр. :  градски водовод, птичји цвркут, народни обичај, грчки мелос...

 Временски и месни придеви имају облике одређеног вида.

Нпр. :  данашњи, јутрошњи, горњи, десни, јужни
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Мушки род Средњи род Женски род

Ј

Е

Д

Н

И

Н

А

НОМИНАТИВ велик, велики велик - о велик-а

ГЕНИТИВ велик-ог (а) велике

ДАТИВ велик велик-ој

АКУЗАТИВ
велик (као ном.)

велик-ог(а) као ген. 
велик-о велик-у

ВОКАТИВ велик-и велик-о велик-а

ИНСТРУМЕНТАЛ велик-им велик-ом

ЛОКАТИВ велик-ом(е) велик-ом

М

Н

О

Ж

И

Н

А

НОМИНАТИВ велик велик велик-е

ГЕНИТИВ велик-их

ДАТИВ 
ИНСТРУМЕНТАЛ

ЛОКАТИВ
велики-им(а)

АКУЗАТИВ велик-е велик-а велик-е

ВОКАТИВ велик -и велик-а Велик-е

На основу промене придева велик-и датој у табели могу да се виде одређене 
разлике облика неодређеног и одређеног вида у номинативу, генетиву, дативу, 
акузативу и локативу. Први облици имају наставке именичке промене, а други наставке 
придавске промене. У највећем броју падежа у множини нема разлике у наставцима 
међу придевима оба вида.

 У служби именског дела предикта, придев који има оба вида може да стоји само 
у неодређеном виду. Нпр. : Милан је висок и спретан. 

 У служби атрибута придев може стајати и у одређеном и у неодређеном виду. 
Нпр. : Дошао је у град из једног удаљеног села. 

 Задатак за самостални рад
 Користећи пример из табеле и примера које сте радили на часу српског језика 
уради промену по падежима за сва три рода следеће придеве: црвен-и и широк-и.

ДЕКЛИНАЦИЈА ПРИДЕВА
-Промена одређених и неодређених придева –

 Да се присетимо. Којој врсти речи припадају придеви?

 Придеви припадају променљивој врсти речи и мењају се по падежима. Са 
именицом се слажу у роду, броју и падежу.

 Уобичајена деклинација (промена) придева представљена је следећом табелом:
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KОНГРУЕНЦИЈА
слагање придева са именицама

 Прочитајте следеће реченице и пронађите све употребљене придеве:

 - Добро јутро, добри људи!
              - Добар дан, добри човече!
 - Добро вече, добри људи!
 - Дабар дан и добра ти срећа!

 Из досадашњег рада о придевима видели смо да придеви означавају неку особину 
и приписују је именичком појму. То бисмо могли да видимо анализом реченице:

 Пролеће је. Багрем се окитио белим ресама, величине младих гроздова.

Придев бео, особину коју означава приписује појму који је означен именицом 
реса, а придев млад појму који је означен именицом грозд. Може да се закључи још и 
то да је придевбео у облику инструменталу множине женског рода, чиме се слаже са 
именицом реса, која је женског рода и да је у инструменталу множине. Придев млад је у 
генитивну множине мушког рода чиме се слаже са именицом грозд, која је мушког рода 
и у генитиву множине. Следи закључак. Придеви: бео и млад слажу се (конгруирају) са 
именицама уз које стоје у роду, броју и падежу.

Или: Јован је висок и леп. Милена је добра.

Упамти
Придеви се слажу са именицом не само кад су у служби атрибута него и кад су у 

службиименског дела предикта.

То слагање придева са именицом у роду, броју и падежу назива се конгруенција.

Задатак за самостални рад
а) У тексту „Јаблан“ Петра Кочића пронађи и препиши две реченице у којима има   
конгруецније.
б) Напиши две реченице у којим је придев у служби атрибута и именског дела 
предикта.
в) У Речнику страних речи и израза, или на интернету, пронађи шире значење и 
објашњење речи конгруенција.
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Служба (функција) придева у реченици

� Одреди шта значе и коју службу врше придеви у следећим реченицама: 

1. Освануо је диван дан. 

2. Бистра вода Пчиње тихо жубори. 

3. Расцветале се плаве љубичице. 

� Одреди субјекат у овим реченицама. 

Субјекти су: дан, вода, љубичице.

� Шта означавају придеви који стоје уз субјекте?

Упамти
Придеви се у реченицама употребљавају као именички додатак и имају атрибутску 
функцију.

Анализирај следеће реченице и придеве у њима.

1. Јован је добар.

2. Књига је лепа.

3. Мој брат је радостан.

        � Коју службу врше придеви у наведеним реченицама? 

        � Придеви стоје уз помоћни глагол и врше функцију предикта.
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ПОРЕЂЕЊЕ ПРИДЕВА

КОМПАРАЦИЈА

СТЕПЕНОВАЊЕ

   Пред тобом је неколико одломака из дела познатих српских песника и писаца. 
Пажљиво их прочитај и пронађи све употребљене придеве.

“ Засновао је српског човека, то је његов најдубљи нацрт, најтрајнија грађевина и 
највећа задужбина...”

Одломак из “ Службе Светом Сави”
Матија Бећковић

“ Добро је зато да постоје
 и ове моје лепше боје.”

М. Антић

- Једне  прозрачне летње вечери међу звездама, изби свађа која је 
од њих најнежнија најблиставија, најлепша...
       - Како да знам која је твоја звезда?
       - Моја је најнежнија, најломнија.
       - Звезда је од сваке девојке у селу лепша...”

Гроздана Олујић
“Можда се најлепше расте
Кад ништа не приметиш.
Можда се најлепше бива
већи, још већи, највећи -ћутећи.

из песме “ Загонетка” Мирослав Антић
   Доста је придева које сте пронашли и сви су по своме значењу описни придеви. 
Могли сте да приметите да су сви облици засновани на њиховом поређењу или 
компарацији ( степеновању).
Нпр. Девојка је лепа, а звезда је лепша од ње. 

Упамти!

Поређење придева је промена описних придева која је заснована на степену 
заступљености особине која се придевом означава. Постоје три степена поређења:

1. Позитив – је основни, нулти степен којим се означава особина појма уз чије име придев 
стоји ( позитивна);

2. Компаратив – је поредбени степен којим се означава особина у вишем степену од оне 
означене у позитиву.
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3.  Суперлатив – је поредбени степен којим се означава особина у највишем степену.

Нпр.: вредан  –  вреднији  –  највреднији

 вредна  –  вреднија  –  највреднија

 вредно  –  вредније  –  највредније 

 

Компаратив се гради на три начина:

1. на граматичку основу – позитив додаје се наставак – ији 

(шарен + ији  →   шаренији); 

2. на граматичку основу –позитив додаје се наставак – ји 

(млад + ји → младји → млађи – извршено је јотовање)

3. на граматичку основу –позитив додаје се наставак – ши

(леп + ши → лепши ).

Само три придева: леп, лак и мек граде компаратив наставком – ши

(леп - лепши, лак - лакши, мек - мекши).

Суперлатив се гради тако што се облику компаратива дода префикс (речца) нај-

(најшаренији, најмлађи, најлепши).

Неколико придева има неправилну  компарацију у којој се за облике компаратива и 
суперлатива  употребљавају основе других придева. Нпр..:

добар – бољи – најбољи

зао  - гори   - најгори

мали  - мањи  - најмањи

велик  - већи  - највећи 

Неки описни придеви немају компарацију: мртав, го, бос и сл.

Задатак за самостални рад: 

Изврши компарацију   следећих придева: широк, нов, висок, тежак – за сва три рода!

Упамти

Придеви у реченици могу вршити службу именског дела предикта, са помоћним 
глаголом они чине именски предикат.

Задатак за самостални рад

Прочитај текст „Мостови” Иве Андрића и пронађи све придеве  и одреди којој врсти 
припадају и како се слажу са именицом уз коју стоје.
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МОСТОВИ

Од свега што човек у животном нагону подиже и гради, ништа није у мојим очима боље и 
вредније од мостова. Они су важнији од кућа, светији од храмова. Свачији и према сваком 
једнаки, корисни, подигнути увек смислено, на месту на коме се укрштава највећи број 
људских потреба, истрајнији су од других грађевина и не служе ничем што је тајно или 
зло.

Велики каменити мостови, сведоци ишчезлих епоха, кад се другојачије живело, мислило 
и градило, сиви или зарудели од ветра и кише, често окрзани на оштро резаним 
ћошковима, а у њиховим саставцима и неприметним пукотинама расте танка трава или 
се гнезде птице. Танки железни мостови од једне обале до друге као жица, што дрхте 
и звуче од сваког воза који пројури; они као да још чекају свој последњи облик и своје 
савршенство, а лепота њихових линија откриће се потпуно очима наших унука. Дрвени 
мостови на уласку у босанске варошице чије изглодане греде поигравају и звече под 
копитама сеоских коња као дашчице ксилофона. И најпосле, једни сасвим мали мостићи 
у планинама, у ствари једно једино овеће дрво или два брвна прикована једно уз друго, 
пребачени преко горског потока који би без њих био непролазан...

Сви су они у суштини једно и подједнако вредни наше пажње, јер показују место на коме 
је човек наишао на запреку и није застао пред њом, него је савладао и премостио како је 
могао, према свом схватању, укусу, и приликама, којима је био окружен.

Иво АНДРИЋ
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БРОЈЕВИ
- ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ КОД БРОЈЕВА (РОД, БРОЈ, ПАДЕЖ)

- СЛАГАЊЕ ( КОНГРУЕНЦИЈА ) БРОЈЕВА СА ИМЕНИЦАМА

- ОБЛИЦИ БРОЈЕВА КОЈИ СЕ УПОТРЕБЉАВАЈУ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА

- ПРИБЛИЖНИ БРОЈЕВИ

“ Човек ваља за сто људи, а сто не ваљају за једнога.”

Марин Држић

Шут за победу

...Каква утакмица! Звезда води са два поена разлике 22 секунде пре краја. Лопта 
је у поседу Земуна...! Тренер тражи тајм-аут! Изгледа да нас чека веома узбудљива 
завршница! Каква је ово утакмица...!? Добио сам инспирацију да узмем лопту, сачекам до 
пет секунди до краја утакмице, и пробам да погодим тројку. Тајм-аут је прошао! Изашао 
сам на терен и погледи су нам се срели. Насмешио се. У погледу је била његова порука:” 
Верујем у тебе, сине!” То ми је било довољно... Десет секунди до краја, Видовић чува 
лопту! Изгледа да се Звезда одлучила да не прави фаул! Седам, шест, Видовић креће ка 
кошу! Остало је одбројавање! Четири, три... Видовић ће покушати из велике удаљености 
за три... Иде тројка! Видовић је погодио тројку уз звук сирене! Земун је шампион!”

Првонаграђени рад Урош Видовић

Пронађите све бројеве у овом тексту. То су: сто, једнога, два,22 секунде, пет, 
тројку, десет, седам, шест, четири, три, тројка, тројку.

Шта су то бројеви? Шта они значе?

Упамти!

Бројеви су несамосталне одредбене речи које означавају колико има онога што значи 
именица уз коју стоје или у којем се реду међу другим појмовима налази тај појам.

Бројеви се деле на:

а) основне( главне, просте) који означавају колико има нечега на броју,

пет, десет, двадесет и пет...

б) редне, који означавају који је по реду неки појам и

први, пети, двадесети, стоти...

в) збирне 

    двоје, троје, десеторо...
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ПРОМЕНЕ БРОЈЕВА

   Основни број један има посебне облике за мушки, женски и средњи род – један, једна, 
једно и може бити само у једнини. Основни број два има један облик за мушки и средњи 
род ( два ученика, два пера), а посебан облик за женски род ( две ученице, две књиге). 
Бројеви  два и три могу се мењати по падежима и то на следећи начин:

Мушки и средњи

            род

Женски

род

Мушки, женски и 
средњи род

Номинатив, акузатив, 
вокатив

два две три

генитив двају двеју трију

Датив, 
инструментал,локатив

двама двема трима

 

Број четири има један облик за сва три рода и никада се не мења по падежима.

И остали основни( главни ) бројеви се не мењају сем бројева: стотина, хиљада,  милион... 
који су само по свом значењу бројеви, а по свим другим особинама ( род, број, падеж) 
су именице.

У српском језику сви редни бројеви се слажу са именицом уз коју стоје у роду, броју и 
падежу. Понашају се као придеви и мењају се по придевској деклинацији.

Збирни бројеви су Нпр.: двоје, троје, петоро...двадесет деветоро... Најмањи број од којег 
се изводе је број два, а највећи двадесет девет. Бројеви који се завршавају бројем један 
немају према себи збирни број. Исто важи и за бројеве сто, хиљаду и сл.

Збирни бројеви се употребљавају у следећим случајевима:

а) да означе скуп особа мушког и женског пола. Нпр.петоро ученика- значи да у тој групи 
има и дечака и девојчица; ако су само дечаци онда је пет ученика;

б) уз бројне збирне именице којима се означавају бића: десеторо деце, седморо браће...

 Збирни бројеви се ретко деклинирају (не мењају се по падежима). Употребљавају 
се као непроменљиви.

 Бројни придеви – су  Нпр.: једни, једне, једна, двоји, троји (-е, -а) – употребаљавају 
се уз именице које имају само множину: троје панталона, четвора уста, петора врата итд. 
Стоје увек у множини и слажу се са именицом у роду, броју и падежу. Када је могуће, 
обично се замењују речју:  пар – Нпр.: десет пари ципела.

Када су у питању бројеви, добро је да знате и ово:

а) није исто бројка и број. Нпр.број 125 пишемо бројкама 1, 2 и 5.

б) бројеве до десет у саставу реченице треба писати само словима. Нпр.Звао сам те три 
пута. Не треба: Звао сам те 3 пута.
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в) Реченицу не треба почињати бројкама. Нпр.“1991.године почео је рат.” Боље је: Године 
1991. почео је рат.

г) није добро да се мешају бројке и слова у истом броју: “75 хиљада, треба све бројкама 
“75 000” или словима “ седамдест пет хиљада”.

д) приближни бројеви пишу се само словима: десетак, петнаестак, двадесетак а не “10-
так”,” 20-так”.

ђ) при изражавању приближне вредности удвојене бројеве пишемо са цртицом: два-три 
човека, двоје-троје деце, петорица-шесторица момака, дан-два, сат-два итд.

е) свака реч у вишечланим бројевима – главним, редним и збирним – пише се одвојено: 
пет хиљада четири стотине седамдесет осам; сто педесет први; четрдесет троје.

ж) уз редне бројеве помоћна реч пут пише се увек одвојено: први пут, пети пут...

Вежба: 

- У тексту “ Мостови” пронађи све бројеве и одреди којој врсти припадају.

- Напиши по две реченице у којима ћеш употребити: основне, редне и збирне бројеве.
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С И Н Т А К С А

(део науке о језику који проучава реченице)

Обнови!

РЕЧЕНИЦА

Станко приђе пању. Махну двапут рукама и већ беше на другој страни.
Хајдуци зинуше од чуда. Пањ је био врло висок.
� Шта је реченица? Који су реченични чланови? 
� Који су главни чланови? 
� Који су зависни чланови? 

ГЛАВНИ РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАНОВИ

Главни реченични чланови означавају два појма: - појам о коме се говори у реченици и 
други појам који говори о првом појму.

То су: субјекат и предикат. 

СУБЈЕКАТ
Станко приђе пању.

Субјекат је централни део реченице, један од два главна реченична члана. Он је 
вршилац радње или носилац стања у реченици. Независан је и самосталан и не зависи 
од облика других реченичних чланова.

Субјекат у реченици може бити: реч, синтагма, а у оквиру сложене реченице и читава 
реченица.

а) Реч у функцији субјекта:

Милан воли спорт. Он игра кошарку. 
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б) Синтагма у функцији субјекта:

Вишедневне снежне падавине ометају саобраћај.

в) Реченица у функцији субјекта: 

Ко другоме јаму копа, сам у њу пада.

Врсте субјекта

Према облику, тј. падежу у којем се налази субјекат може бити:

граматички и логички.

Упамти

Граматички субјекат је ако се налази у номинативу једнине или множине и добија 
се на питање „ко?” или „шта?”

Логички субјекат је онда ако се налази у неком другом облику и одређује се по 
смислу (логици). Не може се добити на питање „ко” или „шта”. Логички субјекат је 
када се налази у: генитиву, дативу и акузативу. 

а) Нема хлеба за ручак (генитив).

б) Јовану треба књига за поклон (датив). 

в) Богдана је заболела глава (акузатив).

Изостављање субјекта
Субјекат може бити изостављен, ако се подразумева на основу облика предикта.

Нпр..: Махну двапут рукама и већ беше на другој страни.

Задатак:

Напиши по једну реченицу за све врсте субјекта.

ПРЕДИКАТ
Станко приђе пању.

Хајдуци зинуше од чуда.

Упамти

Предикат је реченични члан који именује радњу или стање и приписује их субјекту.
Зависно од свог састава предикат може бити глаголски и именски.

1. Глаголски предикат се састоји од глагола који стоји у личном глаголском облику, којим 
се субјекту приписује радња, стање или збивање. Глаголски предикат се увек слаже са 
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субјектом у лицу и броју и (ако то глаголски облик допушта) у роду. 

Нпр.: Невена се пробудила. 

2. Сложени глаголски предикат се састоји од два глагола, од којих један има непотпуно 
значење. 

Нпр.: Богдан и Јован желе да иду на утакмицу. 

Наставио је да ме задиркује.

3. Именски предикат се састоји од два нераздвојна дела: глагола јесам или бити и именске 
речи (именица или придев). Именска реч стоји у номинативу, а придев у неодређеном 
виду. 

Нпр.Марија је ученица. 

Марко је висок. 

Он је најбољи кошаркаш. 

Задатак: Напиши по две реченице у којима ћеш применити све врсте предиката.

ЗАВИСНИ РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАНОВИ

Зависни чланови су: допуне и одредбе
Допуне

Допуне су зависни реченични чланови којим се допуњују значења главних речи – 
глагола. Поједини глаголи, своје пуно значење добијају тек са својим допунама.

Постоје два типа допуна глагола и то: а) прави објекат и б) неправи објекат.

Прави објекат

Прави објекат је допуна прелазних глагола. Нпр..:

           Милица          залива              цвеће.

  субјекат              прелазни             прави

                                  глагол у служби      објекат

                                          предикта
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 Службу правог објекта могу вршити именица, именичка синтагма или именичка 
заменица. Нпр.:

         Моја мајка плете џемпер.

         Познајеш ли га?

         Милан је рекао да ће доћи на време.

 Уз неке прелазне глаголе не мора да стоји прави објекат. Нпр.:Пишем писмо, или 
само Пишем. Шаљем СМС поруку. Шаљем СМС.

Неправи објекат

 Неправи објекат је допуна непрелазних глагола и није у облику акузатива без 
предлога, већ у другим падежним облицима – са предлозима или без њих. Нпр.:

Невена се сетила једног доживљаја са екскурзије.

Послужите се палачинкама.

 Задатак за самостални рад:

Напиши по две реченице у којима ћеш применити прави и неправи објекат.

 

Прави и 
неправи 
објекат

Подсети се!

Какве реченице могу бити по своме саставу?

Наведи једну просту непроширену реченицу. Шта садржи проста реченица?

    Јован                  пише.

          субјекат              предикат
Које су то просте проширене реченице? 

а)   Јован     пише        домаћи задатак. 

         субјекат    предикат           објекат

б)    Богдан        је ишао    лаганим кораком.

              субјекат   предикат           прилошка одредба
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РЕЧНИК И СТИЛ

ЛЕКСИЧКО ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ

Употреба речи у њиховом основном значењу и могућности употребе у преносном 
значењу
Понављање: Хомоними
Прочитај реченице и одреди значење речи: оштар.

Стао је на оштар камен и повредио ногу.

Употребио је оштре речи да би га увредио.

Био је то оштар сукоб међу њима.

Била је нека оштра зима ове године.

Пази добро оштар је нож можеш да се повредиш.

� Када је придев оштар употребљен у свом основном значењу, а када у преносном?

Да закључимо: Речи имају два значења: граматичко и лексичко. Речи са основним 
значењем употребљавају се у обичном свакодневном говору. Могу бити употребљене 
и са преносним значењем. То је одлика песничког језика.

љута папричица
љута рана 

љути бој
љути лук
љута зима
љут човек 

љута невоља
Све истакнуте речи имају исти облик. Да ли имају и исто значење?

Објасни када је основно, а када преносно значење.

Упамти!

Речи које имају исте облике а различита значења зову се хомоними.

Вежба:

Станите у ред.

У учионици је примеран ред.

Све је у реду.
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Ред је да се и мени помогне.

Ред је да се ужина.

1. Левак сипа воду у левак.

2. Пао је град на град.

3. У шуми шуми поток.

4. Хајде реци јеси ли се купао у реци.

Задаци за самостални рад:    

а) Напиши реченице у којима ћеш употребити реч лист са одговарајућим значењем (на 
грани, у књизи, на нози, дневни лист, гарантни лист, као алат).    

б) Фразеологије покушава да објасни младом Граматиковићу како да повеже изреке са  
њиховим преносним значењем. Помози што  пре, да неко не остане без носа!

Вући некога за нос                    изгрдити
Дићи све четири у вис          ударити по лицу
Очитати лекцију                 варати некога
Дати некоме по њушци  почети са одмарањем
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СИНОНИМИ

ДОБРО И ЈЕДНО И ДРУГО

Може талас, може вал,  Може плићак, може спруд,

Може блато, може кал.  Може зима, може студ.

Може барјак, може стег,  Може зубља, може луч,

Може брдо, може брег.  Може буна, може пуч.

Може ћилим, може саг,  Може туча, може град,

Може ђаво, може враг.  Може беда, може јад.

Може мотор, може строј,  Може добит, може ћар,

Може битка, може бој.  У томе је, видиш ствар.

Може задах, може воњ,  Ал’ не може, не може,

Може парип, може коњ.  Без језика - ВЕЛМОЖЕ!

                                                     

  Никола Дреновац

Објасни наслов песме и истакнуте речи у њој.

Какви су синоними у песми Николе Дреновца? То су значењски или лексички синоними 
јер речи различитог гласовног састава имају блиско или исто лексичко значење.

Упамти 

Речи које имају различите облике, а исто или слично значење зову се синоними.

Задатак за самостални рад

Напиши синониме за речи: снег, снажно, топлота, космос, астронаут, девојка.
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АНТОНИМИ

Погледај следеће речи. Потражи и кажи које речи имају супротна значења од наведених.

именице:    глаголи:

слобода - ропство   доћи - отићи
истина -    штедети -

љубав -    градити -

живот -    заспати -

придеви:    прилози:

хладан - топао   доле - горе
тежак -    много -

брз -     лево -

широк -    напред -

крив -     даље -

Упамти

Антоними су речи које су по свом значењу  супротне једна  другој.

ПАРОНИМИ

Погледај следеће речи!

чистота - чистоћа   познаник - познавалац
чудно - чудесно   лажан - лажљив
улаз - улазак   расположење - располагање

Да ли наведене речи имају исто значење?

Објасни значење сваке од њих.

Упамти

Пароними су речи истог порекла или сличнога облика, 
али имају различито значење.

Задатак за самостални рад

Напиши по пет антонима и паронима.
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НЕОЛОГИЗМИ
(од грчке речи νεολογισμός; néos - нов и lógos - реч)

„Данас нема на овоме свијету ниједнога језика (ни старога ни новога) у коме  нема 
туђих ријечи... Ја туђе ријечи не браним, него и ја кажем да се треба трудити и чистити 
језик од туђих ријечи колико се може...“                                                   Вук Караџић                                           

УЗ ТВ ПРЕНОС 

Чује се глас судије: „ Тајм!“ Тенисери прилазе на своја места. Наше су очи и 
емоције упрте у њега, Ђоковића. Бекхенд, форхенд, волеј... Све функционише. Ма, кул 
је Новак. Чува он свој рејтинг. 

Покушај да објасниш обележене речи. Има ли речи у српском језику којим се 
може одредити њихово значење? Треба ли коментатор да их зна? Уместо тајм - треба 
време, рејтинг - углед у друштву и одређено место на листи такмичара, кул - смирен, 
сигуран, паметан, модеран...

Ако смо већ на пољу спорта, покушај да објасниш и речи: фудбал, ватерполо, 
баскетбол, бадминтон, хокеј ... Слажемо се да је лепше рећи: кошарка, а не баскетбол.

Све ове речи о којима смо говорили називају се неологизми.

Упамти

Неологизми (новостворене речи или кованице) стварају се из потребе да се изразе 
нови појмови, или означе нове ствари, послови, институције неопходне у животу 
људи и друштва. Неологизми треба да се стварају у духу народнога језика.

Ове нове речи долазе у језик на различите начине. Измишљањем, стварањем 
нових речи према постојећим узорцима и позајмљивањем речи из других језика

И да закључимо:

- употреба туђих речи или неологизама је природна појава

- у различитим ситуацијама сви језици утичу једни на друге.

Наша је дужност да чувамо и негујемо чистоту и лепоту нашег језика.

Мото - је кратки натпис на почетку књиге или поглавља, гесло, које укратко наговештава 
смисао онога што следи.

Задаци за самостални рад:

Погледај називе нових дућана (фирми) и одговори да ли су ти називи у духу нашег језика.

Пронађи по три хомонима, синонима и неологизма у текстовима из уџбеника.

Напиши неологизме који се односе на рачунаре.

Напиши састав у којем ћеш употребити синониме, антониме и неологизме, затим их 
подвуци. Тему и наслов одреди сам.
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ПРАВОПИС
Интерпункција

Употреба интерпункцијских знакова

Да се подсетимо онога што сте већ учили у претходним разредима.

Шта је то правопис?

Једноставна дефиниција могла би да гласи да правопис сваког језика, па и српског, 
представља низ правила за писање гласова, речи и реченица, као и низа знакова за 
раздвајање реченица и њених делова.

То  смисаоно и интонационо рашчлањивање текста означава се правописним знацима, 
интерпункцијом.

Прошири своје знање!

Интерпункција српског језика је логичка, што значи да употреба интерпункцијских 
знакова зависи од смисла.

Интерпункцијски знаци су: тачка [ . ], запета [ , ], упитник [ ? ], узвичник [ ! ], наводници 
[ „“ ], тачка са запетом [ ; ], две тачке [ : ], црта [ _ ], цртица [ - ] и остали правописни и 
помоћни знаци.

Ц Р Т А    _ 

Црта нема обавезну примену као реченични знак већ се јавља као замена за запету, 
заграду, две тачке и уместо наводника.

Упамти! Интерпункцијски знак црта појављује се у два облика: као
а) одмакнута црта (са белинама са обе стране ) и као
б) примакнута црта (без белина на њеним странама).

Одмакнута црта 

а) Може се употребити:

уместо заграде и запете да би се издвојио уметнути део текста. Нпр.Пре почетка часа  _ 
уз непримерену галаму  _ уђоше у учионицу.

б)  цртом се одваја накнадно додати део текста или закључни део реченице. Нпр.Сунце 
је пржило, хлада нигде  _ пропао још један дан.

в) цртом се (уместо са две тачке) наговештава набрајање нечег што је претходно само 
уопштено поменуто. Нпр.Ово је година великих успеха у спорту  _ светски прваци 
младих у фудбалу, злато у кошарци, одбојци, атлетици и стрељаштву.

г) црта се, у штампаном тексту, користи уместо наводника. Нпр. _  Докле си дошао са 
читањем књиге ?

 _   Остало ми је још мало. Бићу готов за који дан !

д) црта је подесан знак за одвајање коментара од управног говора. Нпр.„Нећу да чујем 
ни реч !“  _ деловало је као опомена или претња.

ђ) црта се ставља испред речи или дела реченице које  треба посебно истаћи. Нпр.Игра 
је била  _ просечна.



 

Примакнута црта

Примакнутом цртом без белина са страна означавају се :

а)  коауторске и сличне везе. Нпр.Бојл - Мариотов закон; пар Ђоковић - Зимоњић; сусрет 
Партизан - Звезда итд.

б)  просторне релације. Нпр.Куманово - Скопље; пруга Скопље - Солун ; канал Дунав - 
Тиса - Дунав...

в)  између бројева у значењу „ до“. Нпр.Велики рат 1914-1918 однео је велики број 
људских жртава. Иво Андрић ( рођен у Доцу крај Травника, 1892-1975...

Продавница ради 7-20 часова. 

или

Продавница ради од 7-20 часова.

Задатак за самостални рад : Напиши по једну реченицу са цртом у правој функцији.

ЦРТИЦА    

Цртица је правописни знак спојеног и раздвојеног карактера и пише се по следећим 
правилима:

а) цртица се пише између делова полусложеница. 

Нпр.На екскурзији смо посетили културно-историјске споменике. Играчи Партизана носе 
црно-бели дрес.  Шар-планина у небо штрчи... Културно-уметничко друштво „ Свети 
Сава“.

б) цртица се пише и као спојни знак између другог дела сложенице и њеног првог дела 
израженог цифрама. 

Нпр.100-годишњица Кумановске битке прослављена је на Зебрњаку.

в) цртица се пише као знак техничке и формалне природе. 

- на крају реда када се део речи при писању (штампању) преноси у други ред;

- при писању скраћеница (х-зраци);

- испред наставка за грађење одређених облика речи ( - ј, -јмо, -јте ; певај, певајмо, 
певајте).

- Између цифара у телефонским бројевима, банковних рачуна и др. ( 078-453-558, 075-
725-800, 031-453-555 -888-10002).

Упамти! 

Не треба мешати цртицу и црту. Постоји разлика, не само у њиховој дужини (црта  - је 
дужа а цртица – краћа), већ и у њиховим различитим правописним функцијама.
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ЗАГРАДА       

Заграда је знак који се употребљава као интерпункцијски знак и као правописни знак.

а) Заграда као интерпункцијски знак се употребљава онда када треба издвојити, 
придодати део текста који има карактер допунског податка или објашњења. Овом 
својом функцијом може да замени запету или црту. Нпр.: Делом „Житије Св. Симеона“ 
Свети Сава је засновао нови род у нашој књижевности и после њега биографије су се 
стално развијале и постале врло омиљена литература (посебно у средњем веку).

б)  Заграда као правописни знак се употребљава:

1. Да би се означио други облик једне исте речи. 

Нпр.     

клавирист(а) ; таксист(а); акцен(а)т, што значи да се дате речи налазе са по два облика 
(таксист и таксиста, спортист и спортиста итд. ).

2. Уз помоћ заграде могу се допуњавати скраћене или непотпуне речи. Нпр.Предговор 
првом српском буквару написао је В(ук) К(араџић).

3.  Полузаграда се пише иза класификационих знакова (бројева и слова). 

Акценти у српском језику су: 

1) краткосилазни

2) дугосилазни

3) краткоузлазни

4) дугоузлазни

Прошири своје знање!

Има више врста тих заграда:

а) угласта  [  ] као другостепена и најчешће се среће у математици ;

б) коса заграда. Пример: Чуо сам то /није важно од кога/ да си био на утакмици.

в) тупоугла заграда (  )  и

г) витичаста {  }.

Задатак: Напиши по једну реченицу у којој ћеш употребити све врсте заграда.
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ЗВЕЗДИЦА  *  

Звездица (подигнута) [*]  је правописни знак и припада групи помоћних знакова. Пише 
се у следећим случајевима:

-иза речи или делова текста када се упућује на белешку испод текста којом се допуњује 
оно што се пише у основном тексту. Нпр..:

„Ишетало сунце

на Калемегдан*

са последњим снегом

да подели мегдан...“

Милован Данојлић

*Калемегдан – позната тврђава и парк у Београду

- у реченицама ( звездица) се ставља испред или иза речи да се исте означе као 
архаичне (застареле), као туђе речи, као некњижевне и др.  Нпр.: стреја*- стреха

Проверите своје знање! 

1. Пронађите по један обрађен интерпункцијски знак и запишите у свесци.

2. Покушајте да урадите аутодиктат.

АПОСТРОФ  ‘ 

Апостроф је знак изостављања који показује да је онде где он стоји изостављен крајњи 
или почетни самогласник или двогласник ( у говору глас, а у писму слово). Бележи се са 
запетом горе [  ‘ ]. У поезији је најчешће због стиха, због метричких разлога. 

Нпр. Помоз Бог! ;

„ Снаo моја, љубо Дамјанова,

би л‘ познала чија ј‘ово рука
Ово ј ‘ рука нашега Дамјана.“

Упамти!

- Апостроф се пише при преузимању презимена из матичног језика. 

Нпр. Д ‘Естен, Д ‘Артањан...

- Апостроф се не пише у следећим случајевима: код краћих (крњих) облика инфинитива 
и глаголског прилога садашњег. 
Нпр. „ Немојте то чинит... (радит, лагат...). Тражећ веће изгубит ћеш из вреће. 

Не пише се уместо самогласника који се изгубио при асимилацији или сажимању. 
Нпр. :  Дошо ђаво по своје. Ниче раја ко из земље трава.
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НЕ СТИЖЕ СЕ У СВЕТ ЗНАЊА 

БЕЗ ЧИТАЊА И ПИСАЊА
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„ Ах, те древне народне изреке и пословице... У устима искрених и 
даровитих људи оне звуче као да су заиста у том тренутку рођене и први 

пут изговорене; сушта и овејана истина проговара из њих...“

„Знакови поред пута“

                                                              Иво Андрић

Човек се по беседи познаје

Пословице

Испеци па реци.

Боље је поклизнути ногом него језиком.

Медена уста гвоздена врата отварају.

Празне речи џеп не пуне.

Добар глас далеко се чује, а зао још даље.

Добар као добар дан у години.

Сложна браћа кућу граде, а несложна разграђују.

Где је слога, ту је и божји благослов.

Ко се рада боји, тај у беди живи.

Зло је ко не зна, а учити се не да.

Лепа реч и гвоздена врата отвара.

У младости ко не учи, у старости тај се мучи.

Остати равнодушан према књизи, значи лакомислено 
осиромашити свој живот. – Иво Андрић

Књига није храна, али је посластица – Тин Ујевић

У добру је лако добар бити, на муци се познају јунаци.
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Питалице

Питали злоруку бабу:

„Где су ти зуби?”

„У језику, чедо моје”.

Питало јагње вука кад га је око врата преметнуо и с њим бежао:

„Куда ћеш са мном?”

„Нећу далеко”.

Загонетке

Шта је то:

Изиђе вила иза церовика и просу безброј златника.

Из неба ницало, у море тицало. 

Два се близанца родише, по свијету ходише, а један другог не виде.

Пуно поље бисера, нити га ко посија, нити га ко побра.

Земљу рије, а жив није.

Шта је најбрже на свету?

Пуна школа ђака ниоткуда врата.

Загонетке су кратке народне умотворине и служе за игру и забаву. Оне 
су посебан и изразити облик песничког говора и песничког виђења света. 
Много је у њима финог запажања и песничке даровитости онога који 
поставља питање, а још више онога који треба да одгонетне загонетку.

Решења загонетки:

очи, роса, раоник, мисао, сунце, лубеница, дуга (Решења су измешана, а 
твој је задатак да за сваку нађеш одговарајуће).
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“Књиге, браћо моја, књиге, а не звона и прапорце!“ 

 Доситеј Обрадовић

КЊИЖЕВНОСТ
(лирика, епика, драма)
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СРПСКА ДЈЕВОЈКА

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 и бијело лице,

већ сакупих коло ђевојака,

и у колу Милицу ђевојку,

не бих ли јој очи сагледао.

Када коло на трави играше,

бјеше ведро, пак се наоблачи.

По облаку зас'јеваше 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."

народна лиркса песма

ДОМОВИНА СЕ БРАНИ ЛЕПОТОМ
Домовина се брани лепотом
и рибом у води,
и високом танком смреком
што расте у слободи.

Домовина се брани цветом
и пчелом на цвету,
маком и сунцокретом
и птицом у лету.

Домовина се брани књигом
и песмом о небу,
сестрином сузом мајчином бригом
и оним брашном хлебу.

Домовина се брани лепотом
и чашћу и знањем,
домовина се брани животом
и лепим васпитањем.

Љубивоје РШУМОВИЋ

ПОДЕЛА КЊИЖЕВНОСТИ
(лирика, епика, драма)

Прочитајте следеће песме и размислите о чему се у њима говори.
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Урадимо кратку анализу ових песама. У првој песми „Српска девојка“ отпевана је 
лепота девојке и остале њене врлине, пре свега, скромност која допуњује њен изглед. 

У другој песми „Домовина се брани лепотом“ исказана је љубав према домовини 
(отаџбини) са песниковом поруком како се она воли, чува и брани.

Упоређивањем ових двеју песама могли бисмо заједно да закључимо да су 
исказана одређена осећања. Па, ипак! Има неке разлике међу њима?

Испод прве песме стоји да је она народна лирска песма, а испод друге име и 
презиме песника, аутора и творца који је написао ту песму.

Закључујемо да је књижевност подељена према ствараоцу, према настанку. Једна 
је народна књижевност, а друга уметничка или писана књижевност.

Народна књижевност је она коју је створио народ. Настала је давно и преносила 
се усменим путем с` колена на колено, са генерације на генерацију. Стварали су је 
даровити појединци из народа, непознати и анонимни, и казивали другима певајући и 
причајући. Прихватана је и мењана. Сачувана је у оном облику тек онда када је записана 
од даровитих приповедача и гуслара. 

Дели се на поезију и прозу. 

Уметничка или писана књижевност је настала тек онда када је настала писменост. 
Стварају је појединци са именом и презименом. Назива се још и уметничка књижевност. 

Дели се у три рода: лирско, епско и драмско песништво са многобројним врстама 
и подврстама у сваком роду. 

ПОДЕЛА КЊИЖЕВНОСТИ

према ствараоцу (настанку)

НАРОДНА

или усмена (анонимна)

УМЕТНИЧКА

(писана ауторска)

стварана је усменим путем

аутор је непознат (анониман)

дело је једног народа

садржина је мењана до записивања

постоји више варијанти

аутор је познат

ствара се писменим путем

садржина је непроменљива
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ЛИРСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ
„Песма је најстарији облик људског стваралаштва путем речи.“

Народне лирске песме, по Вуку Караџићу женске песме изражавају неко осећање, 
расположење или мисао (бол, радост, тугу, чежњу, раздраганост, љубав, срећу).

Према мотивима и врстама осећања која опевају, лирске народне песме могу 
бити: митолошке, обредне, обичајне, посленичке, породичне, љубавне, родољубиве, 
шаљиве. 

Митолошке песме су настале врло рано и у њима се пева о сунцу, звездама, ветру, 
вилама, змајевима, месецу. Нпр.: 

МЈЕСЕЦ И СУНЦЕ

Коњ зеленко траву пасе,

за час пасе, за час погледива

ђе се мјесец сунцем разговара;

разговора тер му бректијаше:

„Жарко сунце, да би не грејало,

или ти се умалили зраци,

што не гријеш зими ко и љети,

како и ја од мрака до жарка!“

  митолошка песма

Обредне песме су везане за известан обред или церемонију. Има их неколико 
врста: 

а) додолске,

б) краљичке,

в) коледарске. 

Додолске песме певају се за време сушних дана да би се добила киша. Нпр.:
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КАД ИДУ ПРЕКО СЕЛА

Ми идемо преко села,

ој додо, ој додо ле!

а облаци преко неба,

ој додо, ој додо ле!

А ми брже, облак брже,

ој додо, ој додо ле!

Облаци нас претекоше,

ој додо, ој додо ле!

Жито, вино поросише,

Ој додо, ој додо ле!

Обичајне песме су сличне обредним. Разлика је у томе што су оне везане за 
свакодневне животне манифестације. И њих има неколико врста:

а) сватовске б) успаванке в) лазарачке г) тужбалице (нарицаљке) д) почаснице или 
здравице.

`а) Сватовске песме певају о првој љубави, о просидби девојке, опроштају са 
родитељима, у тузи због растанка и одласку у нови дом.

б) Успаванке су нарочито лепе и нежне песме које пева мајка док успављује своје 
чедо. Нпр.: 

МАЈКА ЈОВУ У РУЖИ РОДИЛА

Мајка Јову у ружи родила,

ружица га на лист дочекала,

бела вила у свилу повила,

а пчелица медом задојила,

ластавица крилом покривала.

нек је румен ко ружа румена,

нек је бео као бела вила,

нек је радин ко пчела малена,

нек је хитар као ластавица!
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в) Лазарачке песме припадају обичајним песмама. Везане су за древни обичај 
посвећен буђењу природе и библијском мотиву о Лазаревом васкрснућу.

Одржава се на дан Лазареве суботе, недељу дана пре православног Усксрса. 
Изводе их четири девојчице узраста од петнаест година и један или више лазара обучени 
у најлепшим ношњама, а лазари окићени разнобојним перјем.

Иду од куће до куће и певају пригодне песме посвећене деци у колевци, девојкама 
за удају и момцима за женидбу итд.

Овај се обичај задржао од данашњих дана на југу Србије, Косову и Метохији и на 
северу Македоније.

Гризе дете јабуче,

угризе се за руче.

Леле, леле, ручице,

девојачка душице.

      

непознате речи и изрази:

руво – одећа

ален – црвен

ћемер – мушки појас са преградама (за новац)

тоска – врста кошуље

 Посленичке или песме о раду везане су за рад и певају их најчешће младићи и 
девојке при вршењу различитих врста послова: о берби, косидби и на поселима. Нпр.:

НАДЖЊЕВА СЕ МОМАК И ДЕВОЈКА

Наджњева се момак и девојка:

момак нажње двадес’т и три снопа,

а девојка двадесет и четири.

Кад увече о вечери било,

момак пије двадес’т и три чаше,

а девојка двадесет и четири.

Кад ујутру бео дан освану,

момак лежи, ни главе не диже,

а девојка ситан везак везе!
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Љубавне песме су најлепше у лирском народном стваралаштву. Певају о љубави 
двоје младих као и о њиховој чежњи за вољеним бићем које је далеко, о лепоти девојке 
и др.

МОМАК И ДЈЕВОЈКА

- Ој дјевојко, питома ружице,

 кад си расла, на шта си гледала?

 Ил` си расла на бор гледајући,

 ил` на јелу танку поноситу

 ил` на мога брата најмлађега? –

 - Ој јуначе, моје јарко сунце,

 нит` сам расла на бор гледајући,

 ни на јелу танку поноситу,

 нит` на твога брата најмлађега, - 

 већ сам млада према теби расла.

Породичне песме опевају различите односе међу члановима породице: љубав 
мајке према деци, сестре према брату, свекрве према снахи и о другим осећањима и 
расположењима. Нпр.:

СЕСТРЕ БЕЗ БРАТА

Двије сеје брата не имале,

па га вију од бијеле свиле,

од бијеле и још од црвене;

 струк му мећу дрво шимширово,

 црне очи два драга камена,

обрвице морске пијавице,

 ситне зубе два низа бисера;

 залажу га медом и шећером:

 „То нам једи, па нам пробесједи.“

Шаљиве песме су ведре и духовите и у њима се износи нека шала на рачун 
појединца или групе људи. Испеване су да забаве и створе ведро расположење. 
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Наш народ је одувек ценио људе које имају смисла за хумор јер је он бодрио људе 
да истрају у борби против зла и неправде. Зато су шаљиве народне песме неговане и 
радо слушане. Нпр.:

СИЛАН ЛОВАЦ

Силан ловац, крај му јаду нема:

на лисицу пушку наслонио, 

кад удари, за много не мари, 

за пећину главу заклонио,

кад пуца, њему срце куца,

кад промаши, мало се уплаши,

кад убије, од крви се крије!

Родољубиве или патриотске песме су оне у којима је опевана љубав према 
отаџбини. Певају о борби са непријатељем за очување слободе. Та родољубива осећања 
су далеко више опевана у епским народним песмама. Међу најпознатијим лирским 
песмама је песма „Тамо далеко“.

КОМПОЗИЦИЈА ПЕСМЕ

Организација стихова у строфама

Наука која се бави проучавањем стиха и његових особина зове се версификација. 
Реч стих је постала од грчке речи s  hos – што значи ред, линија.

Проза и стих

Проза је обичан, природан начин изражавања. Написана је у невезаном слогу 
(нема одређен број слогова у једном реду). Ми се у говору служимо прозом, а и многа 
књижевна и научна дела написана су у прози.

Стих је све оно што је написано у везаном слогу. То је један ред у песми који се 
састоји од одређеног броја слогова. У сваком стиху на једном одређеном месту налази 
се цезура или одмор (предах, пауза) и оно одређује ритам песме.

  „Јутрос рано / где стрн шуми, лупка...“

         С. ЈЕСЕЊИН
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Стих може бити народни и уметнички са једном напоменом да постоје извесне 
разлике међу њима. Народни стих је једноставан, а уметнички је сложенији. 

У нашој народној поезији најчешћи стих је епски или јуначки десетерац. Број 
слогова у њему је увек десет.

У народним лирским песама постоје и друге врсте стихова према броју слогова од 
пет до дванаест (петерац, шестерац, осмерац, дванаестерац – од дванаест слогова). 

Најчешћи стих у лирској поезији је лирски десетерац, а затим осмерац.

Ево примера:

Што се оно Травник замаглио?

Или гори ил` га куга мори?

Ил` га Јања очим` запалила?

 (одломак из песме „Травник запаљен очима“)

или 

Под оном гором зеленом

и под највишом планином

врани се коњи играју

под собом јаме копају.

Изброј број слогова и одреди врсту стиха који је заступљен.

У уметничкој поезији стих је разноврснији и сложенији. Може бити од четири до 
шеснаест слогова. Најчешћи је осмерац и слободан стих (бели стих – blanc verse), који 
нема једнак број слогова у стиху, а често ни риме, а ни строфе. Слободан стих је ослобођен 
и интерпункције.

Нпр. : 

ОЧИЈУ ТВОЈИХ ДА НИЈЕ

Очију твојих да није   Славуја твојих да није

Не би било неба   Врбе не би никад

У малом нашем стану   Нежне преко прага прешле

Смеха твога да нема    Руку твојих да није 

Зидови не би никад    Сунце не би никад

Из очију нестајали    У сну нашем преноћило

       Васко ПОПА
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СТРОФА

Број стихова у строфи може бити и већи. Има строфа од пет, шест, седам, осам, 
девет и десет стихова. 

Најчешћа строфа је катрен (од четири стиха).

Сонет је песма од четнаест нарочито распоређених стихова – од два катрена и две 
терцине.

Пример за дистих:

ЧУО САМ

Чуо сам како пчелица зуји

кад мед из цвета кроз њу проструји.

Чуо сам како кишица пљушти

и како зрела пшеница шушти.

Чуо сам како ливаде зричу

како жуборе и пућпуричу.

  Добрица ЕРИЋ

Упамти:

Строфа је низ стихова повезаних у једну 
емоционалну, мисаону и ритмичку целину.
По броју стихова строфа може бити: 
- од два стиха – дистих 
- од три стиха – терцина 
- од четири стиха – катрен или квартина 
- од пет стихова – квинта.
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РИМА (СЛИК)

Рима (слик) је гласовно слагање (подударање) самогласника и сугласника на крају 
два стиха. Рима је такође елеменат ритма. Подударање, истоветно слагање, може бити 
потпуно, правилно.

Према броју обухваћених самогласника, рима може бити: мушка, женска и средња.

Мушка рима садржи један самогласник и сугласнике који у римованој речи следе 
(рој - пој).

Женска рима садржи два самогласника два слога најчешће, двогласним речима. 
(хоће - воће).

Средња или дикталска рима садржи три самогласника (сијена - избијена).

Рима је чиста ако се самогласници подударају и по врсти акцената. Уколико то није 
случај, онда је она нечиста (данак - састанак).

Распоред риме у строфама може бити различит. Разликују се три врсте: парна, 
укрштена и обгрљена. 

а) Парна рима је ако се римују два суседна стиха аа.

Нпр.:           „Он је добар до те мере,

Да се свако вече пере.

 Једе штрудле пије кокте,

  И редовно сецка нокте...“

стихови из „Чиста песма “

       Љубивоје РШУМОВИЋ

б) Укрштена рима је када се римују први и трећи, а други и четврти стих абаб.

Нпр.:    „Домовина се брани лепотом, 

и чашћу и знањем.

Домовина се брани животом
и лепим васпитањем.“

      Љубивоје РШУМОВИЋ
в) Обгрљена рима је када се римују први и четврти, а други и трећи стих абба.

Нпр.:       „О, класје моје, испод голих брда, 

    Мој црни хљебе крвљу поштрапани,

 Ко ми те штеди, ко ли ми те брани,

   Од гладних тица, моја муко тврда?“

Из песме „О класје моје“ 

       Алекса ШАНТИЋ 
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ЛЕОНИНСКА РИМА

У нашим народним песмама среће се рима (слик) у оквиру једног стиха. Таква рима 
се назива леонинска рима.

Може да се јави у неколико комбинација и то:

а) да се римују речи у средини и на крају стиха:

„То изусти, лаку душу пусти“

б) да се римују две речи на почетку стиха:

„Писну, врисну Омерова мајка...“

в) да се римују две речи на крају стиха:

„Отишо је сави валовитој,

да набавља храну и џебану...“

Задатак за самостални рад:

Пажљиво прочитај песму „Везилка“ Б. Конеског која се налази у твом уџбенику и 
одреди врсту риме према броју слогова и распореду.

ВЕЗИЉА

Везиљо, кажи како да се роди проста
и строга македонска пјесма из 
овог срца што са собом води 
разговор ноћни у побуни несна?

- Два конца парај из свог срца, драги, 
један се црни, а други црвени,
један буди сање, тужан поглед благи, 
други чежњу свијетлу што тегобом плијени.

Па с њима вези једноличне низе, 
пјесму од чежње и пјесму од муке, 
као што ја везем на ланене ризе
рукаве за бијеле невјестинске руке.

Судбинско нешто сплело се за вијеке 
од обадвије нити, двије сазвучне ријечи, 
па једну буди тамницу - лелеке,
а друга зору што у крви јечи.

Блаже Конески
(Превео с македонског Бранко Каракаш)

сл. “Везиља” Паја Јовановић
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ПОЕЗИЈА

УМЕТНИЧКА ЛИРИКА
Лирика је врста песничког стварања која највише изражава унутрашње доживљаје 

и расположења песника. Дели се на: народну (усмену) и уметничку (писану).

ЛИРСКЕ ВРСТЕ

Према основним осећањима и расположењима као и према начину на који 
се изражава мисао има више врста лирских песама. То су: љубавне, патриотске 
(родољубиве), описне, сатиричне, социјалне, хумористичне, дечје и друге.

ЉУБАВНЕ ПЕСМЕ
 

ПЛАВИ ЧУПЕРАК

Чуперак косе обично носе
неко на оку,

неко до носа,

ал има један чуперак плави
замислите где?

– У мојој глави.

Како у глави да буде коса?

Лепо.

У глави.

То није мој чуперак плави,

већ једне Сање из шестог “а”

Па шта?

Видећеш шта – кад једног дана
чуперак нечије косе туђе
мало у твоју главу уђе,

па се умудриш,

удрвениш,

па мало- мало... па поцрвениш,

па грицкаш нокте
и кријеш лице
па шаљеш тајне цедуљице,

па нешто куњаш,

па се мучиш,

па учиш – а све којешта учиш.

Измешаш роткве и ромбоиде.

Измешаш нокте и пирамиде.

Измешаш лептире и градове.

И спортове и ручне радове.

И тропско биље.

И старе Грке.

И лепо не знаш шта ћеш од муке.

Сад видиш шта је чуперак плави
кад ти се данима мота по глави,

па од дечака - правог јунака
направи туњавка и неспретњака.

  Мирослав АНТИЋ

па од дечака - правог јунака
направи туњавка и неспретња

  Мирослав АНТ
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„Плави чуперак“ – песма по којој је читава збирка добила назив. Веома омиљена 
књига младих читалаца.

Мирослав АНТИЋ (1932- 1986) 

познати песник и новинар 
војвођанске равнице. Написао је неколико 
књига за децу и младе, међу којима су 
најпознатије: „Плави чуперак“, „Гарави 
сокак“, „Оловка пише срцем“, „Шашава 
књига“, „Последња бајка“ и друге. Писао 
је радио драме, филмске и ТВ сценарије. 
Бавио се и филмском режијом.

ЉУБАВНИ РАСТАНАК
Два цвијета у бостану расла: 

плави зумбул и зелена када. 

Плави зумбул оде на Дољане, 

оста када у бостану сама. 

Поручује зумбул са Дољана:

„Душо моја, у бостану кадо,

како ти је у бостану самој?”

„Што је небо да је лист ‘артије, 

Што је гора - да су калемови, 

што је море да је црн мурећеп, 

пак да пишем три године дана, 

не би моји’ исписала јада!”

             

Народна песма

Разговарамо о песми

� Шта најављује народни певач у наслову ове песме? 

� Кога препознајеш преко два цвета у зеленом раскошном врту: а) плавом зумбулу, 

б) зеленој кади? 

� Како делује растанак код заљубљених? Каква осећања побуђује у теби тај растанак? 

� Које изразе користи усамљена девојка да би изразила дубоку патњу, тугу и бол 
због растанка са вољеним момком?

Коју стилску фигуру (стиски израз) препознајеш у овој песми.
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КАЖИ МИ, КАЖИ

 
Кажи ми, кажи,  

Како да те зовем,

Кажи ми какво 

Име да ти дам,

Хоћу ли 

рећи: Дико или снаго, 

Или ћу:лане, 

Или: моје благо, 

Хоћу ли: душо, 

Или: моје драго

Кажи ми какво 

Име да ти дам! 

Све су то мила

Имена и лепа

Којим Србин

Своме злату тепа.

Ал’ ја бих провео

читав један век

Тражећи лепше,

Милије и слађе

Дичније име,

Што још не чу свет,

Да њим назовем

Мој румени цвет.

Јован ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

ђул - ружа

Разговарамо о песми

� Коме је песник посветио ову песму? 

� Коме се обраћа и коме нуди све нова и лепша имена? Наведи та имена! 

� Зашто користи више речи које би послужиле као име његовој вољеној жени?

� Које речи Змај упорно понавља у песми?

Jован Јовановић Змај (Нови Сад 1838- 1904), убраја се у 
ред најразновиднијих и најплоднијих српских песника.

Најпознатије збирке песама су: „Ђулићи” и „Ђулићи 
увеоци”. У њима Змај пева о породичној срећи и 
љубави, али и тугује због смрти његове жене Руже. 
„Ђулићи” су „скоро” дневник једног заљубљеног 
песника (циклус садржи 70 песама).

Поред љубавних и елегичних песама писао је 
родољубиве и сатиричне песме. Посебно су вредне 
његове песме о деци и за децу. Издавао је лист за децу 

„Невен”.
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Задатак за самостални рад

1 група: Запишете једну народну и једну уметничку лирску љубавну песму.

2  група: Покушајте да напишете лирску љубавну песму. Наслов нека буде по свом 
избору.

БИЛЈАНА

Биљана платно белеше 

На охридските извори. 

Оздола идат винари, 

Винари белограѓани.

„Винари белограѓани,

 кротко терајте карванот,

 да не ми платно згазите,

 платното ми е даровно!”

„Биљано, моме убаво,

 ако ти платно згазиме, 

со вино ќе го платиме.”

„Јас ви го нејќам виното,

 тук ви го сакам лудото,

што напред оди пред карван,

 што турил февче над око,

а мене гледа под око.”

Народна песна

БИЉАНА

Биљана платно бељаше

на изворима охридским. 

Одоздо иду винари, 

винари Београђани.

„Винари Београђани, 

мирно терајте караван, 

платно да ми не згазите, 

јер платно ми је даровно!”

„Биљано, момо убава,

ако ти платно згазимо, 

вином ћемо га платити.”

„Ја нећу вина вашега,

већ желим момче млађано 

пред караваном што ходи

што фес на око намак’о,

а мене гледа под око.”

Народна песма
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Непознате речи и изрази

караван - поворка људи, животиња, кола и сл. у покрету

фес - капа особитог облика; „црвена турска капа”

Разговарамо о песми

� Песма Биљана је македонска народна песма, а овде је дата у оргиналу и преводу, 
односно дат је препев на српски језик. 

� На основу чега закључујеш да анонимни аутор ове песме пева о љубави? 

� Зашто се определио да користи дијалог? 

� У којем делу песме је исказана жеља младе девојке? 

Да закључимо

У песмама: Плави чуперак (Мирослав Антић), „Кажи ми кажи” (Јован Јовановић 
Змај) , „Љубавни растанак” и „Биљана” (народне песме) основни мотив је љубав. То су 
љубавне песме.

Упамти

ЉУБАВНЕ ПЕСМЕ су најбројнија и по мотивима најбогатија лирска врста. У њима је 
опевана љубав између момка и девојке, љубав према особи супротног пола.

Најлепше и најбогатије осећање које човек носи у себи је љубав. Човек воли своје 
најближе и најдраже: родитеље, браћу, сестре, девојку ... Ту своју љубав исказује кроз 
песму и кроз своја разна осећања: среће, радости, заноса, немира, чежње, туге итд.

Љубав је непресушно врело људског постојања и стваралачке инспирације.

Љубавне песме (народне и уметничке) пуне су топлине и нежности када певају о 
срећној љубави, а пуне туге и бола када је реч о несрећној љубави и растанку заљубљених.

Задатак за самостални рад

Запиши једну љубавну народну песму из твог радног краја.
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Мисли о љубави:

Нема песника који није писао о њубави. „Кад би се из књижевности избацило све 
оно што је написано о љубави остала би пустош”. (Јан Парандовски)

Љубав никад не престаје... - Из „Новог завета” Свети апостол Павле 

Да није љубави не би света било. - Народна пословица 

Љубав је простор и време мерено срцем. - Гете

Човек је увијек на губитку ако не нађе смисао у љубави. - Меша Селимовић

Права љубав оплемењује особе, духовно их зближава и призива све лепоте 
живота. 

РОДОЉУБИВЕ ПЕСМЕ

МОЈА ОТАЏБИНА

Не плачем само с болом свога срца 

рад’ земље ове убоге и голе;

мене све ране мога рода боле,

 и моја душа с њим пати и грца...

Овдје, у болу срца истрзана

ја носим клетве свих патњи и мука, 

и крв што капа са душманских рука,

 то је крв моја, из мојијех рана.

У мени цвиле душе милиона...

Мој сваки уздах, свака суза бона, 

њиховим болом вапије и иште...

И свуда гдје је српска душа која, 

тамо је мени отаџбина моја, 

– мој дом и моје рођено огњиште...

 Алекса ШАНТИЋ
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Непознате и мање познате речи

бона _ болна

вапити _ изражавати гласно и с молбом очајничку жељу, чежњу, потребу; јаукати

Разговарамо о песми

� Којој лирској врсти припада ова песма? 

� Зашто песник тугује? У ком делу песме су најјаче изражена његова осећања? 

� Где то све песник види и осећа своју отаџбину? 

„Срце отаџбине је велико и топло, и у њему

је верност свих наших срдаца...

 Отаџбина се чува, она се брани, она се љуби...”

Исидора СЕКУЛИЋ

Алекса Шантић (Мостар, 1868- 1924) је један од значајних 
српских песника. Из многобројних његових песама 
избија жарка љубав према родној груди, према 
херцеговачком сељаку и раднику, љубав према радном 
човеку у условима туђинске власти и немилосрдних 
аустроугарских капиталиста и домаћих бегова. 
Песме су му непосредне, од срца, пуне родољубивих 
осећања. Збирке:„Пјесме”, „На старим огњиштима”, из 
којих се посебно издвајају песме: „Ми знамо судбу”, 
„Остајте овдје”, „Не вјеруј”, „Претпразнично вече”, 

„Вече на шкољу”, „О, класје моје”, „Бока”, „Емина” и др. 
Најпознатије његово драмско дело је „Хасанагиница” 

настала по мотивима истоимене народне песме.
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ТУГА ЗА ЈУГОМ

 Овде је мрачно, мрак ме облива, 

и тамна магла земљу покрива;

мразеви, снези и лапавице; 

ветрине силне и вејавице; 

около магла, мразеви стисли,

у срцу студен и црне мисли.

Не, ја не могу овде да живим,

у земљи леда, под небом сивим! 

Хоћу да летим, дајте ми крила,

у земљу нашу, у места мила,

 да срце загрејем, излечим тугу,

да видим Охрид, да видим Стругу.

 

Тамо се душа купа у зори, 

залази сунце у лисној гори; 

природа тамо не беше шкрта

сву раскош просу рајскога врта; 

бистро језеро ено се блиста,

 под водом тамни пучина чиста; 

погледаш поље, гору погледаш, 

лепоте божје да се нагледаш.

У фрулу тамо срцем да дахнем, 

сунце да зађе, па да издахнем.

  Препев: Петар ГУДЕЉ
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Константин Миладинов је познати македонски песник 
19. века. Рођен је у Струги 1830. године, у сиромашној 
грнчарској породици.

Жеђ за науком понела је младог песника ка Москви 
средишту словенских наука тога времена, где је остао 
неколико година изучавајући словенску филологију.

Године проведене у Москви за младог песника биле су 
испуњене радом, патњама и дубоком тугом за родним 
крајем.

На повратку Константин је чуо да су турске власти 
затвориле његовог брата и, са жељом да га ослободи, 
кренуо је за Цариград.

Међутим, турске власти су затвориле и њега. Године 1862. 
,један за другим, умрла су оба брата Константин и његов 

старији брат Димитрија.

Константин и Димитрија одиграли су огромну улогу у буђењу националне свести 
македонског народа. Својим просветитељским радом и сакупљањем народних 
умотворина ударили су темеље македонској књижевности.

Разговарамо о песми

� Налазећи се у туђини песник је тужан и усамљен. Пронађите стихове којима ћете 
доказати ову тврдњу. 

� Песник је тражио крила. Зашто? Какву слику природе супротставља московској 
зими? 

� Песник спомиње Стругу и Охрид. У каквој је вези његов живот са градовима које 
спомиње? 

� Пронађите стихове кроз које је изражена дубока чежња за родним крајем. 

� Преведите једну краћу приповетку са македонског на српски језик. Песме „Моја 
отаџбина” Алексе Шантића, „Домовина” Душана Васиљева и „Туга за југом” Константина 
Миладинова јесу родољубиве песме.

Љубав према завичају је вечно људско осећање, као и љубав према блиским 
и драгим. Љубав према свом 
народу не може да буде одређена 
мржњом према другим народима.

Задаци за самостални рад

1. Научи песму напамет. 

2. Напиши песму или прозан 
састав под насловом: „Лепа је моја 
домовина”. 

Упамти:

Родољубиве песме су оне у којима песник 
исказује своја осећања љубави према 
отаџбини, према својој земљи или ужем 
крају, према својој националној прошлости 
или културном наслеђу свога народа.
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ОПИСНЕ ПЕСМЕ
У ПОЗНУ ЈЕСЕН

Чуј, како јауче ветар кроз пусте пољане 
наше,

И густе слојеве магле у влажни ваља до...

Са криком узлеће гавран и кружи над 
мојом главом,

Мутно је небо сво.

Фркће окисо коњиц и журно у село 
граби,

И већ пред собом видим убог и стари 
дом

На прагу старица стоји и мокру живину 
ваби,

И с репом косматим својим огроман 
зељов с њом - 

А ветар суморно звижди кроз црна и 
пуста поља

И густе слојеве магле у влажни ваља до...

Са криком узлеће гавран и кружи над 
мојом главом,

Мутно је небо сво.

 Војислав ИЛИЋ

Разговарамо о песми 

О чему се говори у песми? Дат је опис живе и мртве природе позне (прохладне, 
кишне, суморне) јесени. Какво је песниково осећање и његов доживљај природе? Којим 
сликама (бојама) је изазвано песниково осећање? Да ли се те две слике: песниково 
осећање (елегично) и суморни детаљи у песми подударају? 

У ком стиху ове песме има елемената који се примају преко чула слуха? У ком стиху 
је то постигнуто визуелно? Да ли је постигнута складност?

� Одреди:

 а) визуелне детаље

 б) звучне (акустичне) ефекте.

 Колико строфа има у песми? Има ли риме и каква је она? 

 Песник је употребио дуги стих – шеснаестерац. Докажи! 

У песми има више стилских фигура. Пронађи : епитете, персонификацију и 
ономатопеју.

Визуелни и акустични елементи у поетским радовима

Док читамо први стих ове песме чини нам се као да чујемо јаукање ветра.

Да би се постигла већа музикалност и ритмичност, песници, често, у својим 
радовима уносе акустичне елемене: ветар јауче, звижди, чује се крик гаврана... и сл.

Осим акустичних елемената песници врло често користе визуелне елементе да би 
створили упечатљивије слике.

На пример: мутно небо, магла се ваља, окисо коњиц жури, старица на прагу живину 
ваби...

Акустична - наука о законима звука и слуха
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ЈЕСЕЊА СЛИКА

 

Јесен је крај куће: шушти,

шљапће, шапуће. 

Гране цвиле: влаже се. 

Жуто лишће слаже се.

Трепери од језе 

Нежне витке брезе. 

Ветар их савија

ка земљи све више 

и њиховим врхом 

мокро лишће брише.

 

Дим с високих зграда

увис се не диже, 

већ као слап пада

све спрат по спрат ниже.

Улицом од јутра рана

ничу главе кишобрана, 

па се чини да печурке играју

се жмурке.

 

 Ранко СИМОВИЋ

Задатак за самостални рад

� Покушај да напишеш кратку песму у којој ће имати визуелних и акустичних 
елемената, или састав на тему: Боје, звуци и мириси јесени.
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СРЕБРНЕ ПЛЕСАЧИЦЕ

Пољана сребрна, бела. Трепери кроз снег, трепери, 

ред плесачица јела

на стопалу од леда. 

Борова шума цела,

шума ћути и гледа.

На челу сребрна круна 

Трепери кроз снег, трепери. 

Наручја велова пуна; 

бисер блешти на недрима. 

Лепршају зелени скутови 

сребром везани у бедрима.

Једноноге плесачице јеле 

смеју се, нишу, смеју,

 ломе у танким крстима. 

Снежне велове беле

 лудо око себе веју.

Трче на сребрним прстима.

У вечер беле скуте,

 свију као птице крила 

и тихо се ућуте,

у сан незнани утону.

 Борови мали, сребрни,

 борови стражаре у сутону.

 Десанка МАКСИМОВИЋ
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Непознате речи и изрази

плесачице - балерине (играчице у балету) бедро - спољни горњи део бута

пејзаж - предео у природи, дескрипција - опис, описивање

Песма „Сребрне плесачице” јединствена је слика, зимског пејзажа. Песникиња нам 
је живим и упечатљивим сликама дочарала слику четинарске шуме под снегом. У чему 
видиш ту јединственост и необичност у песми?

Песникиња је упоредила јеле са плесачицама (играчицама), са балеринама и 
удахнула им живот. Откриј смисао и значење тог поређења.

Шта је то што повезује сребрне плесачице са правим плесачицама и балеринама?

Пронађи песничке слике које потврђују то сазнање. Издвој песничке слике које ти 
се највише свиђају. Пронађи песничке изразе који су посебни и живописни. Покушај да 
их објасниш.

Основни мотив и богатство 
слика ће ти помоћи да препознаш 
којој лирској врсти припада ова 
песма.

Задатак за самостални рад

Научи песму напамет.

Десанка Максимовић (1898 - 1993), је 
најпознатија наша песникиња. Уз то је и приповедач, 
романсијер, путописац и преводилац. Објавила је 
велики број књига. Неке од њих су „Мирис земље”, 
„Тражим помиловање” и др. За децу су јој најпознатије: 
„Златни лептир”, „Чудо у пољу”, „Шумска љуљашка”, 
„Бајка о краткоречној”.

 

Упамти:

Описне или дескриптивне песме су оне у 
којима песници исказују своја осећања и 
расположења изазвана лепотама природе 
и појавама у њој.
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ТIŠINA NA MORU

 

Bez pokreta spava more.

U void je svuda pokoj.

Zabrinuto gleda mornar

Po toj pučini širokoj.

Niotkud ni daška vjetra!

Strašna, samrtna  šina.

Bez ijednoga se vala

pruža beskrajna daljina . 

 

  Johan VOLFGANG GETE

 Preveo: Dobriša Cesarić

дашак - деминутив (умањеница) од дах, 

вал - талас

Разговарамо о песми

� У овој песми дата је слика спокојства мора и забринутост морнара. 

� Поткрепи ово тврђење цитирањем стихова из песме. 

� Како ти замишљаш ту тишину мора? 

� У току ког годишњег доба може најизражајније да се осети тишина мора? 

Задатак

� Научи песму напамет. 

Јохан Волфганг Гете (1749- 1832) је највећи немачки песник и 
један од највећих лирских песника у светској књижевности. 
Био је један од најученијих и најпросвећенијих људи 
свога доба. Иза себе је оставио велики број дела у свим 
књижевним родовима. Писао је: лирске и епске песме, 
романе, драме, путописе, писма... Нека од његових 
дела су: лирика „Римске елегије”, драмска песма: 
„Фауст” у два дела, роман „Јади младог Вертера”, 
драма „Ифигенија на Тавриди”, путопис „Италијанско 
путовање” и др. За нас је од посебног значења, јер се 
бавио српском народном поезијом и увео је у светску 
књижевност. Превео је на немачки језик „Хасанагиницу” 

и још неке лирске песме. Познавао се са Вуком Караџићем.
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СРЕЋА

Ено среће у ливади, трчи брзо, трчи брзо, ено среће у ливади. Трчи брзо. Побећи 
ће. Ако хоћеш да је стигнеш, трчи брзо, трчи брзо, ако хоћеш да је стигнеш, трчи брзо. 
Побећи ће. У звончићу и душици, трчи брзо, трчи брзо, у звончићу и душици, трчи брзо. 
Побећи ће.

На овновим роговима, трчи брзо, трчи брзо, на овновим роговима, трчи брзо. 
Побећи ће.

На жубору изворчића, трчи брзо, трчи брзо, на жубору изворчића, трчи брзо. 
Побећи ће.

Од јабуке па до трешње, трчи брзо, трчи брзо, од јабуке па до трешње, трчи брзо. 
Побећи ће.

Па прескочи и ограду, трчи брзо, трчи брзо, па прескочи и ограду, трчи брзо. Побећи ће.

Пол Фор

Разговарамо о песми

� Зашто овај текст има наслов “„Срећа”? Како може да се стигне до среће за коју се 
залаже песник? 

� Које се речи, односно реченице понављају на крају стихова у овој песми? 

� Шта је хтео песник да постигне таквим поступком? 

Кратко о песнику

Пол Фор (1872- 1960), је француски песник.

Дао је велики број збирки песама у ритмичкој прози под насловом „Француске 
баладе”.

Задатак

Препиши стихове из неке народне или уметничке песме на чијем ће крају бити 
понављања истих речи или реченица.
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ЈЕСЕН

Стигла је јесен рана… Јесен румена и златно жута

просула се по ливадама и парковима,

по стазама шумским и јарковима украј пута.

Стигла је јесен рана…

Јесен у сивом небу, у јатима одлазећих птица. 

Јесен у плахој, топлој киши,

јесен у поточићу што се слива преко улица.

Стигла је јесен рана…

Јесен богата и раздрагана пева успаванку за цвеће, 
Разиграна јесен пење се на дрвеће

и смеши се са отежале гране.

Стигла је јесен рана…

     Гордана ИЛИЋ

Разговарамо о песми

� О ком годишњем добу пева песник? 

� Које су најважније карактеристике тог годишњег доба? 

� Какве слике замишљаш за сваку строфу осе песме? 

ЕПИТЕТ
У песми „Јесен” песникиња је употребила више придева. Неки од њих дају потребне 

податке о именицама уз које стоје, испред или иза, а други означавају неке њихове 
значајне особине. Први су атрибути, а други су епитети.

Поновимо и упамтимо

Епитет је реч, обично придев, која се додаје именици са циљем да се истакну 
посебне особине предмета, бића, појава, појмова и сл.
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У народним, лирским и епским, песмама употребљавају се стални епитети. То су 
сталне одреднице уз поједине именице.

Примери: бритка сабља; бојно копље; чарне очи; бело грло; јарко сунце; зелена 
долама; рујно вино...

Задатак

Пронађи све придеве у песми „Јесен” и одреди који су од њих атрибути, а који су 
епитети.

Добро дошла, драга децо! 

Нека вам је срећна школа! 

Доносим вам пуно среће и 

јабука пуна кола: 

Неранџасте и румене, 

Беле,жуте и црвене! Немамо ножа 
ни тањира! Свак по једну нека бира!

Свака од њих - разне боје - 

Има лепо име своје: 

Госпођинке и будимке

И подринке и добрињке 

И малинке и маслинке,

Арнаутке и прокупке, 

Царке, шарке и арапке, 

Бећанлије, циганлије, 

Шећерлије, шербетлије, 

Сенабије, ћулабије, 

Овајлије, попадије, 

Памуклије, зворниклије, 

Поскурије и златније, 

Пепељуше, ребељуше, 

Колатуше и мекуше, 

Кисељајке, котурајке, 

И перајке и ђулајке,

Џемурлике, шаренике, 

Руменике, белунике, 

И срчике и бедрике, 

Баризовке и бановке, 

Гургусовке и митровке, 

Шуматовке и тетовке, 

Округлице, маџарице, 

И ситнице и ружице,

И лимунке и сладунке! 

Јастрепчанке, кадуманке, 

Тимочанке и трњанке, 

Пегавуље и шаруље,

И зимуље и дугуље, 

Колубарке и копљарке, 

ЕВО ЈАБУКА!
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Разговарамо о песми

� Јабука је омиљено воће људи и основни је мотив ове песме. Народ је неуморан 
стваралац речи. 

� Како сте доживели и осетили песму док песник ставља пред вас пуна кола јабука 
са разноврсним и лепим народним именима? 

� Колико врста јабука помиње песник? 

� Прошири песму и додај називе јабука које нису поменуте. 

� Размисли о симболичном значењу „златне јабуке”. 

Војислав Илић Млађи (1877- 1943). Познати српски песник. 
Писао родољубиве песме, приповетке, критике и полемике. 
Преводио са француског и руског језика. Дела: „Крвави 
цветови”, „Цветови славе и бола” и др.

Зајечарке и звечарке, 

И лешнарке и масларке, 

И ердељке и жутељке! 

Колачаре и кожаре,

И грожђаре и пројаре.

Николаје и сретнаје, 

Илињаче, медењаче, 

Ивањаче и зимњаче, 

Петроваче, видоваче, 

Симковаче и тикваче, 

Колајначе, просењаче, 

Тањираче, градињаче, 

Оврљаче, котрљаче, 

И слаткаче и ребраче, 

Мирисавке и ресавке!

Војислав Ј. ИЛИЋ Млађи
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СМРТ МАЈКЕ ЈУГОВИЋА

Мили боже, чуда великога!

кад се слеже на Косову војска,

у тој војсци девет Југовића,

и десети стар Југ Богдане.

Бога моли Југовића мајка,

да јој Бог да очи соколове

и бијела крила лабудова,

да одлети над Косово равно,

и да види девет Југовића

и десетог старог Југ Богдана.

Што молила, Бога домолила:

Бог јој дао очи соколове

и бијела крила лабудова;

Она лети на Косово равно,

мртвих нађе девет Југовића

и десетог старог Југ Богдана,

и више њих девет бојних копља,

на копљима девет соколова,

око копља девет добрих коња,

а поред њих девет љутих лава.

Тад завришта девет добрих коња,

и залаја девет љутих лава,

и закликта девет соколова

ал ту мајка тврда срца била,

да од срца сузе не пустила,

већ узима девет добрих коња,

и узима девет љутих лава,

и узима девет соколова,

па се врати двору бијеломе.

Далеко је снахе угледале,

мало ближе пред њу ишетале:

Закукало девет удовица,

заплакало девет сиротица,

завриштало девет добрих коња,

залајало девет љутих паса,

закликтало девет соколова;

И ту мајка тврда срца била,

да од срца сузе непустила.

Кад је било ноћи у поноћи,

ал’ завришта Дамјанов зеленко;

Пита мајка Дамјанову Љубу:

“Снахо моја, љубо Дамјанова,

што оно вришти Дамјанов зеленко?

Ил’ је гладан пшенице бјелице,

ил је жедан воде са Звечана?“

Проговара љуба Дамјанова:

Свекрвице, мајко Дамјанова,

нит› је гладан шенице бјелице,

нит је жедан воде са Звечана,

већ је њега Дамјан научио

до по ноћи ситну зоб зобати,

од поноћи на друм путовати:

Па он жали свога господара

што га није на себи донио!”

И ту мајка тврда срца била,

да од срца сузе не пустила.
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Кад ујутру данак освануо,

долетјеше два врана гаврана,

крвавијех крила до рамена,

и крвавих ногу до кољена,

они носе руку од јунака,

а на руци бурма позлаћена,

бацају је у криоце мајци.

Узе руку Југовића мајка,

окретала, превртала с њоме,

па дозивље љубу Дамјанову:

“Снахо моја, љубо Дамјанова,

би л’ познала чија ј’ ово рука?”

Проговара љуба Дамјанова:

“Свекрвице, мајко Дамјанова,

ово ј’ рука нашега Дамјана,

јера бурму ја познајем, мајко,

бурма са мном на венчању била.”

Узе мајка руку Дамјанову,

окретала, превртала с њоме,

пак је руци тихо бесједила:

“Моја руко, зелена јабуко,

гдје си расла, гдје си устргнута!

А расла си на криоцу моме,

устргнута на Косову равном!“

И ту мајка одољет не могла,

препуче јој срце од жалости,

за својије девет Југовића

и десетим старим Југ- Богданом

Разговарамо о песми:

„Смрт мајке Југовића“

Песма припада циклусу епских народних песама, о Боју на косову 1389. године. 
Опева догађаје непосредно после боја, време ишчекивања и сазнања о исходу самог 
боја.

У центру збивања ове песме налази се храбра мајка Југовића после вести о страшном 
поразу и страдању својих девет синова и мужа Југ- Богдана. Говори се у песми о „тврдом“ 
мајчином срцу које тугује за десет срца која су остала на бојном пољу и престала да 
живе. Слике се ређају једна за другом све јаче и болније од оне претходне. Али, част и 
достојанство понесени родољубљем одољевају: и вриштању коња, и лајању лавова, и 
кликтању соколова, и плачу и кукњави сиротица и удовица... Одговор је:

„И ту мајка тврда срца била, 

 да од срца сузе не пустила.“

У очекивању да ће одолети свему томе долећу „врани гавранови“ који, увек, 
најављују трагедију, доносе руку најмлађег јој сина Дамјана и бацају јој је у крило. Нежно 
и полако почиње да је милује и тепа јој. 



116  

„Моја руко, зелена јабуко,

где си расла, где си устргнута?“

Нема више „тврдог срца“. Оно пуца од жалости, туге и бола. 

„Препуче јој срце од жалости 

за својијех девет Југовића и 

десетим стар Југом- Богданом“.

И тако. Мајка Југовића је оличење храбрости, чврста, постојана, достојанствена у 
својој несрећи и непреболу, али и трагична.

Једна је од многих мајки чија је судбина иста у болу после губитка најдражих после 
многих ратова током дуге историје.

Покушајте да се сетите имена мајке чију сте судбину доживели читајући неко дело 
из књижевности. 

Задатак:

Научите напамет део песме и то од стиха: „Кад ујутру данак освануо..“ па до краја.

МАРКО КРАЉЕВИЋ УКИДА СВАДБАРИНУ

Поранио Краљевићу Марко,

поранио низ Косово равно.

Кад је био на води Сервани,

сукоби га Косовка девојка,

божју помоћ назива јој Марко:

„Божја помоћ, Косовко девојко!”

Девојка се до земљице клања:

„Здраво да си, делијо незнана!

Ал’ јој Марко поче беседити:

„Драга сестро, Косовко девојко,

лепа ти си, секо, млађа била!

Красна ти си стаса и узраста,

руменила, господска погледа!

Ал’ те, секо, коса покварила;

јер си тако, секо, оседила?

С ког си млада срећу изгубила?

Ил’ са себе, ил’ са своје мајке,

или са свога стара родитеља?”

Проли сузе Косовка девојка,

па говори Краљевићу Марку:

„Драги брато, делијо незнана,

с себе срећу изгубила нисам,

ни са себе, ни са своје мајке,

ни са свога стара родитеља;

већ сам јадна срећу изгубила:

ево има девет годин’ дана
како дође Арап прекоморац,

па од цара Косово закупи,

и наметну зулум на Косово:

Косово га и поји и храни.

Па је други зулум наметнуо:

ко с’ удаје, тридесет дуката;
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ко се жени, тридест и четири.

Који има те толико даде,

тај се јунак може оженити
и девојка млада удомити;

а у мене браћа сиромашна,

нема блага да Арапу даду,

у томе сам јадна заостала,

те се нисам млада удомила;

са тога сам срећу изгубила.

Па још за то не бих ни жалила,

што нам с’ не да младим удавати
и јунаком младим оженити;

него ево и веће невоље,

још је већи зулум наметнуо:

на ноћ иште младу и девојку,

па девојку Арапине љуби,

а невесту слуге Арапове.

Обреди се све Косово редом:

даваше му младе и девојке,

ево мени тужној реда дође
да довече одем Арапину,

да му ноћас, јадна, будем љуба,

па ја мислим и размишљам млада:

мили боже, што ћу и како ћу?

Ил’ ћу јадна у воду скочити,

или ћу се млада обесити?

Волим, брате, изгубити главу
нег’ љубити свој земљи душмана”

Ал’ беседи Краљевићу Марко:

„Драга сестро, Косовко девојко,

не шали се, у воду не скачи,

немој себи смрти учинити,

немој, секо, душе огрешити!

Већ ми кажи Арапове дворе,

,гди су двори Арапина црна?

Имам речи беседити с њиме”.

Девојка му поче беседити:

„Драги брато, незнана делијо,

а што питаш Арапове дворе?

Што их питаш? Остали му пусти!

Може да си нашао девојку,

пак му идеш, носиш свадбарину;

а можда си јединац у мајке,

па ћеш, брате, тамо погинути,

па што ће ти самохрана мајка?”

Марко с’ маши руком у џепове,

те извади тридесет дуката.

па их даје Косовки девојки:

„На, ти, секо, тридесет дуката,

пак ти иди своме белом двору,

пак се храни док ти с’ срећа јави;

само кажи Арапове дворе,

ја ћу платит свадбарину за те.

Зашто би ме Арап погубио,

кад ја имам, сестро, доста блага,

мого б’ платит све Косово равно,

камол’ не бих за се свадбарину?”

Девојка му поче беседити:

„Нису двори, већ шатори пусти.

Погледајде доле низ Косово:

гди се онај свилен барјак вије,

онде ј’ шатор црног Арапина,

око њега зелена авлија,

сва авлија главам’ накићена:

ево нема још недеља дана
како ј’ проклет Арап исекао
седамдесет и седам јунака,

Косоваца тужних ђувегија.

Арап има четрдесет слугу,

што чувају стражу око њега”

А кад Марко саслушао речи,

крену Шарца, оде низ Косово,

добра Шарца врло расрдио,

из копита жива ватра сева,
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из ноздрва модар пламен лиже.

Срдит Марко језди низ Косово,

рони сузе низ јуначко лице,

а кроз сузе гњевно проговара:

„Ој давори, ти Косово равно!

Што си данас дочекало, тужно,

после нашег кнеза честитога,

да Арапи сад по теби суде!

Ја срамоте поднети не могу,

ни жалости велике трпити,

да Арапи таки зулум чине
и да љубе младе и девојке
Данас ћу вас, браћо, осветити,

осветити, или погинути”.

Оде Марко право пред шаторе,

угледа га Арапова стража,

па казује црну Арапину:

„Господине, Арап- прекоморче,

чудан јунак језди низ Косово
на витезу коњу шареноме,

добра коња врло расрдио,

из копита жива ватра сева,

из ноздрва модар пламен лиже;

хоће јунак на нас у.дарити”.

Ал’ беседи Арапине црни:

„Децо моја, четрдесет слугу,

не сме јунак на нас ударити,

ваљада је нашао девојку,

па нам иде, носи свадбарину,

жао му је што ће дати благо,

са тога се врло расрдио;

већ изид’те пред нашу авлију,

па јунака дочекајте лепо,

пред њиме се смерно поклоните,

под њим добра коња прихватите,

примите му коња и оружје,

пустите га мени под шаторе:

нећу блага, узећу му главу,

да добијем коња према себи”.

Испадоше Арапове слуге
да под Марком добра коња приме,

а кад близу угледаше Марка,

не смедоше пред Марка изићи;

беже слуге под шатор Арапу,

па се крију за Арапа слуге,

покривају сабље јапунџети,

да им Марко не види сабаља.

И сам Марко у авлију уђе;

пред шатором одседнуо Шарца,

своме Шарцу тако беседио:

„Ходај, Шаро, и сам по авлији,

а ја идем под шатор Арапу,

находи се шатору на врати,

ако б’ мени до невоље било”.

Пак се Марко под шатора шеће:

Арап седи, пије вино хладно,

служи му га млада и девојка.

Божју помоћ називао Марко:

„Божја помоћ, драги господине!”

Арап њему лепше одговара:

„Здрав, јуначе, делијо незнана!

Ход’, јуначе, да пијемо вина,

па ми кажи што си ми дошао”.

Ал” беседи Краљевићу Марко:

„Немам каде с тобом пити вина,

а добро сам до тебе дошао,

врло добро, боље бит не може:

ја испросих лепоту девојку,

осташе ми на друму сватови,

дошао сам, доно свадбарину,

да дам благо, да водим девојку,

да ми нико на пута не стане;

кажи мени што је свадбарине?”

Арап лепо Марку проговара:
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,,Та ти за то и одавно знадеш:

ко с’ удаје, тридесет дуката;

ко се жени, тридест и четири;

ти се видиш јунак од мејдана,

није квара да стотину дадеш!”

Марко с’ маши руком у џепове,

пред Арапа три дуката баци:

„Веруј мени, више немам блага,

већ кад би ме хтео причекати
док се вратим с лепотом девојком,

тамо ће ме даривати лепо,

све ћу теби поклонити даре,

теби даре, а мени девојка”.

Цикну Арап као змија љута:

„У мен’, кујо, вересије нема!

Не даш блага, са мном се 
подсмеваш!

Па потрже тешка буздована,

те удара Краљевића Марка,

удари га три- четири пута.

Насмеја се Краљевићу Марко:

„О јуначе, Арапине црни,

ил’ се шалиш, ил’ од збиље бијеш?”

Цичи Арап као змија љута:

„Не шалим се, већ од збиље бијем”.

Али Марко поче беседити:

„А ја мислим да се шалиш, тужан;

а кад, море, ти од збиље бијеш,

и ја имам нешто буздована,

да те куцнем три- четири пута;

колико си мене ударио,

толико ћу тебе ударити,

па ћем’ онда на поље изићи
и изнова мејдан започети”.

Трже Марко буздована свога,

пак удари Арапина црна.

Како га је лако ударио,

искиде му из рамена главу!

Насмеја се Краљевићу Марко:

„Боже мили, на свем теби хвала,

кад брж’ оде са јунака глава!

Канда није на њему ни била!”

Трже Марко сабљу од појаса,

пак зареди Арапове слуге,

исече му четрдесет слугу,

а четири не хте погубити,

већ их Марко остави за правду,

кој’ ће сваком право казивати
како ј’ било Арапу и Марку.

Све с авлије поскидао главе,

па је главе сахранио лепо,

да ј’ не кљују орли и гаврани,

па авлију пусту накитио,

накити је арапским главама.

Арапово благо покупио;

а четири слуге Арапове,

које није хтео погубити,

оправи их по Косову Марко,

оправи их на четири стране,

те телале по Косову слуге:

„Гди девојка има за удају,

нека тражи себи господара,

нек с’ удаје док је за младости;

а гди јунак има за женидбу,

нек се жени, нека љубу тражи;

одсад више нема свадбарине,

Марко за све свадбарину плати”.

Све повика мало и велико:

,,Бог да живи Краљевића Марка,

који земљу од зла избавио,

који сатре земљи зулумћара;

проста м’ била и душа и тело!”

 

епска народна
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Мање познате речи и изрази: 

зулум – насиље, терор,безакоње;удомила- удала;

душман – злотвор, непријатељ;

саморана мајка – мајка која је остала без деце;

ђувегија – младожења;

срдит - љут;

Арап прекоморац – који је дошао из неке далеке прекоморске земље;

језди – иде, жури;

јапунџет – огртач од дебелог сукна, кабаница;

одај – ходај (и друге речи су без х – оће, ладно)

немам каде – немам кад;

доно – донео;

буздован – старинско оружје (топуз, топузина, гвоздена кугла на гвозденој или 
дрвеној дршци;

телал – гласник, онај који разноси вести.

Песма припада циклусу песама о Марку Краљевићу омиљеном народном јунаку 
који је опеван у многим песмама свих народа на Балкану. Оно што историја зна о њему 
то је да је био син краља Вукашина са седиштем у Прилепу и да је, као турски вазал, 
погинуо у Боју на Ровинама 1395. године против влашког војводе Мирчета.

Све остало што се зна о њему, а налази се у песмама и причама, створио је народ 
начинивши од њега легенду. Његово име и лик присутни су свуда, у сваком крају.

О чему се говори у песми? Где и када?

Одреди тему песме и догађај који је опеван. Колико слика или целина има? Како је 
изгледао сусрет са седокосом девојком и како је текао њихов дијалог? Објасни стихове: 

„Данас ћу вас, браћо, осветити, 

 осветити, или погинути.“

Како изгледа други део песме, или друга слика сусрет са Арапином и његовим 
слугама? Како се све то завршава? Објасни стих „Марко КраљевиЋ за све свадбарину 
плати“.

Како је народни певач описао ликове у овој песми? Каква је Косовка девојка, њен 
физички изглед, а посебно морална чистота, одлучност и достојанство? Наведи стихове. 
Шта се све може рећи о лику Црног Арапина? Подробније проанализирај лик Марка 
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Краљевића. Какав је његов физички изглед, каква је његова снага, а посебно моралне 
особине. Објасни стих:

„Чудан јунак језди низ Косово.“

Која је порука песме? – Могли бисмо рећи:

Дужност је сваког човека, лична и општељудска, да се бори против зла, против људи 
који другима одузимају слободу, част и достојанство.

Задатак:

Прочитај још неку епску песму о Марку Краљевићу.

СТИЛСКИ ИЗРАЗИ (ФИГУРЕ)

Да поновимо шта су то стилске фигуре.

Посебни облици и начини саопштавања песничким језиком јесу стилски изрази 
или фигуре.

То су необично груписане речи и реченице употребљене у преносном значењу.

Које сте стилксе фигуре обрадили у претходним разредима?

Пажљиво прочитај следеће стихове и обрати пажњу на болдоване речи у тим 
стиховима.

„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.“

    „Подне“ – Јован ДУЧИЋ

Која је стилска фигура употребљена?

Присети се и дефиниције?
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СТИЛСКЕ ФИГУРЕ

ОНОМАТОПЕЈА

„Јесте ли ми род, сирочићи мали?

Ил` су и вас, можда, јади отровали?

Или вас је, слабе, прогонио свет –
Па дођосте амо да, кад људе знамо,

Да се и ми мало боље упознамо,

У двопеву тужном певајући сет?...“

Ми смо мале,

Ал` смо знале
Да нас неће
Нико хтети,

Нико смети
Тако волети
Као ти...

 - Ћију ћи!

  Из песме: „На Липару“ – Ђура ЈАКШИЋ

Извршимо кратку анализу наведених стихова. Песник разговара са птицама и 
обраћа им се као јединим пријатељима који разумеју његово разочарење, усамљеност и 
бол. Оне му цвркутом „Ћију ћи!“ одговарају да осећају његову љубав и наклоност.

Цвркутом „Ћију ћи!“ песник подражава птичје гласове.

(подражавати - опонашати: чинити нешто с намером да то буде слично нечему)

Можемо ли и како да имитирамо поједине домаће животиње, или кућне љубимце? 
На пример: Како мјауче мачка? Или како лаје пас?

Наведите још неке примере који се могу чути у природи (фијукање ветра, звук 
сирене, итд.)

Упамти:

Стилски израз (фигура) којим се 
подражавају гласови животиња и звукови 
из природе зове се ономатопеја.
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Ево још неколико примера:

„Весело пуцкета пламен у скромној изблици нашој...“

   Војислав ИЛИЋ

„Зуји, звечи, звони, звучи,

шуми, грми, тутњи, хучи:

то је језик рода мога“

        Петар ПРЕРАДОВИЋ

„Дрзнеш ли даље, чућеш громове,

како тишину земље слободне

са грмљавином страшном кидају...“

  стихови из песме „Отаџбина“ – Ђура ЈАКШИЋ

„Чуо сам како пчелица зуји

кад мед из цвета кроз њу проструји.“

   Добрица ЕРИЋ

Уради сам!

- У приповеци „Јаблан“ Петра Кочића пронађи ономатопеје и објасни их.

- Напиши неколико таквих гласова: - кукурикање петла, кокодакање квочке, мукање 
краве... (и саме ове именице јесу ономатопеја).

Напиши састав на тему: Јутро на селу (граду) у коме ћеш употребити ономатопеје.

Многе речи су постале подражавањем гласова (шумова) из природе и називају се 
ономатопејске речи. Напиши у свесци ономатопејске именице и глаголе од следећих 
узвика који подражавају шумове из природе.
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    именице     глаголи

фијууу!   фијукање    фијукати

бућ    ___________    ___________

куц – куц   ___________    ___________

гра – грак   ___________    ___________

кукурикууу!   ___________    ___________

зуцу    ___________    ___________

пућ    ___________    ___________

мљац     ___________    ___________

му     ___________    ___________

ПОРЕЂЕЊЕ (КОМПАРАЦИЈА)

(л. compara  o)

„Чудо људи за дјевојку кажу:

танка струка, а висока стаса,

коса јој је кита ибришима,

очи су јој два драга камена,

обрвице с мора пијавице,

сред образа румена ружица,

зуби су јој два низа бисера,

уста су јој кутија шећера;

кад говори – ка да голуб гуче,

кад се смије, ка да бисер сије,

кад погледа, као соко сиви,

кад се шеће – као пауница,

побратиме, сва ти је гиздава.“

Одломак из епске песме:

„Женидба Милића барјактара“

барјактар – онај који носи заставу
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У овом одломку је описана лепота девојке. Народни певач је то учинио на 
импресиван и невероватан начин. Како је и на који начин то урађено? Чиме се послужио 
да би исказао сву лепоту девојке. Чиме упоређује девојку? Посебно: њену косу, очи, 
обрве, образе, зубе, уста?

То је учињено поређењем.

Одмах се види да се поређење састоји од три дела: предмета који се пореди, 
предмета са којим се пореди и њихове заједничке особине.

„Пређе Милош преко поља равна,

као звезда преко неба сјајна...“

- - - - 

„Сину Милош у пољу зелену,

као јарко иза горе сунце...“

- - - - 

„Спомиње се Краљевићу Марко

као добар данак у години.“

- - - 

„Ниче раја ко из земље трава.“

Из епских народних песама

  

Упамти:

Поређење или компарација (од латинске 
речи compara  o = упоређивање) је стилска 
фигура којом се непознате, нејасне појаве 
или предмети упоређивањем са сличним 
појавама и предметима чине познатим и 
јасним.

ПРЕДМЕТ који

се пореди

ГЛАС

ЗАЈЕДНИЧКА

особина

МЕКАН (као)

ПРЕДМЕТ са којим

се пореди

СВИЛА
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Поређење је фигура којој је циљ да нам нешто непознато учини познатијим тако 
што ће се то непознато упоредити са њему сличним, а познатијим... 

Поређења има, исто тако, и у прози, где имају исту емоционалну функцију као и у 
стиху.

„Мени је испод јоргана куцало срце, као да неко бије чекићем у грудима...“

   Лаза ЛАЗАРЕВИЋ

Поређење се, најчешће, среће у народним лирским и епским песмама, у народним 
пословицама и изрекама:

Нпр.: - Добар као добар дан у години.

- Бос као пас.

- Јак као земља.

- Иде као гуска у магли.

- Лаје као пас на звезде.

- Држи га као мало воде на длану.

- Мудар као Латин

- Дужан као Грчка?

- Хладан као друга страна јастука?

У момка је срце разиграно!

Као вино у сребрној чаши,

као јагње у големом стаду,

као соко у силноме јату!

Задатак за самостални рад:

- Опиши рани одлазак зиме (или неку игру који волиш) при чему ћеш употребити 
поређења. 

- Запиши нека од народних поређења.

„Ти, међутим растеш, уз Зорњачу јасну, са Авалом плавом, у даљини као брег.“

Одломак из песме: „Ламент над Београдом“ – М. ЦРЊАНСКИ

Уради и ово!

Писменко допуњује реченице. Помози му!
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Брз као ________________________ ____________________ као јабука .

Спор као _______________________ ___________________ као магарац.  

Вредан као _____________________ ____________________ као лисица .

Којим знаком завршава реченице на левој страни, а каквим словом почињу 
реченице на десној страни?

МЕТАФОРА
(од грчке речи metaphora = преношење)

Прочитајмо још једном лирску народну песму „Љубавни растанак“ која се налази у 
уџбенику на страни _______,

О чему се говори у овој песми?

Говори се о дивном цвећу и зеленој кади. Да ли је народни певач стварао мисли на 
поменуто цвеће? На кога мисли? Мисли на младића и девојку и на њихову безграничну 
љубав. Зашто их упоређује са цвећем.

Како зумбул назива каду? Душо моја. Зашто? Зато што му је драга и мила. 

Како вас мама ословљава док вас милује и мази? Срце моје! Злато моје! Срећо 
моја! Душо моја!...

То је стилска фигура која се развила из поређења.

Метафору често налазимо у свакодневном говору и њиховом употребом слике 
постају израженије, а осећања јача.

Навешћемо још неколико примера:

- „Ноћна се кандила гасе...“ (кандила - звезде)

  Војислав ИЛИЋ

- „Кад устане кука и мотика“

  Народна песма

Упамти:

Стилски израз код кога се изоставља оно 
што се пореди, а истиче предмет са којим 
се пореди зове се метафора – скраћено 
значење.
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- „Ове речи, слатке стреле

 минуше ми груди беле.“

 „Девојка на студеницу“ – Бранко РАДИЧЕВИЋ

- Њени, син и снаја, имају двоје деце, бакине златне јабуке.

Метафорично су казане и многе наше пословице:

а) „За злато рђа не пријања.“

 „Младо се дрво савија.“; 

 „Неће гром у коприве.“ 

б) загонетке:

 „Беле коке испод стрехе вире.“

 „Кућица у горици на једној ножици.“

в) питалице:

 „У којој води нема песка?“

Уради сам(а)!

Потруди се да што тачније одредиш нека значења поред следећих речи:

- вредан- 

- миран- 

- лукав- 

- храбар- 

- срце- 

- плашљив- 

Запиши метафоре које чујеш и сталном говору.
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НАРОДНА ПРОЗА

Народна проза се развијала, као и народно песништво, у широким народним 
слојевима и чувала усменим предањем. Слична је епским песмама. У њој су добри и зли 
духови, виле, аждаје, ђаволи, разни богови и друга натприродна бића. Народ је у њој 
изразио своје веровање, своје схватање живота и света и покушавао да објасни многе 
природне појаве које су код њега изазивале страхопоштовање. Својом богатом маштом 
решавао је и најтеже проблеме и трудио се да, скоро увек, правда победи неправду, да 
добро надјача сва зла овога света.

Према мотивима и садржини народна проза се дели на: митове и предања, бајке 
и легенде, новеле, приче о животињама, анегдоте, басне, шаљиве народне приповетке 
и кратке народне умотворине (пословице, изреке, питалице, загонетке, брзалице, 
разбрајалице и друге.)

Народна проза

- мит
- бајке

- легенде и предања
- новеле

- анегдоте
- басне

- приче о животињама
- шаљиве приповетке и 

- кратке народне умотворине
- пословице

 - изреке
 - питалице
 - загонетке
 - брзалице

 - разбрајалице

МИТ

Мит је измишљена прича, попут бајке, из живота натприродних и божанских бића 
(богова, вила, џинова и змајева, крилатих коња) који се из небеса спуштају на Земљу, 
друже с људима и с њима обављају разне послове, праве чудновате и невероватне 
јуначке подвиге који служе за пример људима.

Митологија је назив за многобожачке религије, учење о боговима и херојима, 
нарочита старога века: грчко- римска, германска, словенска...
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ДЕДАЛ И ИКАР

Дедал је био мајстор и градитељ, који је 
за краља Миноса начинио лавиринт у којем је 
Минос скривао страшног Минотаура, човека с 
главом бика. Када је Тезеј савладао Минотаура и 
побегао из лавиринта, краљ је одлучио да казни 
Дедала, јер му је овај обећао да се из лавиринта 
нико не може извући.Тако је Минос наредио да 
Дедала и његовог млађег сина Икара затворе на 
врху велике куле која је надвисивала лавиринт. 

Дан за даном Дедал и Икар су гледали 
море из својег усамљеног торња. У посету су им 
долазиле једино птице које су слетале на зидове 
торња како би митариле своје перје. Гледајући 
у птице, Дедалу је синула идеја како ће он и син 
напустити торањ. Дедал је почео да сакупља 
перје које је остајало иза птица. Пажљиво је 
везао пера заједно, од најмањег до највећег. 
Већа је осигуравао нитима, а мања воском те су 
тако готово била једнака птичјим крилима. Тако 
је за годину дана Дедал начинио два пара лепих и великих крила. 

Причврстио је крила Икару и себи за рамена и подучио младог Икара како да маше 
крилима: «Држи се увек мене. Што год чинио, никада немој летети преблизу мору, јер 
ће ти се наквасити перје. Исто тако, никада немој летети превисоко и преблизу Сунцу, јер 
ће оно растопити восак којим су пера залепљена.»

И тако су полетели. Но, младић је био неопрезан. Кад су надлетали острва, Икар 
је почео да лети све више и више да би достигао небеса. Осећао се све срећнијим и 
потпуно је заборавио на очев савет. Сунце је загрејавало восак и топило га, а перје је 
почело да отпада с крила. Кад су се пера раздвојила, Икару више није било спаса. Пао је 
у море и потонуо у његовим дубинама.

Дедал је пун бола одлетео на Сицилију, где је саградио храм богу Аполону коме је 
заувек даровао своја крила. Зарекао се да их више никада неће употребити.

Разговор о тексту :

- Како су настали многи митови и легенде?

- Која је човекова жеља? Зашто истражује и ствара?

- Шта је створио да би летео?

- Када је човек полетео помоћу балона, авиона и ракета?

- Који елементи указују да је ово мит?

Прочитај и ово: „Зашто се каже...“ и прошири своје знање.



      131

Гордијев чвор

Када је ступио на тло Мале Азије Александар Велики се нашао пред замршеним 
чвором на колима краља Гордија. Према легенди, онај ко би успео да развеже ово 
клупко завладао би светом. 

Александар се није много двоумио и расекао је чвор мачем.

Пресећи Гордијев чвор значи одлучно решити компликовани проблем.

Одисеја

Најславнији учесник тројанског рата и идејни стратег грчке победе, Одисеј, озбиљно 
је наљутио грчке богове, који су пошто - пото желели да му се освете и пут на родну 
Итаку учине што компликованијим и неподношљивијим. Одолевши свим искушењима, 
Одисеј се показао као тврд орах чак и за богове и вратио се својој верној Пенелопи. Ово 
узбудљиво путовање описао је слепи песник Хомер и свој еп назвао Одисеја.

Одисеја представља израз за узбудљиво путовање, препуно авантура, неизвесне 
дужине трајања и крајњег исхода.

Задатак за самостални рад:

Покушај да, у школској библиотеци или код неког свог друга, пронађеш, а затим 
прочиташ књигу „Приче из класичне старине“ – Густава Шваба.

ПРЕДАЊЕ

Предање је прича о некоме или нечему која се преноси – предаје с колена на 
колено и тиме чува одређена традиција.

Има, доста глава у којима је будно старо предање...

Нпр.: Према предању ову лозу засадио је Сава Немањић. (..`овај дуд засадио је 
Сава Немањић)

ЧУДНА ЧЕТВОРИЦА

- Предање је у народу чуо, забележио и објавио Стеван Симић 1913. године.

Легенда каже да су Јован Рилски, Прохор Пчињски, Гаврило Лесновски и Јоаким 
Осоговски „часна четворица, Богом изабрани, трудољубиви радници Христови, који 
изађоше да ралом вере бразду обраде и да семе духовно засеју...“

О њиховом заједништву постоје више предања. Ово је једно од тих које је записано. 
Њих четворица живели су у пећини близу Леснова и Богу се молили. За њих није нико 
знао. Једнога дана виде их неки пастир и они се договоре да оду одатле у друге крајеве 
где их нико неће наћи нити узнемиравати. Договор је био да заједнички вечерају и да 
легну да спавају и како се ко пробуди да ухвати пут под ноге, не казујући то никоме. 
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Прво се пробуди Јован Рилски. Чим устаде, узе свој штап, прекрсти се и пође на 
север. Без одмора је путовао читав дан и предвече је стигао на Рило- планину. Ту нађе 
пећину, настани се у њој, па продужи свој испоснички живот.

Потом се пробуди свети Прохор Пчињски који отиде у Козјак- планину, пронађе 
пећину изнад Пчиње и ту остаде. После њега пробудио се Јоаким назван Осоговски према 
планини у којој је живео и Богу се молио. Последњи се пробудио свети Гаврило. Видевши 
да су му се другови разишли, реши да остане ту у Лесновској области, променивши само 
место испаштања, молећи се Богу до краја живота.

Постоји варијанта и са светим Јованом Бигорским.

Разговарамо о тексту:

На кога се односи предање?

Зашто се помињу као „чудна четворица“?

Да ли бисмо могли да их назовемо „локалним свецима“ и зашто?

Да ли сада постоје храмови и светиње посвећене њима?

Задатак:

Напиши (запиши) неко предање које си чуо о некој личности или месту на које се 
односи и прочитај га у свом одељењу, или на састанку литерарне секције.

ЛЕГЕНДЕ

Легенде су народне умотворине у прози које су по много чему сличне бајкама. 
Разликују се од бајки, пре свега, по настојању народног приповедача да кроз овај облик 
казивања објасни порекло и постанак многих појава у природи и у људском друштву. 

Св. Прохор Пчињски
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Зато се у легендама говори о подизању градова, затим како су настале реке, језера, 
небеска тела, како су људи добијали имена, као и о њиховим јуначким подвизима.

У легеднама има и понешто истине – име личности или насеља, али је сама прича 
измишљена. 

Легенде се деле на легенде о личностима и легенде о градовима, насељима, 
местима... Велики је број легенди које се односе на Светог Саву, Марка Краљевића, 
Милоша Обилића, цара Душана, кнеза Лазара... За свако, иоле, познато место постоји 
легенда која се односи на грађење или име тог места.

Лепота легенди је управо у њиховој маштовитости, јунаштвима, претварањима, у 
блиставим песничким сликама од којих су саздане.

СВЕТИ САВА И НЕРАДНА ЖЕНА

Била једна жена много лена, па је помало радила, а по много спавала. Говорио јој 
муж:

– Море, преди, жено; кошуље ми се поцепаше, чакшире ми се подераше, деца су 
нам оголела. 

– Море, предем ја, човече. Како да не предем? Али ово проклето клубе све стоји на 
једној мери, неће никако да порасте. 

Тако дође једном свети Сава у то село, а жена се досети, па га позове да чита 
молитву њеном клубету, не би ли порасло веће. Чим је ступио у кућу ове нерадне жене, 
свети Сава је видео шта је. Зато одмах метне епитрахиљ на врат и стане гласно говорити: 

– Порани, Јело, и одоцни, Јело, и порашће ти клубе, Јело;

и порашће ти клубе, Јело; порани, Јело, и одоцни, Јело,

порани, Јело, и одоцни, Јело, и порашће ти клубе, Јело.

 

Чита тако свети Сава, а жена сагнула главу, па се само крсти. Кад виде да свети Сава 
чита то па то, рекне:

– Зар само то, духовниче?!

– Само то, снахо, само то!– одговори свети Сава. Само ће ти од тога порасти клубе, 
а ни од чега другог.

Сети се жена и застиде се, па кад свети Сава оде, она окупи прести; увече поседи 
мало више, ујутру устане мало раније, и клубе поче брзо да расте.

Народна легенда

Непознате речи и изрази

епитрахиљ - дугачка трака коју православни свештеници стављају око врата за 
време молитве, и вршења црквених обреда,
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легенда - народна предања о животу 
неке личности или о неком догађају; 
прича о необичном догађају или постанку 
некога места,

духовник - свештено лице које врши 
црквене обреде

Разговарамо о тексту

� По чему закључујеш да је Јела 
била лења жена? 

� Од кога је она затражила да чита 
молитву њезином клубету? С којим 
циљем је то урадила? 

� Шта јој је препоручио свети Сава? 

� До каквог преокрета је дошло 
после сусрета са светим Савом?

 

  

ВОДА СВЕТОГ САВЕ

Изнад села Руднице, у студеничком крају, на брегу Боровику има у стени шупљина 
са водом, која нигде не отиче. Та се вода зове Вода Светог Саве. Народ верује да је ту 
долазио Свети Сава, да је благословио воду и да је стога лековита.Сваког младог петка 
и недеље невољни тамо одлазе и траже помоћи од главобоље, окобоље итд. Код те се 
воде скупља сабор о Светом Сави и Ђурђевдану. Верује се, ко на Светог Саву изјутра први 
до те воде стигне, биће срећан, те народ још од поноћи трчи тамо. 

Задатак за самостални рад:

Запиши једну од легенди из твог краја и прочитај је на часу српског језика. Вреднујте 
их. Најбоље нека буду објављене у школском листу или неком дечјем часопису.

ЦРКВИЦА

Пре градње цркве „Свети Ђорђе“ у Старом Нагоричану, ктитор и задужбинар, краљ 
Милутин, тражио је од Рада неимера да му сагради највећу и најлепшу задужбину. 
Неимар Раде је прихватио све услове.

Када је црква била готова, дошао је краљ Милутин да види шта је и како урађено и 
да прими цркву. Док је мајстор био још на крову цркве, питао га краљ да ли је урађено 
према договору. Добио је одговор да je црква најлепша, али не и највећа.Од ње су виши 
Високи Дечани на Косову и Метохији.

Позвао га краљ да сиђе да би му платио. Али, Раде неимар је знао шта га чека. 
Од, материјала који је остао на крову саградио је себи крила, завезао их око паса, теслу 

Свети Сава
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окачио и полетео. Убрзо је тесла пресекла појас и он је пао на брдашцу недалеко од 
цркве. То место је обележено каменом у облику крста и назива се Црквица. 

БАЈКЕ

Бајке или по Вуку Караџићу женске приповетке су приче о чудноватим догађајима 
и натприродним бићима. У њима је изражена мисао и слика о лепшем животу и вера у 
правду и доброту. У бајкама има много змајева, троглавих аждаја, вила, вештица и других 
натприродних бића које је створила изузетна и богата машта народног приповедача. Ту 
је стална борба поштених и правдних са злим силама. Много је патњи и страдања, али 
правда, скоро увек, побеђује зло.

Бајке су израз снова и жеља народа. Сваки народ има своје бајке по којима је 
препознатљив.

Најпознатије српске бајке су: Баш- Челик, Немушти језик, Пепељуга, Златна јабука 
и девет пауница. 

ЗЛАТНА ЈАБУКА И ДЕВЕТ ПАУНИЦА

Био један цар, па имао три сина и пред двором златну јабуку, која за једну ноћ и 
уцвета и узре и неко је обере, а никако се није могло дознати ко. Једном стане се цар 
разговарати са својим синовима: 

„ Куда се то дева род с наше јабуке? “ 

На то ће рећи најстарији син: „Ја ћу 
ноћас чувати јабуку, да видим ко је то бере.” 

И кад се смркне, он отиде под јабуку 
па легне под њом да је чува, али кад јабуке 
већ почну зрети, он заспи, па кад се у зору 
пробуди, а то јабука обрана. Онда он отиде к 
оцу и каже му све по истини. 

Тада се понуди други син да чува 
јабуку, али и он прође као и онај: заспи, па 
кад се у зору пробуди, а то јабука обрана.

Сад дође ред на најмлађега сина да и 
он чува јабуку; он се оправи, дође под јабуку 
и намести кревет под њом,па легне спавати. 
Кад буде испред поноћи, он се пробуди па 
погледа на јабуку, а јабука већ почела зрети, 
сав се двор сјаје од ње. У тај час долети девет 
златних пауница, осам падну на јабуку, а 
девета њему у кревет. Како падне на кревет, 
створи се девојка да није било лепше у 
свему царству. Тако су се њих двоје грлили 
и љубили до после поноћи. Па онда девојка 
устане и захвали му на јабукама, а он је стане 
молити да му остави барем једну; а она му 
остави две: једну њему, а другу да однесе 

Манастир Милешева - Бели Анђео
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своме оцу. Девојка се потом опет претвори у пауницу и одлети са осталима. Кад ујутру 
дан осване, устане царев син па однесе оцу оне обадве јабуке. Оцу буде то врло мило и 
похвали најмлађега сина. Кад буде опет увече, најмађи царев син опет се намести као и 
пре да чува јабуку, и сачува је опет онако и сутрадан опет донесе оцу две златне јабуке.

Пошто је тако неколико ноћи једнако радио онда му браћа почну злобити_што они 
нису могли јабуке сачувати, а он је сваку ноћ сачува. У томе се још нађе некаква проклета 
бабетина која им се обећа да ће ухватити и дознати како он јабуку сачува. Кад буде увече, 
та се баба прикраде под јабуку, па се подвуче под кревет и онде се притаји. После дође и 
царев син, те легне као и пре. Кад буде око поноћи, али ето ти девет пауница; осам падну 
на јабуку , а девета њему у кревет, па се претвори у девојку. Онда баба полагано узме 
девојчину плетеницу, која је висила низ кревет, па је осече, а девојка одах ђипи с кревета 
, створи се пауница па полети, а остале паунице с јабуке за њом и тако их нестане. Онда 
ђипи и царев син па повиче: „ Шта је то? ‹› 

Кад тамо, али баба под креветом. Он зграби бабу па је извуче испод кревета и 
сутрадан заповеди те је растрг ну коњма на реповима... 

ђипи - скочи   Одломак из истоимене бајке

Задатак:

Да би сте знали како се бајка завршава, пронађите је и прочитајте целу.

УМЕТНИЧКА ПРОЗА

СТАРИ РИБАР

Старац је опрезно држао конопац и левом га руком лагано одвезао са штапа. Сада 
ће моћи да га пушта кроз прсте, а да риба не осети никакву напетост. 

На овој пучини, у овом месецу биће да је велика, помисли он. Загризи, дакле, рибо! 
Једи, молим те, једи! Како су само свеже, а ти си доле шест стопа дубоко у хладној и 
тамној води. Окрени се још једном у мраку и врати се да загризеш! 

Тада осети лагани благи трзај, а затим јачи, што је морало значити да је нешто теже 
окренуло сарделину главу. Онда опет ништа.

„Дођи”, рече старац гласно. „Покушај још једном.” 

Чекао је тако и држао конопац између палца и кажипрста. Затим поново осети исти 
благи трзај. “

„Загризи”, рече старац гласно. „Нек само загризе”.

„Није могла отићи”, рече. „Сам бог зна да није могла отићи. Вратиће се. Можда се 
већ једном била закачила, па се сад нешто присећа тога.” 

Тада опет осети благи трзај конопца и обрадова се. 

„Био је срећан, осетивши благо трзање, а онда нешто снажно и невероватно тешко. 
Била је то тежина рибе и старац стаде спуштати кроз прсте конопац све ниже, ниже, 
одмотавајући клупко. Како је конопац клизио између старчевих прстију, тако је једнако 
осећао велику тежину, иако притисак на прстима готово да није примећивао. 
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„То је риба”, рече. „Загризла је удицу са стране и сад бежи с њом.” 

А онда ће се окренути и прогутати је, помисли старац. То није рекао јер је знао: 
кажеш ли добру ствар, може ти се догодити да се не оствари. Знао је да је то огромна 
риба, па је замишљао у себи како јури у тами с туном у устима. У том часу осети да се 
риба умирила, али је тежину још увек осећао. Онда се притисак појача, па старац попусти 
конопац. Затим га мало притегне прстима и осети још већу тежину како вуче равно доле. 

„Загризла је”, рече. „Сад ћу је пустити да је сасвим поједе.

„Једи још мало”, рече. „Поједи је како треба.

„Једи тако да ти вршак удице допре до срца и прободе га”’, говорио је у мислима 
старца. „Полако се успни горе и дај ми да ти заријем харпун.

„Сада!” рече гласно и повуче снажно обема рукама и извуче око један метар 
конопца, а онда повуче поново и поново, пребацујући по конопцу наизменично једну 
руку за другом, напрегнувши све снаге својих руку и свом тежином свога тела. 

Узалуд! Риба је лагано вукла све даље и старац је није могао подићи ни за палац. 
Његов је конопац био чврст, нарочито исплетен за велику рибу, пребацио га је преко 
леђа и толико натегао да је с њега капала вода. 

Чамац се почео лагано кретати северозападно. 

Риба је непрекидно вукла, па су лагано пловили по мирној површини. „Риба вуче 
чамац, и то преко мојих леђа. Хвала богу што не рони у дубину, већ иде равно. Не знам 
што ћу ако крене доле. А не знам што ћу ни онда ако угине и почне тонути. Ал’ нешто ћу 
ипак учинити. Има много тога што се дâ урадити.” 

Затегнуо је конопац око леђа, а чамац је стално пловио северозападно. То ће је 
убити, мислио је старац. Не може овако вечито. Но четири сата касније, риба је још вукла 
чамац даље на пучину, а старац непрекидно држао конопац преко леђа.

„Било је подне кад је загризла”, рече. „А још је нисам видео.” 

Био је жедан, па клекне и опрезно једном руком дохвати боцу с водом. 

„Још има два сата до заласка сунца, а риба ће можда пре тога изаћи. Ако не, а онда 
ће можда изаћи с месецом. Ако ни тада не изађе, онда ће можда изићи са изласком 
сунца. Па њој је удица у устима, а не мени! Али, каква је то рибетина кад тако вуче. Волео 
бих да је видим!

Одломак из приповетке “Старац и море“ Ернест ХЕМИНГВЕЈ

Непознате речи и изрази

пучина - водено пространство ( море, океан) стопа - мера за дужину

сардела - морска риба, слична харинги, врло укусног месач; туна (туњ) - крупна 
морска риба укусног меса

харпун - кратко копље које се при лову забада у китове и ајкуле
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Разговарамо о тексту

� Текст „Стари рибар” је одломак из приповетке „Старац и море” славног америчког 
писца Ернеста Хемингвеја.

� О чему се говори у овом делу приповетке? 

� Ко је главни лик? 

� Када је стари рибар осетио да је на његову удицу загризала велика риба?

� Према ком његовом размишљању закључујеш да је он сујеверан? 

� Каква опасност је запретила рибару од велике рибе? 

Старог рибара краси упорност и жеља да победи јачином свога духа. Поткрепи ово 
тврђење одабраним реченицама из текста.

 

Ернест Хемингвеј (1898- 1961) је велики амерички 
писац који је својим романима и приповеткама освојио 
симпатије широм света. Познати су му романи: За ким 
звона звоне, Имати и немати, Снегови Килиманџара и др. 
За „ Старац и море“, те дивне приче о пркосном јунаштву 
човека, упркос старости, Хемингвеј је 1954. године добио 
Нобелову награду. Његов стил је карактеристичан: речи 
су му обичне, исказ шкрт, реченице већином кратке, 
дијалози врло чести, али је у том и таквом језику садржано 
изванредно богатство осећања. 

ПРИЧА О ПЕЧУРКАМА

_ Једноставно овде их нико није тражио, рече дечак. 

_ Невероватно! Рече његова сестра Ана. 

_ Господе, рече госпођа Сам усхићено и изручи у траву шишарке. 

Стајали су на пропланку, на самомо излазу из Грофовске шуме. Сунце је обливало 
црвеном светлошћу сасушено лишће и борове иглице. Мирисало је на труло сено и 
на шумску смолу. 
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_ Овде их нико није тражио, понови 
дечак. 

Али се нико није померио с места. 
Стајали су и гледали као запањени. Свуда 
наоколо, по ивицама пропланка, расле су 
велике печурке, одозго сјајне и мрке као 
хлебови.

_ Када смо овуда прошли, није их 
било, рече Ана. 

_ Да, рече госпођа Сам поучно, 
вргњи могу да израсту за свега неколико 
сати. Нарочито после кише. 

_ Кад смо били код Царског дуба, рече дечак, падала је киша. 

_ Да, рече госпођа Сам, севало је са запада. Мора да је пљусак туда прошао. 

_ Имам утисак да је земља још влажна, рече Ана и загреба ногом слој трулог лишћа. 

Али се још нико није померио да узбере гљиве. Стајали су и посматрали их. Чинило 
им се да гледају како израстају ту пред њиховим очима. 

Прво су их брали пажљиво, откопавајући прстима слој влажног лишћа који им је 
заклањао корен. Затим су одједном, јер им се учинило да бих могао наићи неко, почели 
да их грабе, да их ломе и трпају у џак.

Оне најмање нису побрали. Оставили су их да порасту...

Ишли су пречицом преко влажних ливада. На западу, иза села, дизали су се румени 
облаци. Гледали су у те облаке. И ишли ћутке по влажној трави. Џак је прво носила 
госпођа Сам, а затим је помагала Ана. Анди је ишао испред њих, ријући свеже кртичњаке 
својим штапом од клена.

_ Добро вече госпођо Сам, рече стари Хорват. Данас смо били вредни, а? 

_ Добро вече, гос’н Хорват, рече госпођа Сам и премести џак на друго раме.

Старац забоде шиљак свог штапа у печурку која се докотрљала пред његове ноге.

_ Гле, рече он, чему ће вам ти дивљи вргњи? 

_ Како дивљи, господине Хорват?- упита дечак. 

_ Саветујем вам, госпођо Сам, рече сељак, да то што пре баците. И то не на моју 
њиву, него у реку, иза села... Господе, да нисам наишао на време, од ове би честите 
породице остао само онај луди отац! 

Госпођа Сам спусти џак на земљу и хтеде нешто да каже. Но не рече ништа. Само 
цимну дечака за руку и кренуше све троје према реци. 

  Данило КИШ
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Непознате речи и изрази

вргањ- врста гљиве од којих је само једна за јело, а остале су отровне кртичњак - 
гомилица земље коју кртица ријући избаци на површину 

клен (штап од клена)- високо дрво; код нас једна врста из рода јавора гос› н Хорват- 
господин Хорват

Разговарамо о причи

� Обрати пажњу на дијалог и опис природе којим почиње прича. 

� О каквом догађају је реч и како се развија приповедање?

� Које су личности у овој причи? 

� Анализирајте њихов разговор, окарактеришите њихово понашање, пратите 
њихова осећања. 

� Можете ли да препознате и писца у једној од њих? 

� Које су још одлике ове приче, каквим језиком пише Д. Киш? 

У савременој српској књижевности Данило Киш се јавља 
шездесетих година. Он је плодан писац, врстан преводилац и 
есејист.
Рођен је 1935. године у Суботици. На филозофском факултету 
у Београду студирао је књижевне науке. Најизразитији је 
представник младе књижевне генерације с краја педесетих 
и почетка шездесетих година коју је на известан начин и 
представио у свом првом роману „Мансарда”. Поред овог 
романа објавио је и следећа дела: „Псалам 44”, „Башта, 
пепео”, „Рани јади”, „Пешчаник” и „Гробница за Бориса 
Давидовића”.
Он, углавном, пише прозу у којој су мотиви из детињства веома 
чести.

ФАБУЛА И САДРЖИНА ТЕКСТА

При разговору о текстовима често се здржавамо на њихову фабулу и садржину при 
чему се ова два појма поистовећују.

Упамти

Фабула је низ узајамно повезаних догађаја који чине неку целину збивања 
описану „од почетка до краја”. Сиже је начин на који су догађаји приказани у делу. 
Фабула је оно о чему се приповеда, а сиже начин на који се приповеда.
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Одреди фабулу и садржину овог текста.

ПРЉАВЕ РУКЕ

Прошло је тек неколико дана како се завршила школска година. Једне вечери 
дођоше код нас нека жена и дете.

_ Ову су наши пријатељи из града рече моја мајка. Биће нам гости овог лета.

Затим се обрати Дејану тако се звало дете и додаде:

_ Сине, лепо ће ти бити овде. Надам се...

Дете из града унесе извесно освежење у мој једнолични сеоски живот. Прво, с 
књигама које је донело: биле су лепе, с прекрасним илустрацијама у неколико боја и с 
јошлепшим причама.

Брзо смо се спријатељили...

Вратисмо се једно вече Дејан и ја из игре. Били смо веома огладнели.

_ Да је хлеб читава планина , појео бих га!- рече он уз пут. Моја мајка тек што се 
била вратила са њиве. 

_ Мама, дај нам да једемо! 

Дејанова мама се насмеја:

_ Зините да видим колико сте гладни! 

_ Много! рекосмо обојица углас. 

Мајка сиђе у подрум и ето је ускоро на прагу, са два комада хлеба у рукама. Били су 
намазани младим кајмаком.

_ Ево вам, гладници моји, једите! насмеја се, пружајући нам хлеб. Лице јој је било 
ведро, чисто, нежношћу преливено, добротом обасјано. 

Али Дејан не узе свој комад. Некако чудно се загледа у руке моје мајке, затим се 
окрену својој мајци, скисели лице и рече: 

_ Нећу... Нису јој чисте руке! 

Тај његов поступак све нас изненади.

Залогај ми стаде у грлу. Поглед ми се прикова на мајчину пружену руку: била је 
испуцала, заиста, али није била прљава. И дрхтала је.

Дејанова мајка пребледе. Била је збуњена, али није знала шта да каже. У очима 
моје мајке приметих тада једно бескрајно плаво небо са свим дугиним бојама.

Две сузе, као два облака који изненада наиђоше, одједном им замутише бистрину. 
Јабучица на врату јој заигра. Хтела је да каже нешто, свакако - не весело. Била је тужна у 
том тренутку. Била је врло тужна. Да јој је

неко руку одсекао, не би је толико заболело.

Ипак. Стеже своју испуцалу руку у којој је држала комад хлеба намазаног кајмаком, 
и с оном мајчинском издржљивошћу и снагом праштања, гласом сличним шуморењу 
зрелог жита, проговори:
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-  Узми, сине! чисте су... У мојим рукама има само земље. Кад не би биле такве, хлеб 
што га једемо не би био тако мекан и бео. 

Нисам видео да ли је Дејан узео комад, јер сам одмах истрчао напоље. Његова 
мајка је била очајна. чух је како виче: 

- Незахвалниче... 

Затим како говори мојој мајци:

- Молим вас, опростите. Страшно вас је увредио... страшно...

Не, Дејан није био лоше дете.

Неколико дана после тог догађаја био је узнемирен, несрећан, очајан. Мучило га је 
нешто. Савест му је била немирна, гризла га је.

Он можда и није хтео да увреди моју мајку, али реч »прљаве« била је увреда. 
Могао је рећи »земљиве«, »испуцале«,»грубе«, чак и »ружне« руке и све то не би било 
увредљиво.

Али он је рекао п р љ а в е.

Жута сунцокретова летња књига се истопи у сивој јесењој измаглици. Наши гости 
отидоше.

Догађај с Дејаном стаде да бледи. Ускоро, обузети свакодневним бригама, готово 
и да, сасвим, заборависмо.

Поче нова школска година.

Једног дана зовну ме учитељ у канцеларију и даде ми писмо. Узех плави коверат. 
На полеђини била је написана Дејанова адреса. Пожурих да се изгубим из учитељеве 
канцеларије и нестрпљиво га отворих. читајући, да се нисам могао уздржим... Као онда 
мајци, тако се сада и мени појавише две сузе у очима, али као опроштај детету које није 
хтело да увреди и које није знало да је увредило једну добру, једну тиху, једну кротку 
мајчину душу.

Писао ми је:

»Замоли своју мајку да ми опрости за онај поступак. Њезина рука ми је увек 
пред очима и често је квасим сузама. Још онда сам желео да је пољубим и замолим за 
опроштај, али нисам имао ни снаге ни храбрости за то. Никад ми хлеб није био сладак, 
мекан и укусан као онда кад ми га је она давала.

Молим те, пољуби уместо мене ту добру испуцалу руку!    Дејан«

 Видое Подгорец
 

Разговарамо о тексту

� Колико догађаја је описано у овом тексту?  

� Колико ликова учествује у томе? 

� Који је од тих ликова главни лик? 
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� Како је Дејан увредио домаћицу када му је понудила парче хлеба?  

� Како се осећала увређена жена? 

� Зашто је Дејан, после тога, био узнемирен? Да ли га је мучила „грижа савести“? 

� Када се он извинио? На који начин је то урадио? 

� Кога препознајеш као приповедача у овом тексту? 

 

Видое Подгорец је рођен 1934. године у с. Колешино, 
Струмичко. Био је учитељ и уредник дечјих часописа „Другарче” 
и „Наш свет”. За децу и младе написао је много песама, прича и 
романа. Збирке поезије: „Горски кладенац”, „Сребрна школа”, 
„Љуске од месечине”, „У Солуну сто сомуна” и др.

Збирке прича: „ Опрости ми канаринке ” , „Неспокојно 
детињство”, „Шарени бросови”, „Туника”, „Деца испод 
печурака” и др.

Романи за децу и младе: „Хајдучка чесма”, „Рајна 
војвода”, „Чобанче Бош”, „Задкарпатска повест”, „Прва 
љубав”, „Бело Циганче” и др.

Умро је у Скопљу 1997 године.
Добитник је награда: „Климент Охридски”, „13. новембар”, 

„РТВ Скопље” за најбољу књигу године и др.

 

ЈАБЛАН

Одавно се ухватио сумрак.

На стрњишту испод села у једној забрдици скупио се Лујо сав под хаљиницу. Само 
му вири пјегаво лице с крупним, грахорастим очима и неколико прамичака жућкасте 
косе, расуте по челу. Пред њим на неколико корака пасе Јаблан.

Сваке вечери, откад су настале врућине, до неко доба ноћи напаса Лујо свог Јаблана. 
Пази га као очи у глави. Два пута га на недјељу соли. И ужину с њим полови. Воли он Јаблана, 
јер је Јаблан најјачи бак у цијелој околици. Лујо се поноси. Остале говедаре и њихове 
бакове поношљиво презире. Усред гробља смио би он ноћити, кад је Јаблан с њиме.

. . . . . . . . .

- Јабо, је ли теби студено? - чу се Лујо испод хаљинице.

Јаблан пасе, шути, ништа не одговара. Он устаде, помилова га, извуче из стога два 
снопа зоби, метну пред бака, па леже крај њег’. Послије дугог полусањивог, дрхтавог 
трзања превари га сан. Кад Јаблан поједе жито, леже и он код свог доброг друга.

Дубока страховита тишина. Влажна свјежина шири се кроз ноћ. Млак вјетар подухива 
преко кућа, што се у полукружном, непрекидном низу протежу испод планине. Кровови, 
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обрасли маховином, једва се распознају, према мјесечини, од зелених шљивика, кроз 
које стрше. Само се гдје- гдје бјеласка нов кров. Село спава мирно, слатко, као једро, 
здраво и осорно планинче, када га мати подоји и уљуља.

Сунце се лагано помаљало иза планинских врхунаца, који још уморно почиваху у 
прозрачном јутарњем сумраку. Један тренутак - па се све обли у бјеличастој свјетлости! 
Све трепти, прелива се! Само, тамо далеко испод планина у присојима, трепери 
магличасто, тиморно плаветнило. Све се диже, буди, све се пуши као врућа крв, одише 
снагом, свјежином.

_ О, свануло већ! - протегну се Лујо, протра очи и погледа око себе. - 

Јабо, бате, што ме нијеси пробудио?

Јаблан је рано, врло рано устао и добро се напасао. Драго бијаше Луји кад видје 
како су у Јаблана трбуси забрекли.

_ Е, кад си се тако, бате, наруцо, ето ти, па мало ‘нако заслади! - вели весело Лујо, 
па баци пред бака неколико снопова зоби. 

Јаблан поједе. Кренуше кнежевој кући. 

Вране пролијећу из околних шумарака и падају на кукурузе, који су се истом почели 
зрнати. Чувари хајкају! Страшила на оградама око кукуруза лепршају се. Сермија се 
изгони на пашу. Вика, довикивање на све стране. 

Лујо иде замишљено за Јабланом. Удубио се у мисли - не чује он те галаме, тог 
живота, који се око њега шири. Он мисли о Јаблану и мејдану. 

Врцну се, као да се нешто досјети. Растеже педаљ, па поче мјерити штап: 

_ „‘Оће Јабо надбости - неће; ‘оће - неће; ‘оће - неће; ‘оће” - викну Лујо, а очи му 
засвијетлише од превелике радости. 

Од драгости стаде љубити и грлити бака. 

_ Је л’ де, Јабо, да ћеш ти њега надбости? Нека је он царски. Свеједно је то мом 
милом, драгом, рођеном Јаби. Је ли тако? Де, кази свому Јуји! –- поче му се безазлено 
улагивати. 

У разговору са Јабланом стиже Лујо кнежевој кући, гдје се бијаше доста свијета 
искупило. Светац је, не ради се, па дошли људи, да мало пробесједе, а као планинцима 
мило им је гледати и кад се бакови боду. 

Луји се стеже срце, кад угледа Рудоњу. Учини му се страшан, голем; и дебљи и већи 
од Јаблана. 

_ Јабо, бате, ако данас платиш главом, не зажали на ме! - уздахну Лујо, припи се 
уз вола, па поче опет, кријући од људи, мјерити штап. Изиђе да ће Јаблан надбости! 
Разведри му се лице. 

_ Јеси ли се уплашио, мали? 

_ Ти се, синко, ништа не бој. Твој је бак стари мејданџија - - соколи га један чичица. 

_ Не бојим се ја, вала, ништа! - вели Лујо поуздано. 
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_ Богме ћеш ти, малишане, и јаукнути кад Рудоња исуче Јаблану цријева –застрашава 
га пољар. - А и јест ми млого додиј’о. 

_ Е, то ћемо, пољаре, истом виђети! - смије му се пркосно, заједљиво Лујо. 

_ Маните се, људи, празна разговора! На страну дјеца и жене! - викну кнез оштро, 
готово званично. - Поведите бакове на ову раван ниже плота! 

Изведоше их. Околи свијет са свију страна. Бакови се почеше њушкати, као да се 
упознају. 

_ Трке, Јаблан! 

_ Трке, Рудоња!

Бакови стадоше букати, копати предњим ногама, заносити се, ребрити, док силно 
не грунуше рогови о рогове. Стоји прасак, лом! Земља се круни, угиба под њима.

Лујо дрхће, стрепи. Сваки му се живац разиграо. Избечио крупне грахорасте очи, не 
трепће. Сваки покрет прати; сваки удар одјекне у разиграном срцу.

Стиснуо се, погнуо се - помогао би Јаблану, да може. Засјенише му се очи. Само 
назире како се нешто пред њим врти, вијуга, угиба.

Рудоња насрну свом силом.

_ Поду’вати га, Јабо! - викну Лујо као изван себе.

Јаблан, стари, лукави мејданџија, посрну као ђоја на десно кољено предње ноге, па 
подухвати Рудоњу испод врата. - Не дајте, људи, нагрди вола! - узвикну преплашено кнез.

Испод врата Рудоњина шикну велики млаз крви. Лујо задолига. Јаблан стоји 
поносито на мејдану и риче, а планински врхунци силно- силно одјекују.

 Петар КОЧИЋ

Непознате и мање познате речи: 

бак - - бик

ђоја - тобож, као бајаги

Преображење - хришћански верски празник, светкује се 19. августа

долигати –певати на чобански начин, дрхтавим гласом

сермија - –стока

Разговарамо о тексту

Борба бикова је традиционално такмичење на Змијању, родном крају Петра 
Кочића. Оно се одржава и сада у августу месецу пред великим бројем гледалаца. Живи 
се и ишчекује тај дан да би се видела та борба.

О таквом једном догађају говори Петар Кочић у овој приповеци, о борби Јаблана и 
Рудоње, у време када је Босна била под аустроугарском влашћу.
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_ Каква је и колика љубав дечака Лује према бику Јаблану? Пронађи у тексту 
појединости којим ћеш поткрепити своја запажања. 

_ Која је била дечакова велика жеља? 

_ О чему Лујо будан сања? 

_ Како је изгледала ноћ уочи мегдана?

_ Како изгледа Лујо док иде на мејдан? 

_ Зашто се стално истиче „царски бик”? 

_ Како Лујо прати и доживљава саму борбу, а како сам крај? 

_ Објасни последњу реченицу: „Јаблан стоји поносито на мејдану и риче, а 
планински врхунци силно- силно одјекују.” 

Писац је уз живу радњу и описе ликова дао и веома леп опис природе. Две су слике 
изузетне. Пронађи их у тексту и проанализирај.

Размисли о љубави према кућним љубимцима и о неким другим борбама животиња.

Нпр.: борба петлова, гусана...

Задатак за самостални рад:

У приповеци су употребљене речи из краја где је описана борба бикова. То су: бак 
- бик, шјутра - сутра... Пронађи и друге некњижевне облике и изразе и крај њих упиши 
књижевне облике.

Спреми се да изражајно прочиташ приповетку.

Петар Кочић (1877- 1916) – рођен је у свештеничкој породици у 
Стричићима, код Бања Луке. Своје образовање стекао је у Бања 
Луци, Сарајеву, Београду. Студирао је славистику у Бечу. Краће 
време (1905) био је наставник у српској гимназији у Скопљу и 
Битољу.
Писао је приповетке и драме. Познате су његове збирке 
приповедака: „С планине и испод планине”, „Јауци са 
Змијања”, „Ракијо, мајко” и две драме „Јазавац пред судом” 
и „Суданија”.
У својим делима слика несрећну судбину својих Змијањаца за 
време аустроугарске власти. Истакао се борбом за национално 

ослобођење свога народа и његову равноправност.
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ПРИПОВЕТКА

Приповетка је краће епско дело у прози у којем је обрађен један догађај, а у том 
догађају учествује мали број ликова.

Одлике приповетке

По свом обиму приповетка је мало епско дело у прози у којем се обрађује један 
догађај у краћем временском периоду.

Ликови у приповеци су из реалног живота.

Језик у приповеци је жив презасићен речима и изразима из разних области.

Врсте приповедака

Према теми коју обрађују уметничке приповетке могу бити: социјалне, љубавне, 
фантастичне итд., а према срединама и личностима које су насликане: сеоске, грађанске, 
породичне, хумористичне итд.

Познати приповедачи у српској књижевности су: Милован Глишић, Лаза Лазаревић, 
Борисав Станковић, Петар Кочић, Иво Андрић, Бранко Ћопић и др., а у македонској: 
Славко Јаневски, Живко Чинго, Симон Дракул, Видое Подгорец и др.

Задатак за самостални рад

Прочитај неколико приповедака и потруди се да даш одређене елементе сваке од 
њих.

АСКА И ВУК

У стаду оваца на Стрмим Ливадама овца Аја је ојањила прво јагње које је назвала 
Аска. Била је Аска лепа, али несташна и често се издвајала из стада. Учила је и завршила 
школу балета. Игра је био њен сан. Стрепила је мајка Аја да може наижи лукави и 
крволочни вук.

Једног дана занесена свежином и лепотом сочне траве, Аска је зашла дубље у 
шуму. И на једној чистини нашла се лицем у лице са страшним вуком.

Ко зна да ли је свет овај, откад постоји, видео оно што је тога дана видела скромна 
и безимена шума изнад Стрмих Ливада.

Преко зелених чистина, преко уских пролаза, између сивих и тешких букових 
дрвета, по глатком и смеђем ћилиму од лишћа које се годинама слаже једно на друго, 
играла је овчица Аска, чиста, танка, ни још овца ни више јагње, а лака и покретна као бела 
врбова маца коју носи ветар, сивкаста кад би ушла у прамен танке магле, а светла, као 
изнутра обасјана, кад би се нашла на чистини преливеној сунцем. А за њом је, нечујним 
корацима и не одвајајући поглед, од ње, ишао матори курјак дугогодишњи и невидљиви 
крвник њеног стада.

Лукави, хладни и пословично опрезни вук, коме ни људи ни животиње нису 
моглиништа, био је најпре изненађен. То изненађење претварало се све више у чуђење 
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и чудну, неодољиву радозналост. Испрва се присећао ко је и шта је, где се налази и шта 
треба да ради, и само је говорио сам себи: „Да се прво нагледам овог чуда невиђеног. 
Тако ћу од овог чудног шиљежета имати не само крв и месо него и његову необичну, 
смешну, луду и лудо забавну игру, какву курјачке очи још нису виделе. А његова крв и 
месо никад ми не гину, јер га могу оборити и заклати кад год хоћу, и учинићу то, али тек 
на свршетку игре, кад видим цело чудо докраја.”

Мислећи то, вук је ишао за овчицом, застајкујучи кад она застане и опружајучи 
корак кад она убрза ритам игре.

Аска није мислила ништа. Само је из овог малог тела, које је било саткано од 
чистих сокова животне радости а осуђено на неминовну и непосредну смрт, извлачила 
неочекивану снагу и невероватну вештину и разноликост покрета. Знала је само једно: 
да живи и да ће живети док игра, и што боље игра. И играла је. То није више била игра, 
него чудо.

Тако се – ново чудо! и вуково чуђење претварало све више у дивљење, ствар 
потпуно непознату у вучијем роду, јер кад би вукови могли да се ичем на свету диве, 
они не би били оно што су. А то непознато осечање дивљења обезнанило је вука толико 
да га је ова изгубљена овчица, мртва од страха од смрти, вукла за собом као да га води 
на невидљивој али чврстој узици, везаној за невидљиву алку која му је протурена кроз 
њушку.

Идући тако месечарски, не гледајући где стаје и не дајући себи више рачуна о 
правцу у ком иде, вук је једнако понављао сам у себи: „Крв и месо овог шиљежета никад 
ми не гину. Могу да га рашчеречим у сваком тренутку, кад ми се прохте. Него, да се 
нагледам чуда. Да видим још овај покрет, па још овај...”

И све тако, још овај, па још овај, а сваки је био заиста нов и узбудљив и обечавао 
идући, још узбудљивији. Промицале су, једна за другом, шумске чистине и сумрачни 
влажни ходници испод букава, застрти сувим лишћем.

Сто живота осећала је сада у себи мала Аска, а све њихове снаге употребила је да 
продужи један једини, свој живот, који је била већ прегорела.

Ми и не знамо колике снаге и какве све могућности крије у себи свако живо 
створење. И не слутимо шта све умемо. Будемо и прођемо, а не сазнамо шта смо све 
могли бити и учинити. То се открива само у великим и изузетним тренуцима као што 
су ови у којима Аска игра игру за свој веч изгубљени живот. Њено тело се више није 
замарало, а њена игра је сама из себе стварала нове снаге за нову игру. И Аска је играла. 
Изводила је све нове и нове фигуре, какве не познаје школа ниједног учитеља балета.

Кад би јој се учинило да се вук прибира и присећа ко је и шта је, онда је појачавала 
брзину и смелост своје игре. Изводила је преко оборених дебала необичне скокове, који 
су вука нагонили на смех и на ново дивљење и изазивали у њему жељу да се понове. 
Скакала је на поваљене букве и на оном јастучићу од маховине која их покрива,стојечи 
само на стражњим ногама, правила од себе белу, веселу чигру која заслепљује очи 
гледаоца. Затим би усправљена, само на предњим ногама, претрчала ситним и све 
бржим корацима неку равну и још зелену површину међу дрветима. Кад би наишла на 
отворену стрмину, спустила би се стрмоглаве, опонашајући смелу скијашицу, низ стазу од 
глатког сувог лишћа, али тако брзо као кад неко палцем превуче бриљантан „глисандо” 
преко клавијатуре: фууу- ит! А вук би се сасуљао за њом што брже може, само да не 
изгуби из вида ништа од игре. Још увек је понављао у себи да му, пре или после, крв и 
месо овог шиљежета не гину никад, само да види потпуно и до краја његову игру, али је 
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то понављао сваки пут све краће и слабије, јер је у њему све више места заузимала игра 
и потискивала све остало.

А ни време ни дужину пута нису мерили ни вук ни Аска. Она је живела а он је 
уживао.

Кад су чули болни мекет овце Аје и разабрали узнемиреност која је ишла од стада 
до стада, чобани су изабрали између себе двојицу младих и смелијих и послали их у 
шуму да потраже изгубљено непослушно шиљеже. Један од њих је имао само дренову 
тољагу, али добру, а други је носио о рамену пушку, ако се тако може назвати оно нешто 
гараве каписларе. То је била славна старудија, јер се причало да је његов отац убио из 
ње, на самој огради свога тора, изгладнела вука. А и то, као све што се прича, ко зна 
како је било, и да ли је било или није. Свакако, то је било једино парче ватреног оружја 
на Стрмим Ливадама, и оно је служило више да подигне храброст и самопоуздање код 
чобана, него што је било стварно опасно за вукове.

Дошли су до ивице шуме и ту су мало оклевали, питајући се у ком правцу да крену. 
Јер у шуми има хиљаду улаза, а ко ће сагледати невидљиве трагове јагњећих папака. 
Пошли су по трагу зелене траве и добре паше, као најсигурнијем. Срећа их је послужила. 
Тек што су ушли мало дубље у шуму и испели се на малу узвисину, угледали су у дубини 
испред себе чудан призор. Стали су и притајили се. Кроз дубок отвор у грању могли су 
непримећени да виде: у смелим а правилним пируетама овчица Аска прелази зелену 
чистину, а за њом, на одстојању од неколико корака, клипше крупни олињали вук, и 
оборене њушке, сав у погледу, повлађује репом.

Неколико тренутака чобани су стајали као скамењени од чуда, али онда су се 
прибрали. Кад је Аска дошла до првих дрвета и ту нагло променила облик и ритам 
игре, а вук се налазио још на чистини, окренут гледаоцима бочно, старији чобанин је 
скинуо пушку, нанишанио и опалио. Одјекнула је шума и полетело суво лишће са ретким, 
уплашеним птицама.

На окрајку чистине десила се неочекивана ствар. Из свог прекинутог покрета, као 
птица погођена у лету, пала је Аска, а вук је као зелена сенка клиснуо у шуму.

Чобани су стрчали и на равном месту нашли онесвешћену Аску. Никакве повреде 
није било на њој, али је лежала у шумској трави као мртва. Иза вука је остао крвав траг.

Старији чобанин је напунио пушку, а млади је прихватио своју тољагу са обе руке, 
и тако су кренули за крвавим трагом. Ишли су споро и опрезно. Али није им требало 
много ићи. Рањени вук је имао санге да бежи свега стотинак корака, док му је рана била 
још врућа, а онда се срушио у једном честару. Стражњи део тела био му је одузет, али је 
предњим ногама копао земљу, измахивао главом и кезио зубе. Лако су га дотукли.

Сунце је било тек прошло половину неба кад су се чобани вратили. Силазили су 
загаситим пашњацима, између стада и торова. Млади је везао курјака својом тканицом 
за стражње ноге и лако вукао низа страну његову крваву и издужену телесину. А старији 
је носио шиљеже. Пребацио га је, по чобанском обичају, себи преко врата. Аскина лепа 
глава висила му је, као мртва, низ лево раме. Велика је била радост на Стрмим Ливадама. 
Било је честитања, граје и певања, и прекора и суза и поцикивања и веселог блејања без 
краја и конца.

Аска је дошла себи. Прибирала се споро, лежећи у трави непомична и скопнела, 
више слична баченом руну него живој овчици. Није осећала на себи здрава мишића ни 



150  

жилице која није болела. Око ње је, сузна и пресрећна, ужурбано трчала њена мајка и 
купиле се овце и овнови као на чудо.

Аска је дуго боловала и споро се опорављала од страшног доживљаја, али су њена 
младост и воља за животом, мајчина добра нега, и опште саучешће свих становника 
Стрмих Ливада најпосле савладали болест. И Аска је оздравила и постала послушна 
ћерка и добра ученица, а с временом и првакиња балета на Стрмим Ливадама. По свету 
се писало и причало и певало о том како је овчица Аска надиграла и преварила страшног 
вука. Аска сама није никад говорила о свом сусрету са звером ни о својој игри у шуми. 
Јер, о највећим и најтежим стварима свога живота нико не воли да говори. Тек кад је 
прошло неколико година и кад је у себи преболела своје тешко искуство, Аска је по својој 
замисли поставила чувени балет, који су критичари и публика називали „Игра са смрћу”, 
а који је Аска увек називала „Игра за живот”.

После је живела дуго и срећно, постала играчица светског гласа, и умрла у дубокој 
старости.

И данас, после толико година, игра се тај њен чувени балет у ком уметност и воља 
за отпором побеђују свако зло, па и њену смрт.

 Иво АНДРИЋ

Непознате и мање познате речи

чистина – празан простор у шуми; шиљеже – двогодишња овца (ни јагње ни 
овца); саткано – састављено; неминовно – нешто што се не може избећи; месечарски 
– опчињено, занесено, као у сну; фигуре – облици, покрети у игри и плесу; пируета – 
кружни покрет у балету и клизању на леду на врховима прстију (клизаљке), стрмоглаво – 
брзо, незадрживо; мекет – овчији глас; разабрали – схватили, разумели; тољага – батина, 
штап од тврдог дрвета; капислара – пушка која се пали путем каписле; клиснуо – побегао; 
честар – густа шума; кезио – показивао зyбе; поцикивање – весело подврискавање; 
скопнела – увела, болесна; одузет – непокретан, беживотан.

Разговарамо о текстy

О чему се говори у овој приповеци – басни?

Зашто се Аска издвојила из стада и куда је пошла?

Како је изгледао њен први сусрет са крволочним вуком?

У том тренутку Аска је немоћна, али почиње да се брани. Како?

Како је представљена Аскина игра?

Шта је та игра значила за вука, а шта за Аску?

За кога је „игра живота”, а за кога је „уживање”?

Вук стално понавља: „Крв и месо овог шиљежета никад ми не гину…”

Зашто?
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Протумачи завршну пишчеву мисао да „уметност и воља за отпором побеђују свако 
зло, па и саму смрт.”

Поред описа радње има и дивних кратких описа природе. Поткрепи овај закључак 
реченицама из текста. Пронађи епитете и поређења.

Задатак:

Водите разговор о: „Ми и не знамо колико снаге и какве све могућности крије у 
себи свако живо створење … То се открива само у великим и изузетним тренуцима…”

Иво Андрић је један од наших највећих писаца. Рођен је 1892. 
године, у Доцу, крај Травника. У књижевности се јавио још пре 
првог светског рата, песмама „Ех понто”. Теме за своја дела 
узимао је већином из прошлости Босне. Објавио је више 
књига приповедака и романе: „На Дрини ђуприја“, „Травничка 
хроника“ и „Госпођица“. Андрићеве приповетке су права 
ремек- дела. Поменућемо само неке од њих: „Пут Алије 
Ђерзелеза“, „Мустафа Мадзар“, „Плујаци“, „Велетовци“, „Смрт 
у Синановој текији“, „Мост на Жепи“, „Мара милосница“, 
„Аникина времена“, „Прича о везировом слону“, „Проклета 
авлија“. Андрићева дела превођена су на све познатије језике 

света. Године 1961. Андрић је добио Нобелову награду за 
књижевност. Ова награда додељује се најистакнутијим светским 

писцима.

НАРАТОР
Писац сам прича о ономе што му се догађа. Такав начин изражавања зове се 

нарација (приповедање, причање). У епским делима улогу приповедања има наратор 
(приповедач). Ту радњу писац може тројако да приповеда: у првом лицу (тада је лице, 
најчешће, учесник у радњи); у трећем лицу (наратор не учествује у радњи, већ је само 
„посматра”) и путем дијалога и монолога.

Ако наратор има увид у све догађаје који су део приповедања и ако познаје чак и 
најситније детаље о тим догађајима тај наратор се зове свезнајући наратор.
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УВЕЛА РУЖА

Били смо комшије. Твоја мајка само тебе, моја мајка само мене имађаху. Баште наше 
беху раздвојене потоком, преко кога се прелазило по намештеним, овећим каменовима. 
Твоја мала кућица, скоро зидана, приземна и местимице окречена, скриваше се у 
дну баште и од ње се виђаше само кров с новим цреповима. Наша кућа беше стара, 
широка, сува, гломазна и заудараше на чађ. С улице била је ограђена високим зидом. 
Капија беше велика, стара, с порђалим алкама и испод које се могаше човек провући у 
свако доба. Испред куће беше стари бунар, а око њега наслагане велике плоче од којих 
је отицала устајала, црна барица, по којој патке цео дан батргаху. Више бунара била је 
винова лоза, а насред дворишта стари дуд „шандуд”. С леве стране беше одмах поток, 
а иза њега ваша башта, ограђена заваљеним и испрекиданим плотом . . . Је ли, памтим 
ли добро? Ви бесте са села, скори досељеници. Продали сте у селу ваш посед и дошли у 
варош. Отац ти и старија сестра умрли, а ти с мајком остала. Нешто од непроданих њива 
у селу, а нешто и од наднице твоје мајке, ви две живеле сте лепо и тихо. А ти беше увек 
од свију комшијских девојчица најбоље и најлепше обучена. Твоја мајка иђаше једнако 
у сељачком оделу, али тебе кићаше и гиздаше као најбогатију. Каква ли беше тада! У 
шалварицама, кратком, тесном минтану са широким рукавима, опасана бошчицом, у 
лаким папучицама и повезане главе иђаше ти. А ход ти беше брз, лак. Како да те не 
памтим кад долазаше к нама? Прелазише преко потока, а ручице си дигла увис. Плаве, 
велике очи оборила си доле и ногом бираш на који ћеш камен стати. Твоја уска недра 
и још тањи пâс превијају се час на леву, час на десну страну. На твоје бледе, дугуљасте 
образе избило једва приметно руменило, а бујне ти коврчасте косице пале по челу и око 
ушију. Прелазиш ти, гледаш где ћеш да ступиш, прво опробаш камен да ли је он доста 
сталан, па онда, занихав се, и уздигнувши главу, лако, као срна скочиш на нашу страну . .

(У њему се међусобно боре страсна љубав према девојци и дужност да угоди старој 
мајци, баки, да изучи школу и поврати некадашњи углед породице. Он је из породице 
вишег друштвеног сталежа аџијске, она из сиромашне надничарске.)

После, и рамена ти се испунила; тесне и уске груди заокруглиле се и издигле; пâс 
ти постао витак и обал... Из целе тебе избијала је топлина, мекота и неки чудан, опојан 
мирис, који никад у животу више не осетих.

_ Што ме гледаш тако? - упита ме ти зачуђено. 

_ Тако! - пламен ми обузе бледе и суве образе. Пружих руку, обвих је око твог пâса, 
ти се угну и слатко насмеја. 

_ Немој! Туга ми је! 

Ноге почеше да ми дрхте. Јаче те к себи привлачих, ти се угибаше,подаваше и 
нагињаше к мени, шапћући:
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-  Па шта хоћеш? 

-  Ништа! - И привукох те силно, да се твоја глава наслони на моју. Целим телом 
беше ти наслоњена на мене. Стиснух те јаче, хтедох да окренем главу, образи нам се 
протрше, ти осети мој врео дах и уздрхта, клону, али се брзо трже и скочи. 

-  Ух! 

-  Чекај! - И пођох к теби. Ти ме, дигнувши руке, гледаше забезекнуто и широко. 
На лицу ти беше нека чудна, топла светлост. Очи ти беху као потамнеле и превукле се 
влажном маглицом. Приђох ти, али ме ти силно одгурну и крикну. 

-  Не! - И побеже. 

И отада се ти преобрази. Сам ти ход постаде опрезнији и мекши. Угибање твоје 
заобљене снаге постаде топлије и страсније, лице изразитије, уснице ти дођоше руменије, 
а при крајевима тамније оштрије . . .

(После неколико година младићсе враћа кући, сазнаје од баке да су Стану удали, а 
затим се сусреће с њом.)

Уђох, стадох. чудна и тешка туга обузе ме. Мати спремаше вечеру, једнако причајући 
о теби. Почесмо вечерати. Вика се утиша. Одједном, кроз рупу на собним вратима, чу се 
твој тих, дрхтав глас:

- Тето, ту ли си?

Нисам могао да се макнем од силна, неугодна и тешка, помешана с болом и 
саучешћем, осећања. Ти отвори брзо врата, још брже их затвори за собом, као бојећи се 
чега. Па одмах, уза зид, држећи у крилу повијено детенце, седе ти, сува, бледа и испијена. На 
теби беше поцепан минтан и једно велико парче откинуто од лакта висаше ти; кроз шамију 
провириваше твоја коса, занемарена. Била си у прљавој кушуљи, искрпљеним шалварама, 
из којих вираху твоје, од силна рада развијене, пљоснате стопале с испуцалим прстима.

Стресох се. Мати изиђе за тобом, да затвори кухињска врата.

-  Стано? 

-  Ти?! - викну тако силно и уплашено, да се препадох. Док сам жив, тај узвик слушаћу. 
Само не могу да га опишем, како у њему нечега и престрашеног, и болног, и очајног 
бејаше. Беше ђипила. Зверала си, дрхтала, нијала си се, и као хтела куда да побегнеш. 
После се једва прибра, постоја мало, и уздахнувши силно, опет седе укочено уза зид. - Ти 
си, господине? - шану, а неки нов, стран, понизан, учмао и беживотан твој глас препаде 
ме. У њему не беше ни трага о каквом осећају, топлини и болу. Као да си ме сад први пут 
видела у животу, такав беше твој глас. 

-  Ја, ја! А ти? 

-  Ето, хвала Господу! 

Мати се врати из кујне, где беше затворила врата за тобом.

- Где је? - упита ме. Па кад те виде уза зид, оборене главе, скупљену, згрчену над 
дететом у крилу, брзо узе дете од тебе. Што си ту села? ‘Оди, приђи . . . Што се бојиш? - И 
узе те за руку, дижући те.

-  Нека, тето, нека - браниш се ти - ионако ти много досађујем? 
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-  Хајде, хајде! . . . - И остави у страну дете, тебе посади за вечеру. Ти си, погнуте главе, 
ишла, села, узела залогај, али тако невешто као да први пут једеш. Мајка те нуткаше, 
меташе пред тебе јело. Ти си једнако, онако погнута, ваљала тај залогај у устима. Узалуд 
си пробала да га прогуташ, али ниси могла. После бризну у плач... 

Разговарамо о тексту

� У тексту „Увела ружа” изнети су на основу сећања подаци из живота главног лика 
Стане. 

� По чему се разликује њезин живот у време док је била девојка од оног када се 
удала? 

� Каква осећања побуђује у теби судбина Стане пошто си прочитао(ла) текст „Увела 
ружа”? 

� Објасни зашто се овај текст зове „Увела ружа”. 

Бора Станковић спада у ред наших највећих писаца. Рођен је 
1875. године, у Врању, а умро 1927. у Београду. Написао је 
велики број приповедака (Увела ружа, У виноградима, У ноћи, 
Стари дани, Нушка, Покојникова жена и др.) које се убрајају у 
ремек-дела наше приповедачке прозе. Главно Станковићево 
дело је роман Нечиста крв, снажна психолошка студија о 
једној старој и богатој породици која осиромашује и пропада. 
Мећу значајна дела Боре Станковића треба уврстити и драму 
Коштана.

Закључујемо

У тексту „Увела ружа” се говори о нечему што се догађало у прошлости.

Упамти

Причање на основу сећања, односно враћање на успомене из прошлости зове се 
ретроспекција или ретроспективно причање.

ретроспекција - размишљање о прошлости; подсећање на прошле догађаје и 
доживљаје
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ОСНОВНЕ ДРАМСКЕ ВРСТЕ

(комедија, трагедија и савремена драма)

КОМЕДИЈА

ГОСПОДИН ЖИКА

Радња комедије „Сумњиво лице” је једноставна. У варош потајно стиже апотекарски 
помоћник Ђока у намери да се вери са Марицом кћерком среског капетана. Њени 
родитељи не знају за то. У исто време среском капетану стиже шифрована порука да је 
у бекству једно лице, опасан противник режима. Наређује се да се исто лице пронађе и 
спроведе у Београд. Сва сумња је пала на Ђоку, мислећи да је он „сумњиво лице” које се 
тражи. Настаје заплет пун неочекиваних обрта.

Миладин: (Улази понизно гужвајући шубару у руци).

Жика: (Мрзовољан) Шта је?

Миладин: Дошао сам, господине!

Жика: Видим да си дошао. ’Ајде, казуј, шта хоћеш? 

Миладин: Па ти знаш, господине Жико!

Жика: Не знам ја ништа.

Миладин: Па . . . дошао сам за правду, господине!

Жика: Дошао сам за правду. Као да сам ја пекар па печем правду. Ти мислиш тако 
то, дођеш само на тезгу па: „Дај правду”, а ја отворим фијоку па: „Извол’ те, молим лепо!”

Миладин: Па ја велим . . . закон.

Жика: Остави ти закон на миру; закон је закон, а ти си ти. Је ли ти што род закон, 
можда кум, стриц или ујак?

Миладин: Па није, господине!

Жика: Па што га потежеш као да ти је рођени ујак?! Закон није написан за тебе, него 
за мене, да знам колико да ти одрежем. Је л’ разумеш?

Миладин: Разумем! Ал’ велим . . .

Жика: Је л’ имаш ти кантар у дућану? 

Миладин: Имам, господин - Жико!

Жика: Е, видиш, имам га и ја. Закон, то је мој кантар. Метнем на кантар твоју молбу, 
јели тужбу, па с друге стране метнем један параграф. Ако је мало, ја метнем још један, 
ако је мало и то, ја метнем једну олакшавну околност, па ако нагне језичак на другу 
страну, ја додам једну отежавну околност. Ако опет неће да превали на твоју страну, а 
ја, пријатељу си ми мој, ударим мало језичак малим прстом, а кантар хоп, па превали на 
твоју страну.
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Милисав: (Развио је за то време фасцикулу и тражи по њој нешто љутећи се што не 
може да нађе. Уређује опет фасцикулу, увезује је и пење се на сто па је ставља на своје 
место, а скида другу те њу развија на столу и тражи).

Миладин: Па то, знаш, ја и мислим.

 Жика: Шта мислиш?

Миладин: Да удариш малим прстом.

Жика: А, то би ти хтео! Па знам те онда, птицо, и зашто си дошао. Хоћеш по други 
пут да наплатиш од некога дуг!

Миладин: Није, богами, него први пут.

Жика: Море, како први пут! Да је први пут, не би теби требао мој мали прст. 
Миладин: Бог ми је сведок, господине Жико!

Жика: Имаш ли ти неког сигурнијег сведока него што је бог?

Миладин: Немам, ал’ највише на тебе рачунам, господин - Жико. Рекох, ако те као 
човека замолим . . .

Жика: Е, мој брате, ти мислиш то тако, да ме замолиш. Је л’ тако радиш ти у твом 
дућану? Дође неко па каже: „Дошао сам газда Миладине, да те замолим да ми даш оку 
кафе!” А ти му даш, је ли?

Миладин: Па оно је еспап.

Жика: А наука није еспап, је ли? Ко ће да плати мени моје школовање? Десет 
година сам ја провео у школи. Да сам на робији толико година провео, ја бих научио 
какав занат. И то, нисам ја учио као што данашња младеж учи – годину дана, па хајд’ у 
старији разред. Него се ја, господине мој, нисам мицао из разреда по годину, две, па и 
три ако хоћеш, све док нисам испекао науку. А ти сад хоћеш тако? . . . Ајде, господин - 
Жико, макни малим прстом!. . .

Миладин: Ја велим, господин - Жико, да ти учиниш твоје, а . . . ја већ знам моје. 
Има, знаш, она твоја хартија код мене . . .

Жика: Ух, мајку му, и јест велика ствар. Дужан сам ти сто динара, па окупио сваки 
дан: она хартија код мене, она хартија код мене . . .

Миладин: Никад ти, господин - Жико, нисам поменуо досад. 

Жика: Немој никад више у животу ни да поменеш. (Звони) 

Миладин: Нећу, господин - Жико!

Жика: Дедер, говори, зашто си дошао!

Миладин: Па ево што је: неки Јосиф из Трбушнице . . .

Жика: Знам Јосифа. (Опет звони)

Миладин: Па тај Јосиф тако чешће увраћао до мене у дућан, па . . .

Жика: Она стока Јоса опет није пред вратима! Слушај, пријатељу, изиђи напоље 
на бунар па ми укваси ову крпу, па после натенане да те саслушам. Миладин: Хоћу, 
господин - Жико. (Узме крпу и пође)

Жика: Ал’ извади свежу воду. Миладин: Хоћу, господин - Жико!
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Жика и Милисав

Милисав: (који је расуо сву фасциклу) Е, ово је страшно; ово је већ превршило сваку 
меру!

Жика: Које?

Милисав: Па, брате, ја не знам каква је ово земља, кад у самој полицији могу да 
покраду полицијског писара.

Жика: Ама, кога покрали?

Милисав: Ја држим, знаш, свој веш овде у фасцикули, па ето нема ми нових 
новцатих чарапа.

Жика: А што у фасцикули?

Милисав: Овде ми је згодно, нико не зна. Па, ето, опет украли! 

Жика: Па, дабоме, кад не држиш веш код куће, као сав остали свет.

 Милисав: Ама код куће још горе, зато га и не држим тамо.

Жика: Поткрада те газдарица?

Милисав: Не поткрада, него знаш, ја и Таса практикант седимо у истој соби. 

 Жика: Па хоће ваљда да макне!

Милисав: Неће, али навуче, па кад испрља опет остави, а ја плаћам прање. А кад 
навуче нешто, не скида по месец дана. Ето и сад дохватио ми нове новцате гаће.

Жика: Што му не скинеш па нек иде го!

Милисав: Не могу, немам то срце! Видим нема па ми га жао!

Жика: Е, па тако ти је то! Кад имаш срце . . . не можеш да имаш гаће.

Миладин: и пређашњи

Миладин: (Доноси уквашену крпу) Ево, господин - Жико! (Даје му па наставља). Па 
тај Јосиф из Трбушнице увраћа чешће код мене у дућан – као човек дабоме. . .

Жика: Бре, баш си ти нека стока, газда Миладине. Па ти ово ниси исцедио. Донео 
си толико воде као да ћу да се купам. Изађи, молим те, напоље, па исцеди тамо у авлији 
. . . Ајде, благо мени, па после да те саслушам натенане.

 Одлимак из комедије „ Сумњиво лице“ - Бранислав НУШИЋ

Непознате и мање познате речи 

кантар - вага за мерење
дућан - трговачка и занатска радња
есап - роба за продају (предмети, храна, одећа)

параграф - одељак неког текста; члан закона, уредбе...

авлија - двориште
ока - стара мера за тежину (1,280кг); и сада у употреби у неким арапским земаљама
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фасцикула - свежањ списа са омотом

Разговарамо о тексту

У овом одломку из комедије „Сумњиво лице” дата је слика једне бирократске 
канцеларије и људи у њој. Види се самовоља, јавашлук, подмитљивост полицијских 
чиновника (писара) као и малтретирање недужних грађана.

- Како изгледа г. Жика? 

- Какав је његов однос према странкама и како се обраћа њима? 

- Каквог је образовања? 

- Да ли Жика стварно суди по правди? Поткрепи реченицама из текста. 

- Која је порука овога текста?

Бранислав Нушић је највећи српски комедиограф, рођен у 
Београду, 1864. године, где је и умро 1938. У свом обимном 
књижевном делу подвргао је оштрој критици и подсмеху 
малограђане и бирократе свога времена. У Македонији 
је провео неколико година као конзул у Битољу. Оснивач 
је и управник првог позоришта у Скопљу. Написао је око 
100 драмских дела, углавном комедија Најпознатије су му 
комедије: „Народни посланик”, „Сумњиво лице”, „Госпођа 
министарка”, „Протекција”, „Власт”,„Обичан човек”, „Пут 
око света”, „Мистер Долар”, „Ожалошћена породица”, 

„Др, Покојник”. Међу његова најпознатија дела спадају и 
Аутобиографија и роман за децу „Хајдуци”. Многе Нушићеве 

комедије превођене су и игране у иностранству.

Упамти

Комедија је врста драме у којој се на смешан начин износе мане и недостаци 
појединаца или мане и недостаци друштва уопште: лењост, тврдоглавост, љубомора, 
лицемерје и сл.

Према предмету који обрађује постоје три врсте комедија: комедија карактера, 
комедија нарави и комедија интриге.

У комедији карактера исмевају се мане и недостаци појединаца: тврдичлук, 
лицемерство, уображеност.

У комедији нарави исмејавају се мане и недостаци групе људи или друштва у 
целини.

У комедији интриге главни заплет је заснован на неспоразуму, забуни или 
расејаности.
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Прве две врсте комедија имају за циљ да путем смеха утичу на поправљање људског 
друштва, на његово морално оздрављење. Циљ комедије интриге је само да забави и да 
ведром шалом насмеје гледаоце. 

Најпознатији комедиографи су: Аристофан, Молијер, Бранислав Нушић, Јован 
Стерија Поповић и др.

У македонској књижевности комедије су писали: Васил Иљоски, Миле Поповски и др.

ТРАГЕДИЈА

АНТИГОНА
(Антигона, кћи несрећног Едипа, у току једног дана изгубила је два брата: Етиокла 

који се борио на страни тебанског краља Креонта и Полиника – који се борио на страни 
Креотових противника. После њихове смрти краљ Креонт је наредио да Етиокл буде 
сахрањен са свим почастима, а да Полиник остане несахрањен како његова душа никада 
не би нашла мир.

Међутим, и поред забране Креонта, Антигона је тајно сахранила свог брата 
Полиника, али у последњем моменту стража је пронашла и привела пред цара).

КРЕОНТ (Антигони)

А ти не надуго већ кратко реци ми:

Да л’ знаде да ја наредбом забраних то?

АНТИГОНА

Да, знадох. Како не бих? Сваком јасно би.

КРЕОНТ

И ти се дрзну закон тај да погазиш?

АНТИГОНА

Та ваљда не даде ми Зевс ту наредбу.

Не сметах тако јаком твоју наредбу.

КРЕОНТ

Но знај ми таква пркосна и тврда ћуд

Да најпре клоне; и најчвршће железо

што претврдим га жарки огањ учини,

и знадем да се бесни коки укроти

А душа зна се радо напред одати

кад когод грешно дело тајно заснује.
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АНТИГОНА

Зар желиш више него да ме убијеш?

КРЕОНТ

Не стидиш се кад мислиш од свих друкчије?

АНТИГОНА

Срамота није брата свог поштовати.

КРЕОНТ

А није л’ брат и онај с њим што погибе?

АНТИГОНА

По оцу и по мајци брат је рођени.

КРЕОНТ

Па што му онда милост чиниш безбожну?

АНТИГОНА

То не би мртви посведочио ми брат.

КРЕОНТ

Кад њега к’о и гршног овог поштујеш?

АНТИГОНА

Не погибе ми као роб, но као брат!

КРЕОНТ

Кад мораш љубит, љуби доле обадва,

а ја док живим, неће жена владати!

  Одломак: СОФОКЛЕ

Драма „Антигона” од грчког драматичара Софокла који је живео у петом веку пре 
н.е. завршава се смрћу главног јунака. Таква врста драме је трагедија.

Упамти

Трагедија је врста драме чије су опште карактеристике: трагичан јунак и 
узвишени стил.

Главни јунак у трагедији има несрећну судбину.Сукобљава се са личностима 
из своје околине ради одбране својих идеала којима остаје доследан, али зато 
плаћа властитим животом.

Говор ликова у трагедији је достојанствен, а пажљиво изабране речи и изрази дају 
трагедији узвишени и свечани тон.
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Познате трагедије у светској књижевности су: „Антигона“ од Софоклеа, „Ромео и 
Јулија“, „Хамлет“, „Отело“ и „Краљ Лир“ од Шекспира, „Оковани Прометеј“ од Есхила и др.

У српској књижевности „Максим Црнојевић“ од Лазе Костића, „Станоје Главаш“ од 
ЂУре Јакшића и др.

Задаци по нивоима:

1. Прочитај или гледај у позоришту неку трагедију и испричај њену садржину.

2. Претвори део прочитаног драмског текста у приповедачком облику.

3. Покушај да напишеш кратак драмски текст на тему по свом избору.

Упамти

Драма је грчка реч и значи радња. Стваралац драмских дела је драмски 
писац. Драмски текст је текст који се изводи по улогама и дели се на чинове и 
сцене. Може да буде написан у виду дијалога или монолога.

Дијалог је разговор две или више личности.

Монолог је обраћање једног лика самом себи, односно публици.

Драма има следеће етапе: почетк радње (експозиција), сукоб главног јунака 
(заплет), врхунац радње (кулминација), преокрет у радњи и наслућивање завршетка 
сукоба (перипетија) и расплет којим се драма завршава. 

експозиција

заплет

кулминација

перипетија

расплет

Да проширимо знање:

Позориште или театар (грч.teatro - мeсто за гледање) је посебно место у којем се 
одржавају позоришне представе. Театар се састоји од гледалишта (простора за гледаоце), 
позорнице или сцене (места за извођење представе) и гардеробе (простора за глумце и 
остало особље које учествује у припреми и извођењу представе). 

Позорница је од гледалишта одвојена посебном завесом, чије нам размицање 
или скупљање означава почетак или завршетак једног дела представе (чина) или целе 
представе. 

Глумци су лица која представљају одређене ликове из драмског дела. Они говором 
(дикцијом, бојом гласа, јачином и висином гласа, спорим и брзим говором), покретима 
лица, покретима руку и тела оживљавају драмски лик на сцени. 
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Глумце одабира и увежбава режисер, према драмском тексту (сценарију) који је 
одабрао. Важан део позоришне представе су и сценографија, костимографија и музика . 

сценограф - брине о изгледу и опреми сцене (позорнице). Има Задатак да 
декорацијама- кулисама дочара гледаоцима средину у којој живе јунаци драмског дела.

костимограф - брине се за најприкладнију одећу и костиме глумаца. 

САВРЕМЕНА ДРАМА
 ДИОГЕНОВ ПАРАДОКС

(Појам кривице није тако једноставан. Кривица се сноси због учињеног недела, 
проузроковане несреће, нечињења добра и друго. А шта је са околностима које су довеле 
до кривице? Драма Диогенов Парадокс македонског писца Томета Арсовског обрађује 
проблем човекове кривице. Срушио се скупоцен грађевински објекат, погинула су два 
човека. Доказано је да је због непажње крив главни инжењер Драшко Каровски. То су 
чињенице до којих је суд дошао и на основу којих треба да изрекне пресуду. Да ли само 
на основу њих?)

Тужилац

(Устаје) Поштовани суде. . . Стручним налазима доказано је, а окривљени је 
признао одговорност за учињени злочин и то је, у устаљеној судској пракси за њега 
једна олакшајућа околност. Међутим, не заборавите да је и признање понекад добра 
сналажљивост. Његово крајње дрско понашање пред судом сведочи нам да он, у ствари, 
омаловажава компентенције овог суда и не показује нимало грижу савести и кајање. 
Према томе, дозвољавам себи да констатујем да је окривљени дело извршио свесно и 
да цела одговорност искључиво пада на њега. Још стара кинеска мудрост каже:

„Ко прашта злочинцу, помаже злочин”. Зато, у име амблема који стоји овде изнад 
судског савета апелујем за најстрожу правду.

Овог пута нећу цитирати кривични законик, његове параграфе, главе, чланове, тачке 
и ставове. Овде је све јасно. У име правде, остављам овом суду да изрекне најправеднију 
и најстрожу казну.

Судија

Захваљујем. Дајем реч заступнику одбране.

Бранилац

Поштовани суде. . .

Оптужени данас има непуних тридесет година. То је, признаћете време када је 
човек у пуној стваралачкој снази, када у себи осећа најшире субјективне могућности да 
ствара, да осваја, да афирмише своју личност и да заједници да цео продукт сваке своје 
мождане ћелије, сваког свог нерва. То је период најизразитијег емотивног процвата 
људских идеала. И шта се дешава? Наш будући Корбизије, наш тридесетогодишњи 
младић, зачуђујуће доследно потврђује највећи парадокс људске природе. Велике 
несреће подносимо ћутећи и стрпљиво, а ситнице нас раздражују.

 Поштовани суде. Сви знамо легенду о Диогену који је усред бела дана ишао с 
упаљеним фењером улицама тражећи човека. Његов парадокс је у томе што је само 
себе сматрао човеком и ван себе је тражио потврду за сопствено постојање. Овог пута 
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парадокс је у томе што је Диоген тражио човека у себи и, тражећи се, изгубио се у 
лавиринту сопственога ја. То с његовим causa sine qua non ! То је сплет узрока без којих 
се неће догодити несрећа. Даље је јасно. (Сео је и затворио своју фасциклу.)

Судија

Ко злочинцу опрашта

Тиме злочин помаже.

Али нико није изнад обавеза, 

и нико није изнад одговорности

и нико није изнад саучесништва

пред друштвом којем припада!

Зато, у његовој кривици

(Показује палцем преко рамена.)

потражите и своју,

посебно ви, који сте сведочили вечерас. 

Избегните брже из затвора свога „ја”,

одвојте се макар корак од себе

и видећете у ружама, 

осим трња,

има и ружа!

Овде сте видели човека који је покушао да заборави живот као лошег друга. 
Потражите га у себи и судите му строго и праведно, као она која суди!

(Завеса)

  (Одломак) Томе АРСОВСКИ

  Превела Оливера ШИЈАЧКИ

Реч по реч богатимо језик

парадокс - оргинално мишљење које се разликује од опште усвојеног мишљења и 
које противуречи здравом смислу;

causa sine qua non - узрок без кога се нешто не би уопште ни догодило, тј. главни, 
основни узрок;

компентенција - надлежност, меродавност; афирмација - потврђивање, 
доказивање;

Корбизје - познати швајцарски архитекта; 

егзалтација - уздизање, занос, усхићеност;
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лавиринт - зграда са замишљеним ходницима из којих је тешко наћи излаз;

креативан - стваралачки, способност да ствара нешто ново, оригинално

продукт - производ, резултат рада;

Диоген - грчки филозоф (око 404- 323 пре н.е.) о коме постоје више анегдота. По 
једној, Диоген је усред бела дана фењером ишао атинским улицама „тражећи човека”.

Разговарамо о тексту

� Читајући одломак из драме „Диогенов парадокс” имамо утисак као да се налазимо 
у судској сали. Који је разлог томе? 

� Зашто је окривљен Драшко? 

� Какву казну тражи тужилац? 

� Шта предлаже бранилац? 

� Зашто бранилац инсистира на Драшкову младост? 

� Какво је значење легенде о Диогену у конкретном случају? 

Томе Арсовски је рођен 1928. године у Косовској Митровици где му је отац био на служби. 
Завршио је Филозофски факултет у Скопљу. Активно се бавио књижевним радом, а као 
плод такве активносту су дела: „Грст смеха”,„Александара”,„Диогенов парадокс”, „Корак до 
јесени”, збирка приповедака„Парадоксалне приче” и др.

Драмкски вид у којем аутор приказује савремени догађај из свакодневног 
живота назива се савремена драма. У њима препознајемо наше навике, проблеме и 
размишљања, као и начин живота и говора. 

РАДИО - ДРАМА
Радио - драма је текст намењен извођењу на радију и то је програм, пре свега, 

намењен слушаоцима. Основно изражајно средство радија су глас, шум и звук. Радња и 
сукоби међу ликовима се преносе дијалогом. Често се у радио- драми користи и музика 
која прати осећање лика и драматичност одређене радње.

У дечјим радио- драмама, намењеним најмлађим слушаоцима, могу се чути бројни 
садржаји из дечјег света: дечје песме, басне и бајке. 

С обзиром на начин настајања, емисије могу бити унапред снимљене, или се могу 
емитовати уживо.

 

 



      165

ИЗЛЕТ НА ЧУДНО ЗЕЛЕНО

(Радио игра за децу награђена првом наградом

на конкурсу Радио Београда)

ЛИЦА:

СВЕОН, космотан

САМО БИЋЕ, Земљанин

ДЕЛТА

БЕТА, њена сестра

ЖИЖ, сапутник

 Радња радио- драме догађа се ујутру, на почетку радног дана, у свемиру (васиони) 
где се ванземаљци налазе на осматрању. Из прозивке коју врши главни вођа Свен 
космотан да би проверио да ли су сви ту и имена која помиње, може се видети да се 
ради о ванземаљцима. Сви су ту, осим једног, САМО БИЋЕ... 

(ЕЛЕКТРОНСКА МУЗИКА КОЈА ДОЧАРАВА БЕСКРАЈНО ПРОСТРАНСТВО СВЕМИРА) 

СВЕОН: (МИРАН, ОДМЕРЕН ГЛАС). Уобичајено време јутарњег опуштања је 
прошло. Почиње дневни распоред по устаљеним задацима. Првенство има осматрање 
простора... Јесу ли сви на својим местима?... Молим, будите озбиљни... Говори Свеон... 
Следи прозивка... 

 * * *

СВЕОН: Само Биће... (КРАТКА ПАУЗА) Само Биће?... Опет тај земљанин закашњава!

ЖИЖ: Задржао се, сигурно, у некој од суседних просторија.

СВЕОН: Пронађи га, Жиж!

ЖИЖ: Разумем, космотане!

САМО БИЋЕ: То је савим непотребно, Свеоне. Већ сам у свом углу.

СВЕОН:  Често закашњаваш!

САМО БИЋЕ: Свеоне, овога пута било је заиста случајно. Загледао сам се у чудно 
зелено, потпуно ново и привлачно... Понови прозивку.

СВЕОН: (ЉУТИТО) Само Биће!

САМО БИЋЕ: На месту космотане!
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СВЕОН: Данашњи распоред: осматрање простора, бележење у дневник, преглед 
и дотеривање инструмената, космо- јоги пре обеда, обед, космо- јоги после обеда, 
одмор...

САМО БИЋЕ: Увек исто. Већ хиљаду четрдесет седмица!

ДЕЛТА: Какво си то ново зелено посматрао? 

САМО БИЋЕ: Чудесно, Делта, чудесно. Такво још никад нисмо видели.

БЕТА: Е баш јесмо!

ДЕЛТА:  Опет се правиш важна, Бета!

БЕТА: Није тако. Видели смо сва зелена светла у свемиру, ја то знам.

ЖИЖ: Вас две сте толико сличне да би вас тешко било разликовати кад не бисте 
супротно мислиле.

САМО БИЋЕ: Укључићу екран са бојом, Делта. Погледај...

ДЕЛТА: Како је лепо!

БЕТА: Ништа нарочито!

ЖИЖ: Ти кажеш да је то лепо, земљанине?

САМО БИЋЕ: Да. Волео бих да одем тамо.

СВЕОН: Ко је дозволио отварање екрана са бојом? То је предвиђено другим делом 
распореда. Наредио сам штедњу енергије.

САМО БИЋЕ: Била је то само провера, Свеоне. Уосталом, ти, као космотан, морао 
би понекад да водиш рачуна о нашим жељама.

* * *

САМО БИЋЕ: Ти хоћеш да идемо.

СВЕОН: Какви су то разговори ван дневног плана! Ја, као космотан, имам дужност 
да вас казним због тога.

САМО БИЋЕ: Сви нешто желимо осим тебе, Свеоне.

СВЕОН: Бета, желиш?

БЕТА: Баш не желим!

ДЕЛТА: Али, желим ја!

СВЕОН: Ниси била питана, нулта три. Нулта два, Жиж, ти нећеш?

ЖИЖ: Тачно. Ја нећу.

ДЕЛТА: Пропало, земљанине... 

САМО БИЋЕ: Још није. Погледај, космотане, нашој капсули недостаје енергија! 
Морамо да је узмемо. Најподесније за то је чудно зелено. Инструменти показују.

ЖИЖ:  Тачно.
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СВЕОН: Хм... Тачно. У реду, силазимо накратко. Ја сам тако наредио!

ДЕЛТА: (ШАПАТОМ) Како се то догодило, Само Биће?

САМО БИЋЕ: (ШАПАТОМ) Важно је шта смо зажелели. А ја сам извукао осигурач, 
неприметно...

(МИРНИ, ЕЛЕКТРОНСКИ ЗВУЦИ СВЕМИРА КРОЗ КОЈЕ ДОМИНИРА, НЕ СУВИШЕ 
НАГЛАШЕНО, ФИЈУК РАКЕТЕ. ОН ЈЕ СВЕ ТИШИ ДОК СЕ ЛАГАНО НЕ ПРЕТОПИ У ЦВРКУТ 
ПТИЦА. ЦВРКУТ СЕ ПОСТЕПЕНО ПОЈАЧАВА). 

 Слободан Станишић



 

ИЗРАЖАВАЊЕ И 
СТВАРАЊЕ

Допала нам се ова строфа, а можда ће и теби. 
Прочитај је и научи напамет!

... Свети Сава рече да слога све лечи,
Да гајимо знање, поштујемо речи.
Ћирилицу пишем, сигурна је рука,
Тако чувам благо Караџића Вука.
   Из песме „Свет и ја“   Милена Ковачевић
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УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

РАЗГОВОР  КАО  ВИД  КОМУНИКАЦИЈЕ

У АУТОБУСУ

 Људи се враћају с посла. Аутобус је препун. Нема места за стајање, а камоли за 
седење...

 Полако, са штапом у руци улази једна бака. Једва хода. Окреће се и погледом 
тражи слободно место да би села. Нема места.

У једном тренутку чује се дечји глас:

- Бако, бако! Дођите овде и седите. Изволите, седите!

Са места устаје дечак од дванаест-тринаест година пружа руку баки и помаже јој да 
седне. Бака седа.

- Е, хвала ти , синко! Нисам очекивала ово. Али, има добре и паметне деце која су спремна 
да помогну старијим људима. Ти си ми, срећо, један од тих. Хвала ти! А како се зовеш?

- Јован.

- Лепо име. Идеш ли у школу и какав си ђак?

- Да, бако! Одличан сам!

- Баш лепо. Тако и треба. Само настави да учиш и бићеш добар човек.

Уследише похвале и од других путника.

Дечак је стајао поред баке и слушао све оно што се о њему говорило.

На следећој станици аутобус је стао. Дечак је пошао да изађе. Застао је и још једном 
погледао баку.

- Довиђења, бако! – рекао је на растанку.

- Довиђења, срећо! – отпоздравила је бака. 

Одломак из домаћег задатка једног ученика
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Разговор означава размену речи или комуникацију између две или више особа.

Свакодневно разговарамо са људима који нас окружују о најразличитијим темама и 
ситуацијама: у кући, школи, на улици, у продавници...

Разговарамо о прочитаној књизи, о филму који смо гледали, о љубави, музици, спорту...

Разговор открива много података о особи која говори и зато је нарочито важно да 
приликом комуникације оставите добар утисак на саговорника и околину. Културна и 
васпитана особа у разговору обавезно употребљва речи: извините, молим, хвала...

У савременом свету се све чешће комуницира телефоном  и електронском поштом

Задатак

Поделите се у парове и водите разговор о летовању, омиљеној ТВ емисији, књизи.

Одглумите упознавање и разговор са новим познаником.

Употребите изразе:  молим вас, , драго ми је, са задовољством, хвала најлепше...

Да проширимо знање 

Обратите се са "Ви" свакој особи, без обзира на старост и пол.

 У разговору никад "ја" није на првом месту.

Када се представљате, реците своје име и презиме. 

При упознавању се осмехните и погледајте саговорника у очи. 

Када се представи друга особа реците:“ Драго ми је“.

Изволите!

Хвала!

Молим вас!Са задовољством!

Драго ми је!
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ПРЕПРИЧАВАЊЕ

ВУК И ПАС

         Досадило се псу једног месара да стално 
живи у једном месту, зажеле да пође некуд даље 
и види што се по осталом широком свету ради.

        Украде ти се овај пас једне вечери из куће, 
крене на пут и ноћу дође у једну велику шуму.

Пред зору срете га један мршав и гладан вук. Да 
удари на њега, не сме: види и велики је пас и 
добро ухрањен; реши се вук да се упозна с њим, 
поздрави га и упита куда се тако упутио. Пас му 

рече што је наумио.

Е, мој брајко − прихвати вук − нико више не путује него ја, па видиш какав сам. Истину 
ти кажем, тако ми моје курјачке вере, само ти је дангубица ићи по свету. Нема ти бољег 
места од оног где ти је пун трбух. И да ти мене хоћеш упитати  где се и ја могу хранити 
као ти, тамо бих ишао.

Види и пас да је тако, утолико више што се већ осећао гладан, и одговори вуку: 

−Кад је тако, добро, а ти хајде са мном. Ја ћу ти наћи господара у нашем селу; он ће те 
добро хранити, само да му ноћу чуваш кућу. 

−Нико му је боље од мене неће чувати − одговори вук. И тако пођу. 

При освитку спази вук да је псу огуљен врат и упита га откуд му то.

−Ништа не питај. 
−Та кажи ти мени да знам, добро је све знати. 

−Преко дана везују ме ланцем за врат, а ноћу пуштају ме слободна. 

−Шта кажеш, несрећниче! Ланцем за врат! На част ти та твоја господска храна, ја нисам 
на то научио. 

Доситеј ОБРАДОВИЋ
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Разговарамо о басни

� Од чега се досадило псу? 

� Шта је пожелео да уради? 

� С ким се срео у шуми? 

� О чему су разговарали међу собом? 

� Шта су се договорили? 

� Зашто је вук на крају отказао дружење са псом? 

Размисли и објасни

Која је порука писца преко ове басне?

Народне пословице
Вук длаку мења, а ћуд никада.

Кад идеш  вуку на част, поведи пса уза се.

Искуство и невоља уче човека.

Доситеј Обрадовић, просветитељ и један од 
најзначајнијих српских писаца, рођен је 1742. године 
у Чакову, у Банату, у данашњој Румунији, умро је 
1811. у Београду. Рано је остао без родитеља. Био је 
ступио у манастир, али га је убрзо напустио, разочаран 
испразним калуђерским животом. Жедан знања и 
нових доживљаја, Доситеј учи и путује. Своје огромно 
знање и таленат ставио је у службу свом народу, који се 
у то време отимао из вишевековног ропства и незнања. 
Написао је чувену песму „Востани,Сербие!“ („Устани, 

Србијо!“). Прославио се баснама.
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Упамти

Препричавање је облик усменог или писменог изражанања о неком догађају, гледаном 
филму, позоришној представи, прочитаном тексту, о догађају који је испричало друго 
лице без да се при том износи властити став.

Препричавање може да буде опширно и скраћено.

Када се при препричавању залази у детаље онда је то опширно препричавање.

За разлику од опширног, у скраћеном препричавању се обухвата само оно што је 
најважније.

 

Задатак за самостални рад

1. група: Препричај садржину гледаног филма.

2. група: Препричај садржину гледане позоришне представе.

3.  група: Препричај садржину прочитаног текста.

ПРИПОВЕДАЊЕ
Хронолошко и ретроспективно приповедање

ПРВИ ПУТ У ЦИРКУСУ

На самом почетку те школске године, кад сам ступио у шести разред основне школе, 
стигла је у наш град узбудљива новина.

На пространој површини Великог пијаца почели су једног дана да слажу неке греде и 
летве, и да гомилају сандуке. Идући из школе, ми смо се заустављали и посматрали 
запослене људе, странце и домаће, како предано, очигледно с неким планом, послују 
око тих ствари, и како у том раду свака од њих добија своје место, свој нов изглед и тиме 
објашњава и оправдање. Све заједно: подиже се циркус.

Још пре него што је довршена велика шатра од сивог платна, у нашој кући почео је разговор 
о томе да ли треба ићи на прву представу тога циркуса, и да ли треба повести и мене. 
Нисам разумео све што су моји родитељи говорили, али ми се чинило да је немогућно 
да неће искористити срећу која им се пружа. Мање ми је изгледало вероватним да ће 
повести и мене. Ипак су ме повели.

Тога дана раније смо вечерали. Затим свечано смо се обукли. Из куће смо изашли са 
првим мраком. Ишли смо у сусрет мраку, а мени је изгледало као да свиће. Издалека се 
видело да је Велики пијац осветљен, а у тој светлости кретали су се или стајали људски 
ликови као црне силуете. Немирна срца и притајена даха ушао сам са својима у циркус, 
који је био јарко осветљен. Неколико редова седишта од необлањаних смречевих дасака 
сачињавали су правилан круг око циркуске арене посуте дебелим слојем меке и жућкасте 
струготине.
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У арену су, уз смех и радосно птичје кликтање упала два кловна. Трчали су, претурали се, 
прескакали један другог; споразумевали су се само мимиком.

Затим су дошле вежбе са дресираним коњима. Са стране је стајао директор циркуса 
у јахаћем оделу са цилиндром на глави и високим чизмама тесних сара на ногама, са 
уфитиљеним брковима на непомичном лицу. Витлајући дугачким бичем у руци, он је 
управљао целом игром. Угојени и сјајно тимарени белци и вранци обилазили су у круг, 
пропињали се или падали на колена, на пуцањ бича, и на исти такав знак одлазили из 
арене. Последња слика изазвала је одушевљење и бурно одобравање гледалаца. На 
вранцу без обележја и светле пеге, који је трчао између два белца нижа од њега, јахала 
је набељена и нарумењена жена у светлом трикоу, само са дугом пелерином од модре 
свиле везаном око врата. Пошто су неколико пута учинили круг, жена се, на пуцањ бича, 
винула и наоко лаким покретом, стала вранцу на сапи. Припијени један уз другог, коњи 
су јурили, бацајући копитама струготину по првим редовима гледалаца, а на средњем је, 
усправна и величанствена, стајала жена сва у трикоу боје тела, као нага, док је за њом 
вијорила њена модра пелерина.

После тога величанственог призора, изишли су радници, прострли шарен ћилим и 
стали да затежу жицу изнад арене, с једног краја на други. Ти људи у својим обичним 
радним оделима изгледали су као залутали овамо из оног давно несталог света у ком 
сам и ја некад живео. На ту жицу попела се нарочитим степеницама млада играчица. 
Директор јој је при том помагао церемониозним покретима. Била је ситна, нежнија и 
на изглед слабија од оне јахачице, али њено тело је било савршено вајано, у трикоу од 
црне свиле, са посве кратком зеленом сукњицом, јако набраном око кукова, док јој је 
жут јелек стезао струк и слабо прикривао груди. У десној руци држала је лаки кинески 
сунцобран. Најпре се кретала опрезно и споро. Изгледало је невероватно да ће прећи 
преко те жице. Неколико пута се зањихала и застала као да ће пасти, као да већ пада, 
али се крајњим напором, машући левом слободном руком и својим сунцобраном, ипак 
одржала и продужила да клизи по жици. Мени се у тим тренуцима срце од узбуђења 
пело у грло. Прелазећи по други пут исти простор, кретала се већ лакше и сигурније. На 
лицу јој је стално лебдео лак и безбрижан осмејак.

То није више био циркус. Та жица је била 
разапета од планине до планине, с једног 
краја неког пролетњег предела до другог, 
а девојка на њој прелазила је лебдећи, 
слободнија од птице и лакша од лептира, 
с једног краја широког видика на други, 
заједно са својим скупоценим осмејком.

Изгледало ми је да чуду и лепоти нема краја, 
да ти људи све могу и остварују све што само 
помисле. Живот који смо досад живели био 
је наткриљен и потпуно и заувек потиснут. 
Све су препреке оборене. Игра ће одсад бити 
смисао и садржина живота, а чуда његови и 
редовни закони. Сви ћемо живети и кретати 
се тако и изводити сличне и још веће подвиге.

                                                                      

Иво АНДРИЋ
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Непознате и мање познате речи:

циркус – ограђен кружни простор с великм шаторима у коме се изводе разне вештине 
акробата и мађионичара, као и дресираних животиња.

силуета − нејасна фигура човека и предмета који се нејасно види.

арена − кружна или овална грађевина подигнута за представе и такмичења; дворана

кловн − циркуски глумац, шаљивџија, комичар, лакрдијаш

мимика − глума, безгласан говор помоћу покрета лица 

сара − део чизме од чланка до колена

шатра − већи шатор за циркуске представе 

трико − одело играча балета и гимнастичара

церемонијалан − свечан, претерано учтив

Разговарамо о тексту

� Кога препознајеш у приповедачу текста „Први пут у циркусу”? 

� Уочи појединости које откривају како дете, односно писац доживљава сусрет са 
циркузантима. 

� Шта му је оставило најснажнији утисак?

Приповедање

Приповдање је облик усменог и писменог изражавања када приповедач говори о 
истинитим догађајима и доживљајима укојима је и сам учествовао, или је био присутан.

Приповедање  може бити: хронолошко и ретроспективно.

Хронолошко приповедање је онда када приповедач излаже ред догађаја онако како су 
се стварно догодили.

Ретроспективно или приповедање по сећању је приповедање са подсећањем на прошле 
догађаје и доживљаје.

Приповедање у првом лицу

Док читамо текст „Први пут у циркусу“ има се утисак као да гледамо и слушамо 
приповедача (у конкретном случају то је сам писац у лику детета).

Такав начин приповедања зове се приповедање у првом лицу.
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ОПИСИВАЊЕ

               Опис је битан елеменат  прозног дела и користи се да би читалац добио што 
јаснију слику о неком лику, простору, пејзажу.

 Најчешће су то описи спољашњег, физичког изгледа лика или унутрашњег, осећајног или 
психичког стања лика. Спољашњи опис лика је опис његовог  изгледа и одеће и зове се 
књижевни портрет. Унутрашњи опис је опис његових размишљања, осећања и његове 
нарави .С обзиром на простор у којему ликови живе и раде, појављују се и различити 
описи простора у којем се радња одвија (унутрашњости собе, школе, брода, цркве, 
дворца и сл.)  Писац настоји да тим описима што уверљивије дочара одређени лик, као и 
простор и време у којем се лик налази. Посебна врста описа су описи природе који нам 
дају слику неког пејзажа. 

                                                       

ОХРИДСКО ЈЕЗЕРО

После дана са кишом и буром настало је лепо време. Сунце пече, ваздух је над језером 
провидан, а на обалама трепери јара, која обавија и највише врхове око језера: Јабланицу, 
Крстац и Галичицу. Око чамца је топла, плава језерска вода, у коју далеко вид продире, а 
где он изда, настају оне плавенкасто − црвенкасте дубине, од којих се страха нема, јер је 
језеро тихо и глатке површине; и њима има, кажу рибари, тако много рибе као дробнога 
песка. Од језера се развија према планинама благ ветрић, који управо не дува, већ пирка, 
ћарлија и зове се ветерник, најпријатнији ветар Охридског језера; то управо није ветар, 
јер нема правца, већ нас са свих страна облива свеж ваздух, који има мирис воде; због 
њега је Охридско језеро лети нарочито пријатно. Он не прави таласе, већ фине наборе 
на језерској површини, који изгледају као они на притиснутом плишу, и ти су наборићи 
тако обли као да је језерска површина уљем покривена; негде се групе набора пресецају 
и имају план мреже.

Тада лепоту језерску увећавају и лепе језерске птице; особито бели лабуди, који високо 
над језером лете, јата крецмана, који ниско лете и сваки час падају по језеру, и црни 
норови, који сви по језеру гњуре.

Небо и ваздух нису ни један сат потпуно исти изнад ове велике и дубоке котлине која 
је опкољена врло високим планинама. Час сија јужно сунце, чија се зрака непријатно 
осећа; затим нагло наступи хладовина од облака којим се небо над  језером превуче, 
још чешће пријатна полухладовина од честих праменастих облака, кроз које се сунце 
осећа. Потпуне тишине има на Охридском језеру само рано изјутра, приликом смене 
ветрова: ноћника и ветерника. А кад узму хујати ветрови и небо се превуче црним густим 
облацима, боја воде Охридског језера постаје у целини црнкаста, а по њој шуме, шуште 
и прскају високи таласи као црне масе, чија се само темена забеласају, кад се скрше. 
Тај непријатан утисак се увећава пред вече и ноћу, када језеро испуњава човека језом и 
страхом.

Боја воде је у обалним, плићим партијама отворено−зелена; то је нефритско зеленило, 
особито пријатно кад је дно покривено било влакнастим било густим и дебелим алгама. 
Од обалских плићих партија према већим дубинама вода постаје све више плава; ведријих 
и лепих дана вода Охридског језера има топло плаветнило, које је пријатније од небеског 
плаветнила; то је отворено, прозрачно и провидно плаветнило, али ипак загаситије од 
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небеског, пријатније је и од обичног морског плаветнила, које је још затвореније. Овај 
нормалан распоред боја у Охридском језеру често се мења. Кад сунце кроз облаке 
просијава, боја воде постаје затворено−плава с мало зеленила; кад сунце зађе за густе 
облаке, у њу се меша све више црнога; кад наиђу перјасти и праменасти облаци, који 
по језеру остављају сенке као лиснате гране, боја воде постаје зеленкасто−плава, дакле 
више зеленкаста. Из ових претходних посматрања види се да боја воде зависи од дубине, 
јер је највећа разлика између обалних партија, где је боја зелена са разним нијансама, 
и дубоког језера где преовлађује плава боја; од састава дна, јер ако је ово под алгама, 
вода је зелена, ако је од стена, онда се у боју воде меша природна боја стена, ако је од 
шљунка, онда је вода отворено−зелена, са шарама итд.; и од наоблачености, јер, у ма 
којој партији, језеро има друкчију боју воде при ведром и сунчаном времену, а друкчију 
кад наиђу облаци или при црној натуштености.

У три часа по подне почне дувати редован ветар Охридског језера, стрмац, који испочетка 
само ћарлија, али може и да ојача и тада хуји: дува искидано, на махове, и брзо узбурка 
цело језеро. Од њега постају кратки, оштри таласи, чија се темена крше и који се каткад 
прескачу. Кад зађе сунце, смени га ноћник, мало јачи од ветерника или дневнога ветра; 
он пирка и ћарлија са околних планина са свих страна према језеру; нема дакле као 
ветерник једног одређеног правца. Обично почне ћарлијати на 2−3 сата после сунчева 
заласка, па се осећа целу ноћ и изјутра, док се сунце не роди. Тада га смени ветерник, 
али не одмах, јер између њих има каткад краћа, каткад дужа пауза, поменуте тишине. 
Али је само око Св. Наума, на јужној обали језера, ноћник редован ветар, који почиње и 
престаје, као што је горе изложено. По осталим деловима језера он се по правилу јави 
тек пред зору.

                                                                                                                                            Јован ЦВИЈИЋ
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Непознате и мање познате речи

јара − јака врућина; треперење врелог летњег ваздуха

крецман − корморан, храни се рибом; људи га користе за хватање рибе; 

лабед − лабуд

нор (норови) − врста гњурца; 

фрит − врста минерала

плиш − кадифа, сомот

Разговарамо о тексту

У тексту „Охридко језеро” има изузетно лепих описа о лепоти природе.

Такви описи су својствени човеку који има оштар вид и слух, али и истанчано осећање 
доживљавања онога што га окружује.

Док читамо лепе описе некога предмета, бића или неког предела, чини нам се да су те 
слике пред нама и доживљамо их слично као и сам писац.

У првом делу текста има неколико описа датих преко поређења. Пронађи их!

Којом реченицом је дат опис боје воде Охридског језера?

У ком делу текста су дати описи игре сунца, облака и језерских таласа?

Како изгледа небо?

Задатак за самостални рад

Потруди се да опишеш неки предео из твог родног краја: река (поток), шума, поље и сл.

Наслов одреди сам (а)!

Јован Цвијић (Лозница, 1865−Београд, 1927), географ, 
професор универзитета, председник САНУ, почасни 
доктор наука више европских универзитета. Добитник 
је многих међународних признања − одликован је 
златним и сребрним медаљама.

Дела: „Балканско полуострво и јужнословенске земље. 
Основи антропо-географије”, „Говори и чланци” и др.
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ОПИС ЛИКА И ЛИЧНОСТИ

ВАЊКА

           Вањка Жуков, деветогодишњи дечак, кога су пре три месеца дали на занат 
обућару Аљахину, на Бадње вече није могао да спава. Сачекавши да газда са 
женом и помоћници оду на јутрење, извадио је из газдиног ормара бочицу са 
мастилом, држаље са зарђалим пером, раширио пред собом изгужвани лист 
хартије и почео да пише. Пре него што је написао прво слово, неколико пута је 
плашљиво погледао на врата и прозоре, испод ока осмотрио тамну икону, поред 
које су с обе стране биле полице са калупима, и испрекидано удахнуо. Хартија је 
била на клупи, а он је клечао испред клупе.

„Мили дедице, Константине Макарићу,−писао је.−И ево пишем ти писмо. Честитам 
ти Божић и желим ти све најбоље. Ја немам ни оца ни мамице, једини си ми ти 
остао”.

Вањка је прешао погледом по тамном прозору на коме је треперио одсјај његове 
свећице и живо је замислио свога деду Константина Макарића. То је мален, 
мршав, али необично живахан и жустар старчић од шездесет пет година са вечно 
насмејаним лицем и пијаним очима.

Вањка је уздахнуо, умочио перо и наставио да пише:

„А јуче су ме тукли. Газда ме извукао за косу у двориште и опалио обућарским 
ременом зато што сам љуљајући њихово дете у колевци нехотице заспао. А у 
недељу ми је газдарица наредила да очистим харингу, а ја сам почео од репа, па је 
она узела харингу и почела да ми гура њену главу у уста. Калфе ми се смеју, шаљу 
ме у крчму по вотку и траже да од газде крадем краставце, а газда удара чиме 
стигне. А нема шта да се једе. Ујутру даје хлеб, за ручак кашу, за вечеру такође 
хлеб, а што се тиче чаја или чорбе од зеља, то газде саме ждеру. И наређују ми 
да спавам у трему, а кад њихово дете плаче, уопште и не спавам, него љуљам 
колевку. Мили дедице, молим те као бога, врати ме одавде кући у село, јер ово 
издржати не могу...”

„Дођи, мили дедице,−наставио је Вањка−молим те као бога, узми ме одавде. 
Сажали се на мене, несрећно сироче, јер ме стално туку, и страшно сам гладан. 
Остајем твој унук Иван Жуков, мили дедице, дођи”.

Вањка је пресавио на четворо исписани лист и ставио га у коверат купљен дан 
раније за копејку ... Размисливши мало, умочио је перо и написао адресу:

Д е д и  у  с е л о

Затим се почешао, размислио и додао: „Константину Макарићу.” Задовољан што 
му нису сметали да пише, ставио је капу на главу и, не огрнувши се олињалом 
бундицом, само у кошуљи истрчао на улицу ... Продавци из касапнице, које је уочи 
тога дана питао, рекли су му да се писма стављају у поштанске сандучиће, а одатле 
се развозе по целој земљи. Вањка је дотрчао до првог поштанског сандучета и 
убацио драгоцено писмо у отвор ...

Уљуљкан слатким надама, после једног часа чврсто је заспао ... Сањао је пећ. 
На пећи седи деда, висе му босе ноге, и чита писмо куварицама ...

                                                                                          Антон Павлович ЧЕХОВ
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Разговарамо о тексту

� Ко је главни лик у овој приповеци? 

� Када су почеле његове патње? 

� Шта писац осећа према њему? 

 

Овако је Вук Караџић описао једног од војвода из Првог српског устанка 1804. године:

„Вељко је био танка и висока струка, смеђе косе и врло малих бркова, дугуљастих сувих 
образа, широких уста и подугачка мало покучаста носа; и није му било више од 30 година 
кад је погинуо...”

                                                                        Из „Житија Хајдук−Вељка Петровића” Вук КАРАЏИЋ

Упамти

Спољашњи опис неке личности назива се књижевни портрет.

Задатак за самостални рад

Опиши спољашњи изглед најомиљеније личности.

а) Пронађи опис главног лика у приповеци „Јаблан”.

Изузетан леп опис лика Софке дао је Бора Станковић у роману „Нечиста крв“.                           

„ Рамена и плећа једнако су јој била једра, пуна и развијена; горњи део руку, мишице, 
биле су облије и једрије, те је заједно са пуним јој плећима чиниле и даље витком и 
правом, и због тога јој се свакад стас и бедра јаче истицали. Мало дугих, сувих руку, 
са, истина, сувим али нежним прстима и са још нежнијим, више длана облим и пуним 
чланком руке који је показивао сву белину њене коже. Лица не толико свежа колико 

Антон Павлович Чехов (1860−1904), један је од највећих 
руских драмских писаца и приповедача. Својим делима 
је пренео славу руске књижевности широм света. Иако 
је живео свега 44 године, Чехов је створио огромно 
дело. Он је мајстор кратких прича у којима успева да 
са мало речи, а великом уметничком снагом, наслика 
представнике разних слојева руског друштва свога 
времена. У његовим делима избија, упркос оштрој 
сатири, доброћудан хумор и огромна љубав према 
људима.
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бела, нешто мало дуга, омекшала, кошчата али са чистим и високим челом, црним, 
крупним, мало уским очима, увек врелим јагодицама и стиснутим танким устима, тек 
при крајевима влажним и страсним. А од целе лепоте њена тела која јој је била стала, као 
скаменила се, да се не би трошила, једино коса, како јој је још у почетку почела расти, 
тако јој је и тада једнако бујала и расла. Коса је била црна, мека, тешка, тако да ју је увек 
осећала како јој, кад је распусти по врату и плећима, лако и сеновито лежи.

Али што је Софку највише узнемиравало, то је што, откада она почела да расте и већ се и 
развила у ову своју чувену лепоту, он, отац, све ређе долазио. А она је знала да је то све 
због ње...“

                      

Задатак

Користећи наведене примере опиши лик  свог најбољег друга,  другарице.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЕСТ,  ИЗВЕШТАЈ,  ИНТЕРВЈУ

 

Вест  је облик изражавања којом се јавност у најкраћим цртама упознаје с неким актуелним 
догађајем. Вест подразумева да се у првом пасусу дају одговори на 5 основних питања ( 
КО-ШТА-ГДЕ-КАДА-КАКО), а да се касније у вести ређају мање значајне чињенице, према 
значају.

Пример:

Звучи нестварно, али тако је - Србија је у финалу Светског првенства у фудбалу 
победила Бразил! Јунаци су "орлићи", играчи омладинске селекције, који су петоструке 
шампионе света савладали после продужетака са 2:1 у финалу турнира, захваљујући голу 
Максимовића у 118. минуту.

Блиц 20.06.2015.
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Извештај је проширена вест која садржи велики број детаља, информација о једном 
догађају. У њему се описују догађај којем је новинар присуствовао. (концерт, премијера 
филма, утакмица...)

Пример: 

Новак Ђоковић је трећи пут у каријери шампион Вимблдона, трећи пут у последњих 
пет година. Вимблдон, та катедрала тениских снова, тај вечити сан сваког дечака који 
бар једном узме рекет у руке, то сазвежђе највећих звезда белог спорта, поново на 
шампионској табли носи име – Новак Ђоковић.

А да славље буде још веће, светски број 1 у финалу је савладао једног од најбољих 
тенисера свих времена, седмоструког шампиона Роџера Федерера, са 7:6 (7:1), 6:7 
(10:12), 6:4, 6:3. Савладао га је и прошле године, али сада тај тријумф има већу тежину 
јер је Швајцарац у врхунској форми, коју многи пореде с његовим најбољим данима.

Ако додамо да је Ђоковић на Ролан Гаросу победио Рафаела Надала, краља париске 
шљаке, јасно је да је Новак данас најбољи, без обзира на то на каквој подлози игра.

Политика 12.07.2015.

Задатак:

Размислите  шта бисте  питали Новака Ђоковића када бисте га срели.

Да ли сте некада гледали тениски меч?

Прочитај нешто  о тенису?

Размислите који спорт бисте волели да тренирате.

Напишите извештај са неке утакмице, позоришне претставе, концерта.



 

МЕДИЈСКА 

КУЛТУРА
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ОБРАЗОВНЕ И ЗАБАВНЕ РАДИО И ТВ ЕМИСИЈЕ

 О медијима
 Присети се и припреми за разговор о медијима!

 Шта су то медији? Покушај да их набројиш!

Упамти!

 Медији су савремена средства за јавно информисање и комуникацију намењена 
великом броју људи.

 Како се деле медији?

 Који су то штампани, а који електронски медији?

Упамти!

 Под појмом електронски медији подразумева се било који тип опреме која 
се користи у процесу електронске комуникације. То су: радио, телевизија, телефон, 
РС (personal computer). Најновији дигитални сигнал и дигитална ТВ пружа могућност 
пријема у покрету (у аутомобилу, аутобусу, на мобилним телефонима). Медији су 
пошиљалац, а публика прималац информација. Овај процес масовног комуницирања је 
својеврсна размена добара између медија и публике, при чему публика добија вести, 
поуку и забаву, а медији добијају пажњу.

Образовне и забавне емисије
 Радио и телевизија свакодневно емитују програме са устаљеним и различитим 
емисијама.

 Радио-програм је, пре свега, намењен слушаоцу, а телевизијски – гледаоцу 
и слушаоцу (два чула – вида и слуха). Информације морају бити проверене и 
непристрасне, а медијски садржаји треба да информишу, образују и забаве.

 На основу садржаја који се емитују све радио и ТВ емисије се деле на:

 а) информативне емисије – које информишу о актуелним догађајима из земље и 
света (вести, политичке емисије, хронике);

 б) образовне емисије – дају садржаје преко којих слушаоци и гледаоци богате 
своје знање из различитих области (науке, технике, уметности и слично);

 в) забавне емисије – служе да се људи разоноде, али истовремено да нешто 
и науче (различите музичке емисије, популарне серије, филмови, радио и ТВ драме, 
квизови итд.);

 г) дечје емисије –  програм намењен деци различитог узраста (цртани и дечји 
филмови, школски програми, музички и други образовни програми).Дечје образовне 
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емисије морају бити усклађене са узрастом и искуствима деце. Образовне емисије, 
нарочито код млађе публике, имају и васпитно-образовну улогу. 

             У мултикултурним срединама врло је важно да се код деце још у раном 
детињству развије и свест о разумевању, толеранцији и уважавању различитости. 
Због тога су неопходне и образовне емисије  у којима су заступљени и припадници 
различитих друштвено маргинализованих група (особе са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, припадници етничких, расних и националних мањина, особе из 
сиромашних породица, особе са села).

 д) спортски и филмски програми – пружају могућност праћења преноса свих 
видова спортова из света и разноврсних филмова.

 Емисије се преносе директно, а могу бити снимљене па да се више пута емитују. 
Популарне су касете и СD-a који омогућавају слушање и приказивање више пута по жељи 
слушалаца и гледалаца.

 За избор и праћење одређених радио и ТВ емисија слушаоци и гледаоци могу 
да се информишу директно са одређеног медија, преко дневне штампе или недељних 
радио и ТВ програма.

 Разговор о теми:

- Колико времена проводиш слушајући радио и гледајући ТВ?

- Које канале најчешће гледаш?

- Који су ти садржаји најинтересантнији и зашто?

 Задатак за рад по групама:

 Поделите се у две групе.

а) Прва група нека одабере једну образовну емисију коју ће гледати или слушати и нека 
се припреми за презентацију на часу.

б) Друга група нека се припреми за приказивање једне забавне емисије и вођење 
разговора на часу.

 Задатак за самостални рад 

а) Слушај и гледај једну радио или ТВ емисију за децу и спреми се за разговор о истој.
б) Сними један део емисије који ће ти послужити за разговор на часу.

в) Издвој главне ликове и одреди њихову улогу (шта је позитивно, а шта негативно код 
истих).

г) Шта је то по чему ћеш памтити одабрану емисију?

 Препоручујемо вам:

 Ако сте у могућности погледајте неке епизоде из ТВ серија: „Коцка, коцка, 
коцкица“, „Музички тобоган“ и „Фазони и форе“ уз које су одрасле многе генерације.

 Уз помоћ предметног наставника уговорите посету неком радију или телевизији и 
сусрет са новинарима.
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ИНТЕРНЕТ

Интернет је  јавно доступна глобална мрежа, која повезује кориснике из целог света. 
Интернет повезује не само поједине рачунаре већ и читаве мреже. Осим компјутера, 
на интернет се повезују и мобилни телефони, телевизори...  Интернет данас омогућава 
комуникацију, размену фајлова, видео и аудио-репродукцију, забаву, апликације. У 
савременом свету број нових корисника интернета вртоглаво расте.

ФИЛМ

ВРСТЕ ФИЛМОВА

Гледање филмова је постало свакодневница 
савременог човека. Садржај филма има велики 
утицај на друштво у целини , а посебно на децу 
и омладину. Филмови изазивају различите 
емоције код гледалаца као што су радост, туга, 
страх, смех и сл. а млади се често поистовећују 
са омиљеним филмским ликовима.  Због тога 
је врло важно уочити позитивне и негативне 
особине ликова и схватити да филм није реални 
живот.

Разговарајте о позитивним и негативним странама интернета.
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AНИМИРАНИ (ЦРТАНИ) ФИЛМОВИ

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ

ИГРАНИ ФИЛМОВИ

Анимирани  (цртани ) – филм у којем се покреће (анимира) нешто што је иначе неживо. 
Обично је то цртеж који се покреће по посебном поступку анимације. Друга врста 
анимираног филма је луткарски филм. Главни ликови су лутке које се покрећу и којима 
глас позајмљују професионални глумци.

Уз цртане филмове порасле су многе генерације. Најзанимљивији јунаци анимираног 
света су фантастична бића разних облика и боја, који се  памте од најранијег детињства. 
Први цртани лик  у свету је весели миш Мики Маус, рођен давне 1928. године. Деци су 
нарочито занимљиве и авантуре нераздвојног мачка и миша Тома и Џерија, а захваљујући 
лику морнара Попаја, родитељи и данас често говоре деци  да једу спанаћ,  како би  били 
велики и снажни као Попај. Кроз ове фелмове деци се углавном шаљу поруке да добро 
увек побеђује зло.

Разговор о теми:

Који цртани филм највише волиш и зашто?

Који ти је омиљен  јунак из цртаних филмова?

Наведи позитивне и негативне особине ликова из цртаних филмова.

Задатак:

Препричајте један цртани филм.

Посетите једну луткарску представу и опишите ликове.

Забележите разлику између цртаног филма и луткарске представе.

Буди креативан!

Покушај да урадиш кратак стрип. Лик и тему одреди сам.

Документарни – филм у којем се снима истинити живот, стварни ликови и догађаји који 
су се заиста догодили. Документарни филм приказује истините догађаје из  свакодневног 
живота. Ликови и догађаји у овим филмовима нису измишњни, као у играним филмовима. 
Прича се снима на лицу места са  особама које су  стручне за одређену област о којој  се 
говори. Гледање  документарних филмова  гледаоцу  може разјаснити многе појмове и 
допринети развоју опште културе.

Размисли:

О ком важном историјском  догађају би волео да погледаш документарни филм?

Шта си научио из документарног филма који си гледао?
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Играни – филм у којем професионални глумци оживљавају драмски текст.

Много је  филмова снимљено по делима домаћих писаца. Од „Софке“ Боре Станковића 
до „Зоне Замфирове“ Стевана Сремца. Вреди напоменути и играни филм „Бој на Косову“. 
Уосталом,  српска кинематографија је веома богата, цењена и поштована.                                         

Дијалог из филма „Зона Замфирова“ између Зоне и Манета:

— Не слушај душмани моји по ма’але... Несам такав, Зоне, како казују... Ћу те слушам; 
кад ми рекнеш остани си, ћу си останем, кад ми па рекнеш иди си, ја ћу си идем... 

— Е па, ете, казујем ти саг: иди си, пушти ме! — рече Зона и измаче корак-два. 

— Остани јоште малко! — рече и приђе један корак. 

— Е, што искаш? — запита га зловољно и нестрпљиво Зона. 

— Татко и мајка ти не бегендисују ме, — тој си знајем убаво. За тој те не питујем, веће за 
друго... — рече Мане, па стаде. — Е... Васка... лагала ли је кад ми је, ете, абере доносила, 
и зборила, ете... „Поздравила ти се Зоне“?... 

— Тој си је њојно знање... Што ме питујеш? Може да се посмешила, а требала да рекне: 
„Поздравила ти се Калина“. 

— Е, што па Калина? 

— Зашто ти је прилика... 

— Што ми ти па збориш саг туј за Калину?! Калина ће си дочека своју срећу... А ја си па 
искам и тражим моју... Неје писано за мен’ и за Калину... 
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— Па си прочетеја што је писано?... 

— А ја си... — вели збуњено Мане — ете... искам... ако је демек, к’смет... из вашу кућу... 

— Хе-хе! — осмехну се Зона. — Та како ђе саг бидне тој!... Васка ни се удава... Бија гу веће 
и „голем нишан“... 

— За Васку неје реч... Има јоште за удавање из туј кућу... Зоне, море, — рече дршћућим 
гласом и испрекидано Мане. — Ја си знајем све... Теб’ те стра’ од татка... Стареји твоји, ете, 
не давају те... Ама, ласно за тој! Ни татко ми Ђорђија неје се оженија сас алал, демек, оди 
нанини стареји, веће сас зор; уграбија, демек, што си милуваше... И ја ћу такој напрајим... 
Сал ако ти искаш, — ласно за све! Ја си имам голему роднину... Ћу те одведем у кућу 
роднинску; седи си тамо сас сваки чес’ до венчање... Од кога те стра’? Кој ти што може!? 
Ја си имам сијасвет кардаши и побратими; ће изгинемо, — а теб’ те неће давамо!... 

— Јок! 

— Зашто? 

— Несмо прилика... 

Непознате речи:

бегенисати — заволети 

сал — само 

кардаш — друг 

лацкати — ласкати 

Задатак

Гледај један домаћи филм  или једну епизоду из серије. Спреми се за разговор на часу. 

ДЕЛОВИ ШТАМПАНОГ ДЕЛА

„Не зна да говори, а може свакога да научи“  - књига

       Књига је највеће благо човечанства и најбољи  човеков пријатељ. Она је одиграла 
велику улогу у развоју цивилизације. До појаве књиге људи су причу о себи и свету 
преносили  усменим путем. Са појавом књиге људско сазнање је могло да путује кроз 
време и простор. У данашње време књига добија нови облик. Захваљујући интернету 
појављује се у дигиталном облику и постаје доступна свима. Некада су се књиге могле 
набавити само у књижарама и библиотекама.

       Настанак књиге пролази кроз неколико фаза. Писац  записује своје идеје, сазнања и 
закључке и ствара песму, причу, роман или научно дело. Живот књиге почиње тек онда 
када се она у штампаном издању представи читаоцима.

       Осим наслова, аутора и издавача , саставни делови књиге су:  предговор,  поговор , 
пасус, глава и том.
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ПРЕДГОВОР  је краћи или дужи уводни чланак испред научног или књижевног дела 
написан с  намером да упути читаоца на садржину дела.

ПОГОВОР – је посебан текст на крају дела у којем се износи завршно мишљење, оцена, 
објашњење и анализа писца или издавача као коначни исход догађаја који су везани за 
главног јунака.  (Епилог – завршни део књижевног дела – крај).

  

ПАСУС     (ПАРАГРАФ, ОДЕЉАК)  - је део неког текста, група реченица које изражавају 
јединствену мисао и чине једну целину. Те целине су одвојене мало увученим редом, 
тако да су уочљиве и препознатљиве.

ГЛАВА  (ОДЛОМАК, ПОГЛАВЉЕ) – је део кљижевног дела или списа који чини извесну 
целину, а односи се на одређени догађај. Обележава се поднасловом или бројем 
(римским или арапским).

ТОМ  (СВЕЗАК)  - је једна књига као део обимног  научног, књижевног или сличног   дела 
које је објављено у више књига.  Најчешће то је трилогија  - од три дела која чине целину, 
или тетралогија- од четири дела која чине целину.

Пример:  „Сабрана дела Вука Караџића“ чине 36 књига ,  „Српска трилогија“ – Стевана 
Јаковљевића, или  тетралогија „Време смрти“ – Добрице Ћосића. 

Задатак

Потражи књигу у електронској верзији.

Формирајте пет група тако што ће свака група представити свој  рад коришћењем књиге.

Разговор о књизи која је оставила посебан утисак на тебе.

Сусрет и разговор са писцем.

Речи лете, написано остаје.  

(латинска пословица)
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