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ЈЕЗИК

Шта је језик
Реч језик има више значења.
Исплази језик, па ћеш прво и најважније значење открити сам/сама. Без тог 

језика који имамо у устима (у усној дупљи) не би постојала ни остала значења те 
речи. 

Језик којим ћемо се у овој књизи 
бавити прилично је сложен појам, али 
га се зато не треба плашити. Језик је, у 
том значењу, систем знакова, средство 
општења, споразумевања међу људи-
ма. Језиком човек саопштава, изражава 
своје мисли и осећања. То значи да је 
језик везан за мисао, а мисао за језик. 
Другим речима, мишљење, свест и језик 
су у сталном јединству. Нераздвојиви. 
Са усавршавањем мисли, усавршава се 
и језик и, наравно, са усавршавањем 
језика усавршава се и мишљење. 
Значи, ако желите да обогатите своје 
мисли, да постанете паметнији, треба 
да развијате и свој језик.

1.  Рекли смо да реч језик има више значења. Прочитај пажљиво следеће текстове и 
покушај објаснити значења речи језик у њима.

а.)  Засада немамо тачних података о непријатељу. Још нисмо ухватили ниједан 
„језик” – заробљеника. (Владимир Дедијер) 

ЗАДАЦИ
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Добавићу језик од Татара, баш везана под шатор донети. (Народна песма, Вук)
б.) У њој (брави) шкљоцну двапут језик зарђали. (Змај)

2.  Да ли и ципела може да има језик? А пламен? Састави реченице с тим значењи-
ма речи језик. 

Знаци

Рекли смо да је језик систем знакова, помоћу којих се људи споразумевају. 
Али око нас у свету осим језичких има и много других знакова. Ако видимо дим, 
то значи да негде гори ватра. Дим је, према томе, знак ватре. Такве знакове нази-
вамо рироним знацима. Своја осећања можемо изразити и покретима, очима, 
изразом лица, смехом итд. Смех може да буде знак веселог расположења, радо-
сти. То су ванјезични знаци комуникације.

Људи су се од најранијих времена служили природним знацима, али су 
стварали и вештачке. Савремени свет се, на пример, не може замислити без са-
обраћајних знакова.

Вешачки знаци су и они који се користе у математици, на рачунару, мобил-
ном телефону, да само неке споменемо.

ЗАДАЦИ
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Сви нам ти знаци, и природни и вештачки, помажу да се сналазимо у свету 
око нас. Најсавршенији, најразвијенији и најважнији знаци за споразумевање 
међу људима су језички знаци – речи, реченице, наставци, правописни знаци 
итд. Пошто су их људи сами створили, и језичке знакове убрајамо у ред вештач-
ких. Помоћу језичких знакова говоримо, али говор можемо пропратити и другим 
знацима: покретима руке, тела (гестикулацијом), изразом лица, очију (мимиком).

Живи говор има и своју мелодијску страну, такозвану интонацију којом се 
такође може допунити, чак мењати значење појединих речи или реченица. Ако 
реченицу То се заслужили изговориш на више начина, сам ћеш се уверити како 
се мења значење у зависности од тога коју реч си истакао, нагласио. Није исто 
ако нагласиш прву реч: То сте заслужили; или последњу: То сте заслужили.

1. Нацртај неколико вештачких знакова.

2.  Смисли неколико реченица које могу да се изговоре различитим реченичним 
нагласком.

ЗАДАЦИ
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Српски језик међу словенским језицима
Људске заједнице су током дугих векова настајале на многим местима Земље, 

па је природно што су у давним временима настајали и различити првобитни 
језици, такозвани рајезици. Међусобно сродни прајезици чинили су групе је-
зика. Једну такву групу чинили су индоевропски језици. Та породица језика 
је у даљем развитку дала словенске, романске, германске и многе друге језике 
којима се некада говорило од Индије до крајњег запада Европе (отуд и назив 
иноевроски језици) а данас се употребљавају на свим континентима.

Словенска језичка заједница се с временом распала на три групе: на источ-
нословенску, западнословенску и јужнословенску језичку групу. Српски 
језик припада јужнословенској групи словенских језика.

Наведи још неке словенске језике. ЗАДАЦИ
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Матерњи језик, народни језик, књижевни језик
Језик којим се људи служе у свакодневном животу, и који су научили у својој 

ужој породичној околини још као сасвим мала деца, називамо матерњим је-
зиком. Али код свих народа, тако и код Срба, постоје извесне разлике у говору 
разних крајева. Народне говоре појединих подручја називамо дијалектима.

    У ужем смислу, матерњи језик је онај говор који је неко у детињству на-
учио у свом родном крају. Тог народног говора се нипошто не треба стидети. И 
то је српски језик. Рекао бих чак да је то изворни српски језик. И лепо је ако га 
неко чува, негује.

Разлике између појединих дијалеката су отежавале међусобно споразуме-
вање припадника истог народа, па је с временом настала потреба да се створи 
јединствени језик. Тако су настали књижевни језици. Књижевни језици су веш-
тачке творевине.  Стварају се обично на основу једног или више дијалеката истог 
језика, али се могу узети у обзир и ранији писани споменици. 

Савремени народи на књижевном језику развијају своју културу, науку, 
књижевност, зато је за свакога веома важно да добро научи, усвоји свој ма-
терњи књижевни језик. 

Творац српског књижевног језика је био Вук Стефановић Караџић.

ПЕТАР АНИЧИЋ, ВУК КАРАЏИЋ (1897)

1.  Отвори Читанку српског језика за 5. разред на 180. страници и прочитај кратку 
биографију Вука С. Караџића.

2.  Напиши кратак састав на тему Мој дом и породица на народном говору свога 
родног краја. Напиши исти текст на књижевном језику. Подвуци разлике.

ЗАДАЦИ
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Говор
Рекли смо да је језик средство за 

споразумевање међу људима. Рекли 
смо и то да човек језиком саопштава 
своје мисли и осећања. Али да бис-
мо своје мисли саопштили другима, 
ми их морамо или наглас изговорити 
или написати. Говор је, значи, начин 
исказивања мисли и осећања звуч-
ним или писаним језичким сред-
ствима. Говор, према томе, може 
бити усмени и писани.

Усмени говор је обраћање јед-
ног лица другом лично и непосредно, 
путем наглас изговорених реченица.

Писани говор је обраћање једног лица другом путем писаних реченица. 

Делови говора, језичке јединице: реченица, реч, глас

Прочитај наглас следеће реченице:
Деца се лепо играју. – Сунце греје. – Грми. – Пада.
Овим реченицама је исказана по једна мисао. Можемо, значи, установити да 

човек своје мисли исказује реченицама. Реченица је обично скуп речи, али ако 
се нека мисао може изразити једном речју, и то је реченица.

Реченица је, дакле, мисао изражена речима. Пошто се једном речени-
цом изражава једна мисао, можемо закључити да је реченица основна 
јединица говора.
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ЗАДАЦИ

Горње реченице су састављене од једне или више речи. Речи еца, ирају се, 
сунце и саме по себи нешто означавају, док реч лео означава нешто само када 
се употреби у вези с другим речима (лео се ирају, леа књиа, ле коњ).

Речи су мање говорне јединице које и саме за себе, или тек међусобно 
повезане, нешто означавају.

Ако погледаш горње речи, видећеш да су оне састављене од још мањих једи-
ница. Реч еца састављена је од четири такве јединице: д-е-ц-а; реч сунце од пет једи-
ница: с-у-н-ц-е. Те најмање говорне јединице од којих је реч састављена, јесу гласови.

Гласови су најмање говорне јединице које се даље не могу делити.

Када га изговоримо, глас је звук, а знак којим се глас обележава зове се слово.

Покушај да горње  реченице изговориш отегнуто:

Де-ца се ле-по и-гра-ју. Сун-це гре-је. Гр-ми. Па-да.

Да ли си приметио/приметила да си код сваке одвојене групе гласова поново и 
поново морао/морала да отвориш уста? Ако ниси, прочитај поново. 

Како се назива група гласова унутар речи која се изговара једним отвором уста?

Вежбај

Рекли смо да су гласови најмање језичке јединице. Сад ћеш се сам уверити да 
су, колико мале, толико и важне.
Прочитај следећу брзалицу. Најпре полако, а онда све брже и брже.
Туре буре тура, була буре ваља.
Боље Туре буре тура, нег` што була буре ваља.
Ко уме најбрже? Добро. Сад, ако си заплео/заплела свој језик отплети га и 
потражи речи у тој шаљивој брзалици које се само за један глас - у писму за јед-
но слово - разликују.
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Има у нашем језику доста таквих речи. Ево неколико:

коса – роса – боса

гума – кума – шума

кука – мука – бука 

кос – нос – бос      

(Ако знаш ону песмицу-разбрајалицу у којој је неки необуздани црни кос 
одгризао врани нос, подсети ме. Ја сам је заборавио.)  
Не мора разлика да буде увек на почетку речи. Може и овако:
реа – руа
Није свеједно. Ако ти неко каже да ставиш реу у руу, то се може, али руу у 
реу, ишло би мало теже. У ствари никако, ако тек ниси мали мађионичар. 
Као што видиш, један једини глас може да потпуно промени значење речи.
Нађи још таквих речи.
А сад једно питање. Да ли ти је свеједно – клуа или клоа?
Да видимо како такве мале разлике изгледају у реченици. 
Пера ера кера.
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ЗАДАЦИ

Сад се мало поиграј и претумбај ову реченицу како год само умеш. Стави речи 
у други редослед. Ако си вешт, заједно са горњом имаћеш више реченица него 
речи.
Пре него што приступиш следећој језичкој игри, треба да ти нешто саопштим, 
што можда знаш, а можда и не знаш. Домаћа животиња ас у српском језику 
може да се обележи разним речима: сео, куца, ако је мало онда је куче, ше-
не, сић. Може да се назива, као у горњем примеру, и кер, а понекад, поготово у 
неким народним говорима, и кера.  
А сад направи намерну малу грешку па реци (можеш и да напишеш): Перу ера 
кера. 
Можеш мењати ред речи у овој реченици како год хоћеш, излази на исто. Није 
Пера потерао пса, него пас Перу. Да ли си то хтео рећи?
Је ли сад видиш? Једна мала грешка, један једини глас, једно слово, и настаје 
неспоразум, збрка, а богме и брука. Па зато је важно да се лепо, тачно изража-
ваш, и да ни за једно слово не погрешиш кад пишеш.

Отвори Читанку за 5. разред на 34. страници и про-
читај песму Десанке Максимовић Сребрне лесачице. 
Пронађи речи које се међусобно разликују само за 
једно слово (један глас).

Да ли те речи имају неку улогу у римовању стихова?    
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Граматика

Наука која се бави језиком и његовим законима зове се граматика. Грама-
тика нас учи како се правилно говори, чита и пише. Видели смо да се језик дели 
на три јединице: основна јединица је реченица, мања је реч, а најмања глас. 
Граматика се и посебно бави свим тим јединицама, па се зато такође дели на три 
дела, али се креће од најмање јединице према већој. Најпре се учи о гласовима, 
потом о речима и на крају о реченицама. Део граматике који се бави гласовима 
зове се фонетика, други део који се бави облицима речи зове се морфологија, 
док се трећи део, који се бави реченицама, зове синтакса.

Запамтите:
Фонетика је наука о гласовима.
Морфологија је наука о облицима речи.
Синтакса је наука о реченици.

Ф О Н Е Т И К А

М О Р Ф О Л О Г И Ј А

С И Н Т А К С А
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Фонетика (наука о гласовима)

Писмо

Ћирилица и латиница – азбука и абецеда

Већ сте научили шта је разлика између усменог и писаног говора. Усмени го-
вор се остварује гласовима: глас је звук који се чује у говору. Да бисмо се могли 
једни другима обраћати и писаним говором, потребна су нам слова. Слово је 
знак којим се обележава глас. 

У српском језику има тридесет гласова и за њихово обележавање имамо 
тридесет слова. Што је то тако, можемо захвалити Вуку Стефановићу Караџићу, 
творцу савременог српског књижевног језика и реформатору српског писма – 
ћирилице. Срби су и раније писали ћирилицом, али је ту стару ћирилицу, којом 
су се служили и други словенски народи, требало прилагодити савременом срп-
ском књижевном језику. Вук је тај посао обавио савршено: у српској ћирилици 
за сваки глас постоји посебно слово те нема потребе да се неки глас обележи 
помоћу два или три знака као што је то случај у многим другим писмима. С друге 
стране, Вук је одбацио и она слова старе ћирилице којима су се обележавала 
два гласа (као што је то случај и у савременом руском језику) те је у потпуности 
спроведено начело један глас – једно слово и једно слово – један глас. 

знак којим се обележава глас. 

У српском језику има тридесет гласова и за њихово обележавање имамо 



18

ЗАДАЦИ

 Поред ћирилице, која је традиционално српско писмо, ми се данас служимо 
и латиницом. Исто као што се и ћирилица заснива на једној врсти грчког пис-
ма, и латиница је грчког порекла. Једну варијанту старогрчког писма преузели 
су стари Латини, али су с временом унели многе измене у то писмо и тако је 
настало посебно латинско писмо које ми данас називамо основна или оша 
лаиница. Латиницом пишу многи народи, па је и то писмо било потребно при-
лагодити појединим језицима. Тако су настала разна савремена национална ла-
тиничка писма, међу њима и српско. То наше латиничко писмо првобитно су 
употребљавали Хрвати, али пошто је у прилично дугом раздобљу постојао зајед-
нички књижевни језик Срба и Хрвата, такозвани срскохрваски језик, преузели 
су га и Срби. За разлику од ћирилице у којој, као што рекосмо, за сваки глас 
постоји посебно слово, у нашој латиници има три гласа који се обележавају по-
моћу два словна знака, а то су љ. њ, џ (lj, nj, dž).

Ћирилично писмо се традиционално зове азбука, а латинично абецеда.

Напиши кратак састав ћирилицом на тему Сила је јесен. Препиши свој рад до-
словно латиницом.
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Настанак гласова
Покушај истиснути сав ваздух из плућа, али само на кратко време да се не 

удавиш. Сад узвикни из свег гласа: Не ам! Ако је у разреду завладала мртва 
тишина, добро си извршио/извршила задатак. Али ако си успео/успела да уз-
викнеш, а верујем да јеси, и ако је у разреду настала граја, то значи да си пре 
узвика удахнуо/удахнула ваздух и поново напунио/напунила плућа. Без ваздуха, 
наиме, нема ни говора о говору. Чак ни о узвику, па ни о гласу. Гласови настају 
само онда кад ваздушна струја полази из плућа, пролази кроз душник, наилази 
на гласне жице и пролази између њих, да би коначно стигла до уста (усне дупље).  
Дакле, основни је услов за стварање гласова ваздух у плућима, потом његово 
струјање према устима и, на крају, напоље у простор око нас.

Говорни органи

Неке од говорних органа смо већ, онако успут, споменули: плућа, душник, 
гласне жице, усна дупља. На самом почетку књиге говорили смо и о језику. Да 
ли се још сећаш шта смо рекли о њему? Али осим споменутих постоје и други 
говорни органи па да их сад видимо редом, путем којим ваздух струји од поласка 
из плућа па док нам не изађе на уста или на нос. Пре свега, удахни ваздух и реци 
још једном, али сад већ без вике, природном јачином гласа: Не ам.

Кад си изговорио/изговорила ове две кратке речи, ваздушна струја је најпре 
кренула из лућа и стигла у ушник. У проширеном делу душника, који се зове 
ркљан, наишла је на ласне жице. Само немој ни случајно помислити да су то 
оне праве жице као на тамбурици или на гитари. Не, то су два дугуљаста мишић-
на набора који се могу затезати, а могу бити и опуштени, као и остали мишићи. 
Покушај затегнути а онда опустити свој бицепс. Знаш, то је онај двоглави мишић 
на предњој страни надлактице. Ако си успео/успела, а што не би, онда сад за-
мисли да се исто тако понашају и оне две гласне жице и твом гркљану. Али ко 
их затеже? Ко затеже или опушта те гласне „мишиће”, хоћу рећи жице, кад их и 
не видимо? Па ми сами. Између две гласне жице, наиме, налази се отвор који се, 
кад говоримо, сужава или проширује. Кад је отвор мањи, гласне жице су затег-
нуте и ваздушна струја изазива њихово треперење. Од тог треперења настаје 
звук и добија се једна врста гласова – звучни гласови (самогласници, гласници 
или сонанти, звучни сугласници). Уколико су пак мишићи које зовемо гласним 
жицама опуштени и отвор већи, ваздушна струја слободно пролази кроз отвор 
зван ласник, па не настаје звук него само шум. Од тог шума се тек у устима, 
покретом језика и усана, усталаса ваздух и ствара се друга врста гласова – без-
вучни гласови.

Мало смо се дуже задржали код тих мишићавих гласних жица па је ваздуш-
на струја у међувремену већ стигла до уста, у усну уљу. У усној дупљи велику 
улогу игра језик, који је најпокретљивији говорни орган. Мењањем свог поло-
жаја и додиром са осталим говорним органима – нецима, зубима, уснама – језик 
даје усној дупљи различит облик и тако добијамо различите гласове. Дакле, да 
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закључимо: од звука или шума тек се у устима, у усној дупљи, обликује одређени 
глас. Зато се усна дупља зове лавни резонаор, али с њом стоје у вези и друга 
два резонатора: жреона уља (ждрело) и носна уља, која игра улогу у ства-
рању гласова м, н, њ.

И на крају, да се сви говорни органи нађу на једном месту, набројмо их: 
плућа, душник, гркљан, гласне жице, предње или тврдо непце, задње или  
меко непце, језик, зуби, усне, усна дупља, ждреона дупља, носна дупља.

Ако имаш гитару, тамбурицу или неки други жичани инструмент, удари у његове 
жице док су затегнуте, затим попусти жице и учини исто.

Каква је била разлика између два добијена гласа?

Говорни органи

1. плућа
2. душник
3. гркљан
4. гласне жице
5. ждреона дупља
6. задње, меко непце
7. предње, тврдо непце

8. носна дупља
9. усна дупља

10. језик
11. доњи зуби
12. горњи зуби
13. горња усна
14. доња усна

10

1

2

9 8 7

6

4

3

5

11

14
13

12
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Гласови српског језика и њихова подела
У Читанци српског језика за 5. разред наћи ћеш народну песму Срска евојка. 

Песма почиње стиховима: „У Милице дуге трепавице,/ Прекриле јој румен јагодице”. 
Подели ова два стиха на слогове и прочитај их успорено: 

У Ми-ли-це ду-ге тре-па-ви-це,/ Пре-кри-ле јој ру-мен ја-го-ди-це. 

Покушај сад пронаћи гласове које можемо отегнуто изговарати. Верујем да 
си и сам, без ичије помоћи, установио/установила да су то гласови у, и, е, а, о. 
Њих зато можемо лако и дуго и саме изговарати јер при њиховом изговору ваз-
дух из плућа слободно струји кроз уста и излази напоље. 

Гласови који се могу сами изговарати зову се самогласници (вокали).
Гласови који се не могу или се само врло тешко могу сами изговарати 
зову се сугласници. Сугласнике делимо на сонанте (гласнике) и консо-
нанте који се зову и прави сугласници. 

Самогласници

Самогласници су гласови при чијем изговору ваздух из плућа 
струји кроз душник и у гркљану покреће гласне жице, затим сло-
бодно пролази кроз усну дупљу и излази у простор око нас. 

Ако избројиш самогласнике које си у горњим стиховима пронашао/пронаш-
ла, видећеш да у српском језику има пет самогласника: а, е, и, о, у. Ако поново 
прочиташ исте стихове, лако ћеш установити да у сваком слогу има по један са-
могласник. Остали гласови се при изговору ослањају на самогласнике и зато се 
каже да су самогласници носиоци слога.

Али, ајде, да се мало поиграмо. У другом стиху песме Срска евојка наћи 
ћеш реч румен. Шта значи та реч, и да ли се може заменити другом речју? Ја бих 
рекао да се уместо румен може рећи ружичас, црвенкас. Али, да ли се у овој 
песми уместо румен могу употребити речи ружичас, црвенкас? Покушај па 
ћеш осећати да нешто није у реду. Ако избројиш слогове у стиху са речи румен, а 
потом их поново избројиш кад си реч румен заменио/заменила речју црвенкас, 
схватићеш у чему је проблем.

Пошто су и румен и ружичас и црвенкас тонови, нијансе црвене боје, по-
кушајмо уместо румен у истом стиху рећи црвен. Да ли и сад постоји проблем са 
бројем слогова? Да видимо: 

Пре-кри-ле јој цр-вен ја-го-ди-це. 

Све је у реду што се стиха тиче. И иначе је све у реду. Само: мало пре смо 
рекли да у сваком слогу има по један самогласник и да се остали гласови ос-
лањају на њих, а у речи црвен није баш сасвим тако: цр-вен. Где је у првом слогу 
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самогласник? Тамо је: у овом случају то је р. Рекли смо да самогласници могу и сами, 
а могу и дуго да се изговарају па покушајте да тако изговорите и р. Ако вам језик 
није отказао и добро трепери, може се: ррррр. Према томе, можемо закључити да 
глас р у српском језику у неким случајевима може да буде самогласник, и као такав 
он је носилац слога. Такав је случај када се налази у средини речи између два су-
гласника: крс, рс, Трс, рн, кр, хр, хрчак..., на почетку речи испред суглас-
ника: рђа, рђав, рваи се... и испред о које је постало од л: роце (р-о-це, од рло).

Нађи што више речи у којима је глас р самогласник.

Подели на слогове следеће речи: хрчак, срна, рђа, брзо, крзно, рвати се, рзати, 
рже, брже. 

Покушај измислити реченице у којима има више речи са самогласним р. На при-
мер: Коњ све брже рже.

Подела и опис самогласника

Вратимо се опет стиху „У Милице дуге трепавице”. Покушај установити у 
којем правцу се креће језик у устима кад после у изговориш Милице. Или: изго-
вори у па остави језик у том положају и покушај тако изговорити самогласнике 
из речи Милице. Овако: у – и – и – е. У којем правцу је требало помаћи језик да би 
после у изговорио/изговорила и?

При изговору самогласника и и е језик се покреће према предњем (твр-
дом) непцу па се ова два гласа називају самогласници предњег реда. 
Страном речју: палатални самогласници. 

При изговору а, о, у језик се креће према задњем делу усне дупље и зато 
их зовемо самогласници задњег реда, или страном речју веларни 
самоглас ници. 

Осим кретања напред-натраг, при изговору самогласника језик се креће 
и у смеру горе-доле. Кад изговарамо и и у језик се налази у високом по-
ложају и зато се они називају високи самогласници. 

При изговору е и о језик се налази у нижем положају па се ова два гласа 
називају средњи самогласници, док је а ниски самогласник.

А сад да направимо мало реда у тој подели, и да идемо по гласовима. Пре-
ма реченом, и је високи самогласник предњег реда, е је средњи самогласник 
предњег реда, а је ниски самогласник задњег реда, о је средњи самогласник 
задњег реда, док је у високи самогласник задњег реда.

Сем тога, самогласници о и у изговарају се уз учешће усана па их назива-
мо и усненима.




