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Обнављање

Први дан
...

― Децо, примите лепо новог друга и помозите му, јер ће 
му ваша помоћ сигурно бити потребна. Знате, он тек треба да се 
навикне на нову школу.

Усудио сам се да погледам 
по учионици. Било је страшно 
― читав разред ме је гледао.

―  Код тебе, Драговићева, 
не седи нико. Ту ћеш од сада да 
седиш ― рекла је наставница.

Запазио сам да у свакој клупи седе по 
један дечак и једна девојчица. А код нас су 
дечаци седели посебно, девојчице посебно.

―  Чекај!
Стао сам и окренуо се. Наставница је 

рекла:
―  Ред је да се представиш одељењу. 

Како се зовеш?
― Глигорије ― замуцао сам и 

поцрвенео....
      
― Но ― храбрила ме је наставница ― 

зар само ― Глигорије?
― Ја се зовем Глигорије Пецикоза 

Хајдук ― рекао сам..

Обнављање
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― Добро, Глигорије. Шта ти значи оно ― Хајдук?
― То ми је део презимена.
― Но, ако је тако, нека ти буде. Седи на место. 
Сео сам. Наставница је кренула према вратима... Чим је 

изашла, сви су се окупили око мене.

по Градимиру Стојковићу
(одломак из романа Хајдук у Београду)

представити се = рећи своје име и презиме

1. У пару са другом (другарицом) одговарај на питања.

 1. Шта је наставница рекла ученицима?
 2. Како се осећао нови ученик док су га сви гледали?
 3. Поред кога ће седети нови ученик?
 4. Како су  распоређени ученици по клупама?
 5. Како се зове нови ученик?
 6. Шта је било необично наставници?
 7. Да ли знаш ко су хајдуци?

* За свако питање изаберите по један од понуђених 
одговора:

 • У свакој клупи седи по један дечак и једна девојчица.
 • Наставница је рекла да треба да помогну новом другу.
 • Хајдуци су Срби који су се борили против Турака. 
 • Новом ученику је било страшно јер су га сви гледали.
 • Он се зове Глигорије Пецикоза Хајдук.
 • Нови ученик ће седети у клупи поред Драговићеве.

 • Наставници је било необично што ученик има два 
презимена.

Обнављање
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2.  пажљиво читај текст и подвуци делове текста који 
представљају управни говор.

3. пронађи у тексту по једну: изјавну,  упитну и узвичну 
реченицу.

  *Реченице препиши у своју свеску.

4.  Усправним цртама подели речи на слогове: 

 Усудио сам се да погледам по учионици. Било је страшно 
- читав разред ме је гледао.

5.  Следеће реченице прошири понуђеним речима и 
напиши их у свеску. 

 *Пази на ред речи у реченици.

 1. Разред ме је гледао. 1.  читав, пажљиво
 2.  Примите друга.  2. новог, лепо, децо
 3.  Наставница је кренула. 3. после часа, брзо,     
    према вратима, 
    наша, српског језика

6.  пронађи предикат и субјекат у следећим реченицама.
 *Предикат подвуци двема цртама, а субјекат једном цртом.

 1. Ти ћеш од сада ту седети.
 2. У клупи седе један дечак и једна девојчица.
 3. Ја сам замуцао и поцрвенео.

7.  испричај о себи.
 *Одговори на питања.

 1. Како се зовеш?
 2. У који разред идеш?
 3. Како се зове твој најбољи друг или најбоља друга-

рица?

Обнављање
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 4. Поред кога седиш у клупи?
 5. Да ли имате новог ученика (нову ученицу) у оде-

љењу?
 6. Како се зове твоја наставница (твој наставник) српског 

језика?

Обнављање
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Властите именице. Са ким путујеш? Чиме путујеш?

Путовања
У одељење петог разреда је дошла нова ученица. Она се зове 

Тијана и дошла је из Сентандреје. На часу српског језика ученици 
су разговарали о путовањима током лета.

Никола је испричао да је путовао са мамом и татом на Матру. 
Петар је летовао код Лазара на Балатону, а Марија је причала како 
је пловила Дунавом.

Најзанимљивије је причала Софија. Она је путовала са 
сестром у Србију и док је боравила у Београду  срела је Ивана, 

1. лeкциja
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дечака који је некада живео у Мађарској и заједно са њима ишао у 
школу.

Једино Тијана није нигде путовала. Она је провела лето у 
Сентандреји, свом родном граду. Највише времена је проводила у 
игри са својим псом који се зове Жућа. Обећала је друговима да ће 
им испричати о свом родном граду.

1. Усмено вежбај са другом (другарицом) питања и одго
воре.

1. лeкциja

   Са ким путује Никола?
   Никола путује са мамом и татом.

   Чиме они путују?
   Они путују аутомобилом.        

   Са ким путује петар?
   Петар путује са Лазаром на Балатон.

   Чиме они путују?
   Они путују возом.
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   Са ким путује Софија?
   Софија путује са сестром у Србију.

   Чиме оне путују?
   Оне путују аутобусом.

Радна свеска: задатак 1.

3. Читај текст и усмено одговарај на питања.

 1. Ко је све причао о путовањима?
 2. Како се зове дечак ког је Софија срела у Београду?
 3. Како се зове девојчица која није нигде путовала?
 4. Ко је најзанимљивије причао?

Радна свеска: задатак 2.

Никола, петар, марија, Софија, иван, тијана 
су посебна (властита) имена ученика.

1. лeкциja
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4.  Шта су радили ученици током лета?
 *Одговори усмено.

 Ученици су путовали на  планину,

                   или на језеро.
 
                                             Пловили  су реком.
 

      Ишли су у другу државу.

         Били су у свом  граду.

Радна свеска: задатак 3.

планине, реке, државе, градови и насеља, 
такође имају своје посебне називе:

матра, Балатон, Дунав, Србија, мађарска, 
Београд, Сентандреја...

Посебна имена људи; држава, градова, планина, река, 
насеља; 
имена народа; сва посебна имена су властите именице.
Властите именице се увек пишу великим почетним 
словом.

1. лeкциja
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Радна свеска: задаци  4, 5.

како се зове Тијанин пас 
тијанин пас? се зове Жућа.

Посебна, властита имена животиња су, такође, властите 
именице и пишу се великим почетним словом.

Радна свеска: задатак 6.

5. Одговори на следећа питања. 

 1. У којој држави живиш?     
 2. Како се зове насеље у ком станујеш?  
 3. Где живи твоја бака?    
 4. Где си путовао (путовала) за време летњег распуста?
  5. Са ким си путовао (путовала)? 
 6. Чиме сте путовали?         
  7. Да ли имаш кућног љубимца? Како се зове?

Радна свеска: задаци 7, 8.

На аУтОБУСкОЈ СтаНиЦи

 „Добар дан. Молим вас, реците ми када полази аутобус 
за Будимпешту.”

• „Добар дан. Аутобус  креће у 11 часова.”
 „Да ли знате у колико сати стиже у Будимпешту?”
• „Наравно, стиже тачно у 14 часова.”
 „Молим вас, дајте ми две карте до Будимпеште.”
• „Хвала лепо. Са ког перона полази аутобус?”

1. лeкциja
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 „Полазак је са 2. перона.”
• „Хвала вам. До виђења!”
 „До виђења. Срећан пут!” 

6. У пару са својим другом (дугарицом) усмено вежбај 
разговор на аутобуској станици. мењајте улоге.

1. лeкциja

2. ПЕРОН
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родно место, заједничке именице, упитне заменице кО? Шта? 

Мој родни град
 Сентандреја 

Тијани недостаје родни град и срећна је што може да прича 
новим друговима о њему. Тијанини баба и деда још увек  живе у 
Сентандреји, тамо су остали и многи другови, рођаци, а и њен пас 
Жућа.

Сентандреја је мали град и налази се на обали Дунава, северно 
од Будимпеште.Током целе године Сентандреја је пуна туриста. 
Тргови и улице су чисти и уређени. У граду има много ресторана, 
продавница и посластичарница.

Некада је у Сентандреји живело много Срба. У њој су биле 
српске цркве, куће српских трговаца, занатлија и уметника. Данас 
постоје четири српске цркве, а у Сентандреји је и седиште Српске 
православне епархије будимске, као и Музеј епархије будимске. 
Сачувана је родна кућа српског писца Јакова Игњатовића као и 
спомен - крст Цару Лазару.

Тијана је позвала своје другове да следећег лета дођу у 
Сентандреју на црквену славу, Преображење, 19. августа, и тада ће 
им показати све о чему им је сада причала.

родни град     →      град у коме је неко рођен

Тијана је рођена у Сентандреји.    →     Сентандреја је 
Тијанин родни град.

родни град = родно место

2. лeкциja
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1.  У пару са другом (другарицом) одговарај на питања.

 1. Где се налази Сентандреја?                    
 2. Да ли је Сентандреја мали град?               
 3. Колико туриста долази у Сентандреју?      
 4. Колико Срба је некада живело тамо?         

* За свако питање изаберите по један од понуђених 
одговора:

	 • У Сентандреју долази пуно туриста.
	 • Сентандреја се налази на обали Дунава.
	 • Некада је тамо живело много Срба.
	 • Да, Сентандреја је мали град.

Радна свеска: задаци 1, 2.

2. испричај о свом родном граду (месту).
 Усмено одговарај на следећа питања.
 Иста питања постављај и свом другу (другарици).

 1. Како се зове твоје родно место?
 2. Где се налази?
 3. Да ли живиш у свом родном граду?
 4. Какве су улице и тргови?
 5. Шта се све налази у насељу?
 6. Да ли у твоје место долазе туристи?
 7. Да ли у њему живе и Срби?
 8. Да ли има неки српски споменик?
 9. Да ли и у твом месту постоји српска црква?

 Радна свеска: задатак 3.

2. лeкциja
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3.  Читај текст и усмено одговори на питања. 
 *Помоћи ће ти цртежи.

 1.  кО живи у Сентандреји?

 У Сентандреји живе Тијанини:

2. лeкциja

                         пас                                  рођаци

2. Шта се налази у Сентандреји?
 У Сентандреји су:

          баба                       другови                       деда

                    продавнице                                   улице
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      цркве                               куће                        ресторани

Запамти! КО? → биће / особа

   Шта? → предмет и појава      

Радна свеска: задатак 4.

4. Вежбај у пару са својим другом (другарицом). гледајте 
следеће цртеже, постављајте питања и одговарајте на 
њих усмено.

 кО ЈЕ ОВО?

2. лeкциja
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Шта ЈЕ ОВО?

2. лeкциja

5.  пронађи још 5 заједничких имена за бића и предмете 
који се налазе у твојој учионици. 

 *Помоћи ће ти питања:КО је то? и ШТА је то? 

Заједничка имена бића, предмета или појава су зајед
ничке именице.
Заједничке именице се пишу малим почетним словом.

Радна свеска: задатак 5, 6, 7.
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род именица, рођенданска позивница, прослава рођендана
 

На рођендану
Милан слави рођендан. Све је спремно и он очекује госте. 

Прва је стигла бака, а одмах за њом су дошли дечак и девојчица из 
суседства. Време је одмицало и дошли су скоро сви позвани. Стигла 
је и тетка, и брат од тетке, и Миланови другови из одељења и сусед 
Петар. Сви га љубе и честитају му, а он постаје све нестрпљивији.

Од баке је добио компјутер који је одувек желео. Добио је и 
књигу, и новац, и слику и диван новчаник, стигло је чак и писмо од 
деде, али Милан је и даље нешто ишчекивао.

Најзад је стигла и Тијана и рекла: „Срећан рођендан, Милане! 
Изволи поклон.”

„Хвала лепо, изволи уђи”, одговорио је Милан.
Славље је могло да почне.

Пре неколико дана сви ученици су добили позивнице. 

3. лeкциja



19

Радна свеска: задатак 1.

1.  ко је дошао на прославу рођендана?
 *Погледај фотографију и одговори усмено.

 - Петар - бака - друг - девојчица - Тијана - брат - дечак 
- тетка -

3. лeкциja
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Радна свеска: задаци 2, 3, 4.

3.  Шта је милан добио за рођендан? ако се не сећаш, 
по гле дај шта се налази у кутији са поклонима.

     - новац - књига - компјутер - слика - срце - кутија - писмо 
- новчаник -

2. подели госте у две групе (помоћи ће ти речи таЈ и 
та)

3. лeкциja
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 4.  Стави миланове поклоне на полице (помоћи ће ти 
речи таЈ, та и тО)

Радна свеска: задаци 5, 6.

3. лeкциja


