ЈЕЗИК
1. Наведи што више значења речи језик.

2. Шта је језик као граматички појам?

3. Каква веза постоји између језика и мишљења?

4. Према Светом писму, педесет дана после ускрснућа Исуса Христа Свети Дух
је сишао на апостоле у виду огњених језика и они су тад проговорили разним
језицима и сви народи света су их разумели. Ево како је тај догађај описан у
Илустрованој библији за младе:
А кад дође педесети дан, сви су били заједно на истом мјесту. И одједном наста
хука са неба као кад дува силан вјетар, те испуни сву кућу у којој су сједили. И
показаше им се језици који се раздијелише, као да су од ватре, па се на сваког од њих
постави по један. Тада се сви испунише Духом Светим, па почеше говорити другим
језицима – како им је Дух давао да говоре.
А у Јерусалиму су становали побожни Јудеји из сваког народа под небом. И
кад наста ова хука, скупи се народ и смете се, јер је свако слушао како они говоре
његовим језиком. Сви су се дивили и чудили говорећи: „Гле, зар нису сви ови што
говоре Галилејци? Па како ми чујемо сваки свој језик у ком смо се родили: Парћани
и Миђани и Еламити, па становници Месопотамије, Јудеје и Кападокије, Понта и
Азије, Фригије и Памфилије, Египта и предјела Ливије око Корине, и Римљани који
су придошли, Јудеји и проселити, Крићани и Арапи, – слушамо како они нашим
језицима објављују велика дјела Божија“.

Учествуј у улепшавању своје радне свеске. Боље ћеш
запамтити оно што обојиш!
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Препричај ову причу својим речима. Шта мислиш, зашто је баш у виду огњених
језика сишао Свети Дух на апостоле? Шта представља (симболизује) библијска слика
огњених језика?

5. У уџбенику смо рекли да је дим знак ватре, и да се такви знаци називају природним
знацима. Наведи још неколико природних знакова.

6. Нацртај пет саобраћајних знакова и објасни њихово значење.
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7. Које знакове називамо језичким знацима?

8. Да ли су језички знаци природни или вештачки знаци?

СРПСКИ ЈЕЗИК МЕЂУ СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА
1. Како називамо породицу језика којој припадају и словенски језици?

2. Наведи још неке језике осим словенских који припадају истој породици језика.

3. На које три групе се деле словенски језици?
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4. Којој групи припада српски језик? Заокружи одговор у 3. задатку.
5. Којој групи припадају следећи језици?
а) руски, украјински, белоруски
б) пољски, чешки, словачки
в) словеначки, хрватски, македонски, бугарски

6. Шта је дијалекат?

7. Како настају књижевни језици?

8. Ко је био творац српског књижевног језика?
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ГОВОР
1. Шта је говор?

2. Шта је разлика између усменог и писаног говора?

3. Шта је реченица?

4. Напиши пет реченица које се састоје свега од по једне речи.

5. Међу следећим речима наћи ћеш и такве које и саме по себи нешто означавају,
а и такве које само онда означавају нешто када се употребљавају у вези с другим
речима.
Прву врсту речи упиши у колону под бројем 1, а другу у колону под бројем 2:
кућа, брз, мали, хладан, одело, средњи, сукња, кукаст, око,
црн, воз, плав, нос, кратак, вода, прст
1.

2.
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6. Ако си тачно решио/решила горњи задатак, можеш приступити селедећем:
Повежи речи из прве колоне са онима из друге тако да ове друге ближе одреде
речи које и саме по себи нешто означавају. При том речи из друге колоне треба
ставити у одговарајуће облике. На пример: црн + одело = црно одело. Готове изразе
стави у реченице.

7. У уџбенику смо навели низ речи које се по гласовном саставу разликују само за
један глас, у писму за једно слово. На пример: репа – рупа, коса – роса – боса
итд. Нађи још таквих речи и напиши их.

8. Верујем да се свако од вас може присетити неке брзалице коју је научио још у
нижим разредима. Нека свако напише барем по једну. Ко зна више, нека више
напише.
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ГРАМАТИКА
1. Чиме се бави граматика?

2. Језик се дели на три јединице:
а) основна јединица је
б) мања јединица је
в) најмања јединица је

3. Како се зове део граматике који се бави гласовима?

4. Како се зове део граматике који се бави облицима речи?

5. Како се зове део граматике који се бави реченицама?
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ФОНЕТИКА
ПИСМО
1. У уџбенику смо рекли да се усмени говор остварује гласовима: глас је звук који
се чује у говору. Да бисмо се могли једни другима обраћати и писаним говором,
потребни су нам писани знаци. Како називамо те знакове и шта се помоћу њих
обележава?

2. Колико гласова има у српском језику?

3. Ко је творац савременог српског писма и како се то писмо зове?

4. Колико слова има у српском писму?

5. Да ли се у савременом српском језику употребљава само једно писмо или можда
два?
Ако се употребљава и неко друго писмо осим онога које си већ навео / навела,
како се то друго писмо зове?
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Ако у некој књизи прочиташ теби непознату реч и нема никога у близини ко би ти
њено значење могао објаснити, мораћеш се обратити речнику. У речницима су речи
поређане строго по азбучном или абецедном реду. То значи да поред првог слова
узима се у обзир и друго, треће, четврто итд. слово. На пример: беседа – беседити
– беседник – беседница – беседнички. У свим наведеним облицима основа речи је
иста: бесед-. Реч беседа у речницима долази пре речи беседити јер слово а које је
додато основи – бесед-а – у азбучном реду стоји на почетку азбуке, док је слово и, које
у речи беседити – бесед-ити – долази после основе, у азбуци тек десето по реду. У
преостала три примера основа је проширена са -ни: беседни. Речнички редослед
тих речи, према томе, одређују слова која долазе иза тог облика: к у азбуци долази
пре него ц, а ц пре него ч. Речнички редослед ће зато бити: беседник, беседница,
беседнички.

6. Надам се да сам све вас заједно, а и свакога понаособ убедио да је важно знати,
то јест напамет научити азбуку. Па да је онда видимо, уз малу вежбу која ти после
завршена четири разреда неће бити тешка. Твој задатак ће бити да поред малог
и великог штампаног слова азбуке напишеш одговарајуће писано мало и велико
слово.
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Лепо је имати два писма – право богатство. Академик Павле Ивић, један
од највећих српских лингвиста XX века је рекао да нас ћирилица повезује са
сопственом прошлошћу и са православним словенским светом, латиница пак са
осталим Словенима и другим европским народима. Међутим, ако имамо два писма,
треба уложити мало више труда да бисмо оба научили. Али исплати се. Вратимо се
горњем примеру у вези са речницима. Део наших речника – подразумевајући ту и
разне лексиконе, енциклопедије и слична издања као својеврсне речнике – штампан
је латиницом. Зато, хтео или не хтео, јуначе, хтела или не хтела, будућа јунакињо
живота, после азбуке мораш научити и абецеду. Знам да је то нека врста бубања и
знам да је бубање досадно, али досадне су и гимнастичке вежбе које пре фудбалске
или кошаркашке утакмице вршиш, па их ипак вршиш јер знаш да су потребне за
загревање мишића. Па схвати онда бубање као неку врсту гимнастике мозга.

7. И понови сад претходни задатак латиницом.
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Мало је незгодно, признајем. Као да је неко намерно збркао редослед слова.
Слово в је, на пример, у азбуци на трећем месту, а у абецеди је треће отпозади. Или:
ц, ч, џ су у азбуци при крају, а у абецеди на почетку.
Имам, међутим, једну добру вест за све вас, пошто сви учите и мађарски. Да вам
живот не би био сувише једноставан и једноличан, мађарску абецеду морате посебно
научити јер се она разликује од наше. Али ако боље погледамо како су образована
разна слова, видећемо да има ту неке логике. У нашој абецеди се слово ć налази у
близини c јер је од њега образовано. У мађарској абецеди је пак слово ћ настало од t +
y (ty) па се због тога и налази иза t. Али доста од теорије, време је да пређемо на вежбе.

8. Замисли да пред собом имаш српски речник штампан латиницом и добио си/
добила си задатак да исти речник припремиш за ћирилично издање. Не треба се
одмах уплашити, нећеш морати да прерадиш цео речник, него да у одговарајући
редослед, онако како то азбука захтева, ставиш свега неколико речи.
Po abecedi:
dom, domaći, domaćica, domaćin, domaćinski, domaćinstvo, domar, domazet, domazluk, domoroče, domorodac, domorotka, domorotkinja, domovina, domski
По азбуци:

НАСТАНАК ГЛАСОВА
Ти, учениче/ученице, врло добро знаш да се без ваздуха не може живети. Али
поред тога што без ваздуха нема живота, ваздух има посебну улогу и у процесу
говора. Зато ћемо у вези са улогом ваздуха у говору поставити неколико питања:

1. Да ли можеш да дишеш под водом? Објасни свој одговор.
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2. Да ли можеш да говориш под водом? Објасни свој одговор.

3. а) У који орган удишемо ваздух?
б) Из којег органа полази ваздушна струја која је неопходна за настанак гласова?
в) Који је први орган кроз који пролази ваздушна струја?
г) У којем органу се налазе гласне жице?
д) Како настају звучни гласови?

ђ) Како настају безвучни гласови?

е) Какву улогу игра језик у стварању разних гласова?

ж) Разликовање говорних органа ће ти бити потребно касније, кад будеш учио/
учила о подели сугласника по месту творбе. Зато их већ сад научи напамет и
наведи их.
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ГЛАСОВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЊЕГОВА ПОДЕЛА
САМОГЛАСНИЦИ
1. Колико самогласника има у српском језику? Наведи их.

2. Зашто те гласове називамо самогласницима?

3. Како настају самогласници?

4. Када смо у уџбенику стихове „У Ми-ли-це ду-ге тре-па-ви-це, / Пре-кри-ле
јој ру-мен ја-го-ди-це” поделили на слогове, видели смо да у сваком слогу има
по један самогласник и да се остали гласови ослањају на њих. Самогласници су,
према томе, носиоци слога. Питање је следеће: да ли у српском језику и глас р
може бити носилац слога?
а) Ако је твој одговор да, напиши десет таквих речи којима свој одговор можеш
поткрепити:

б) Ако је твој одговор не, направи сто склекова за педесет секунди.
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5. Које самогласнике називамо самогласницима предњег реда, и зашто их тако
зовемо?

6. Наведи самогласнике задњег реда и објасни зашто се тако називају.

7. При изговору самогласника језик се креће и у смеру горе-доле, те према таквом
кретању језика самогласнике делимо на три врсте. Попуни доњу табелу.

високи самогласници

средњи самогласници

ниски самогласник

8. Зашто се самогласници о и у поред осталих назива називају и усненима?

9. Да ли сви језици које познајеш имају исти број самогласника као српски? Наведи
примере за другачији број самогласника у неком другом језику.
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СУГЛАСНИЦИ
1. Обрати пажњу на то да је реч сугласник састављена од два дела: су + гласник.
Објасни значење те речи. Упореди њено значење са значењем речи самогласник.

2. Да ли при изговору сугласника ваздушна струја наилази на неку препреку коју
мора савладати пре него што би изашла у простор око нас? Заокружи тачан
одговор.

3. Сугласнике делимо на две групе. Једне називамо сонантима или гласницима,
друге консонантима за које се каже да су они у ствари прави сугласници. Али
и сонанти су, и поред таквог разликовања, ипак сугласници. Објасни, по чему се
разликују.

4. У следећој реченици се крију сви сонанти нашег језика. Пронађи их.
Мали Васа лепу ружу њуши, љубити је неће.
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5. Паметан неки дечко тај Васа. Зна да ружа има трнове па неће да је љуби јер би
могао, не дај боже, озледити усне. Али Трнову Ружицу је неко ипак пољубио.
Реци ко и зашто.

6. Шта велите да у горњој реченици једно мало слово заменимо великим па да
онда преиначимо и редослед речи? Овако:
Мали Васа лепу Ружу љуби, њушити је неће.
Да ли би Васа и у овом случају озледио усне? Објасни разлику.

ПОДЕЛА СУГЛАСНИКА

Сугласници српског језика се међу собом разликују по месту творбе и по начину
постанка. Сад ће се испоставити да ли знаш навести све говорне органе о којима смо
раније говорили и предложили да их научиш напамет. Наиме, сугласници се по месту
творбе разликују према томе који говорни органи учествују у њиховом стварању. Па
да видимо ко шта зна.
СУГЛАСНИЦИ ПО МЕСТУ ТВОРБЕ

Кренимо од уснених сугласника.

1. Напиши на доњу црту све уснене (лабијалне) сугласнике.

2. Пошто си тачно извршио/извршила горњи задатак, сад одговори на питање
зашто се ти сугласници зову усненима, страном речју лабијалнима. Напиши свој
одговор.
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