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Уџбеник Српски као нематерњи језик – Збирка текстова и задатака за наставнике и 
ученике средње школе настао је са циљем да га ученици и наставници користе као се-
кундарну литературу, а у појединим случајевима, тј. у недостатку адекватне, користе као 
примарну литературу за учење српског језика као нематерњег.

Узимајући у обзир да поједини ученици долазе из хомогених средина, методика која 
је примењивана приликом састављања уџбеника идентична је методици учења српског 
као страног језика.

Уџбеник се заснива на дванаест области, које кроз ситуационе текстове и обиље 
задатака (на основном, средњем и напредном нивоу) пружају могућност ученицима да 
науче  српски језик, овладају њиме и користе га у свим аспектима живота, као и да усав-
рше своје знање, када је реч о ученицима који већ знају српски језик и служе се њиме.

С друге стране, уџбеник је драгоцен и за наставнике јер је дат велики број вежби које 
могу да се обогате у свакодневном раду и у датој ситуацији с којом се сусрећу у учиони-
ци. Уџбеник пружа могућност наставницима да на занимљив и креативан начин (кроз 
одговарање на питања, дијалог, укрштенице, разумевање текста и др.) подстакну ученике 
да овладају српским језиком и да се њиме служе свакодневно.

Области које су дате у уџбенику су следеће: 
1. Представљање
2. Породица
3. Становање
4. Храна и пиће
5. Одећа и обућа
6. Здравствено стање

 7. Образовање и занимања
 8. Време и клима
 9. Спорт
 10. Куповина
 11. Село, град и саобраћај
 12. Култура и друштвени живот 

У оквиру сваке области, кроз ситуационе текстове који покривају различите области и 
задатке, ученицима се пружа могућност да усвоје језичке обрасце, без непотребног учења 
граматичких правила. Због тога је напомена наставницима да се уџбенику и областима 
враћају после извесног времена како би се поновили одређени језички модели.

Пример задатка.
Именице у загради стави, по моделу, у акузатив и локатив.

ресторан-Ø Идем у ресторан. Радим у ресторану.

позориште
село

Идем у позориште.
Идем у село. 

Радим у позоришту.
Радим у селу.

амбуланта
трафика

Идем у амбуланту.
Идем у трафику.

Радим у амбуланти.
Радим у трафици.

Журим     (школа). Ја предајем     (школа).
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Намера састављача и аутора уџбеника била је да се и кроз колоквијалну, свакоднев-
ну употребу језика науче манири и учтиве фразе које се користе у говорној и писаној 
употреби српског језика. Због тога је веома важно континуирано усвајање нових речи и 
богаћење речника (прављење личног речника) и вођење фразеолошког речника.

Разноврсност задатака, у погледу тежине и типа, пружа могућност наставницима 
и ученицима да не банализују одређене ситуације, али и да се са ученицима ради на 
одговарајућем нивоу знања.

Не треба заборавити да је уџбеник првенствено приручник којим ће ученици моћи 
да се послуже и после завршетка средње школе и у њему, на неколико места, пронађу 
информације које им буду биле потребне у датом тренутку.

 Аутори 



 9 

Одговори на питања:

  1. Колико година има Јелена?  
  2. Када се она родила?  
  3. Где живи Јелена?  
  4. У којој улици станује?  
  5. С ким живи?  
  6. У коју школу она иде?  
  7. Коју музику слуша?  
  8. Које је њено омиљено јело?  
  9. Која је њена омиљена боја?  
10. Шта Јелена тренира?  
11. Колико је висока?  
12. Које су боје њене очи и коса?  
13. Шта је она у хороскопу?  
14. Шта Јелена воли да ради?  

(Ово сам ја)

Одго

  1. К
  2. К2. К
  3. Гд
  4. У
  5. С
  6. У
  7. К
  8. К
  9. К
10. Ш
11. К
12. К
13. Ш
14. Ш

 
Зовем се Јелена Поповић. 

Имам петнаест година. Родила сам се 20. ок-
тобра 2002. године, у Сенти. Живим у Сенти. Станујем у 

Улици Бранка Радичевића. Живим са родитељима и старијим 
братом. Идем у први разред Средње медицинске школе у Сенти. 

Слушам страну музику. Моје омиљено јело је пица. Моја омиљена 
боја је црвена. Тренирам одбојку. Висока сам 170 центиметара. Моје 
очи и коса су смеђе. У хороскопу сам вага. Волим да возим бицикл, 

да пливам и да се дружим с пријатељима. Мојa омиљенa местa 
за изласке су клубови у којима се пушта 

страна музика.
ја сам ми смо
ти си ви сте
он они
она je оне су
оно она

ја нисам ми нисмо
ти ниси ви нисте
он они
она није оне нису
оно она
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Представи се уз помоћ следећих питања.

  1. Колико година имаш?  
  2. Када си се родио/ла?  
  3. Где живиш?  
  4. У којој улици станујеш?  
  5. С ким живиш?  
  6. У коју школу идеш?  
  7. Коју музику слушаш?  
  8. Које је твоје омиљено јело?  
  9. Која је твоја омиљена боја?  
10. Јелена тренира одбојку. Шта ти тренираш?  
11. Колико си висок/а?  
12. Које су боје твоје очи и коса?  
13. Шта си у хороскопу?  
14. Јелена воли да вози бицикл. Шта ти волиш да радиш?  

Упиши облике помоћног глагола (сам, си, је, смо, сте, су) на одговарајуће место.

1. Ја      Маја.
2. Оне      Ивана и Милица.
3. Ми      добри пријатељи.
4. Ви      одлични ученици.
5. Ти      висок.
6. Он      мој брат.
7. Она      његова сестра.
8. Они      добри родитељи.

Одговори као у примеру.

Да ли је Иван добар играч? Да, он је добар играч. Јесте.

1. Да ли сте ви школски другови?        
2. Да ли је Леа балерина?         
3. Да ли су они први пут у Суботици?  
4. Да ли си ти наставница?  
5. Да ли су оне добре другарице?  
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Одговори као у примеру.

Да ли сте Ви професор? Не, ја нисам професор. Нисам.

1. Да ли си ти Михајло?  
2. Да ли је она глумица?  
3. Да ли су они новинари?  
4. Да ли сте (ви) уморни?  
5. Да ли сам добила оцену?  

Стави глагол ЈЕСАМ у одрични облик као у примеру.

Ја сам фудбалер. (рукометаш)    Ја нисам рукометаш.

1. Мој друг је ди-џеј. (бубњар)  
2. Мира је медицинска сестра. (лекар)  
3. Милан и Стефан су музичари. (спортисти)  
4. Дечаци су здрави. (болесни)  
5. Ја сам висок. (низак)  

Стави речи/глаголе у заградама у одговарајуће облике садашњег времена.

1. Он       (звати се) Игор Поповић.
2. Ја       (имати) 17 година.
3. Она       (живети) у Нишу.
4. Ти          (дружити се) с пријатељима.
5. Ви         (слушати) страну музику.
6. Ми       (волети) да       (пливати) и да       (возити)
    бицикл.
7. Они _______________ (тренирати) одбојку.
8. Оне ____________ (ићи) у први разред.
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Ово сам ја
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imam plave oči i visoka sam. Mnogi kažu da sam dobra drugarica, pametna i lepa. Živim u 
Novom Sadu s roditeljima, mlađim bratom, babom i dedom.

Moj tata se zove Marko, ima 42 godine i radi u osnovnoj školi. On je profesor matematike. 
Ima crnu kosu, braon (smeđe) oči, visok je i vitak. Vredan je, dobar i pažljiv, ali zna da bude strog.

Moja mama se zove Eva, ima 38 godina i radi u bolnici. Ona je medicinska sestra. Ima plavu 
kosu, zelene oči i punačka je. Njen posao je težak i stresan. Ipak, kod kuće je nasmejana, vesela 
i uvek spremna da nam pomogne.

Moj mlađi brat se zove Vuk. On ima 9 godina i ide u 3. razred osnovne škole. Ima kovrdžavu 
plavu kosu i nestašan je. Često mi smeta dok učim.

S nama žive roditelji moga oca. To su moji baba i deda. Baba Vesna je dobrodušna, strpljiva, 
spretna, ali voli mnogo da priča. Naravno, ukućanima ponekad smeta, pogotovo mom dedi 
Petru. On je tih i povučen, naučio me je da igram šah i mnogo vremena sam provodila s njim 
dok sam bila mala.

Roditelji moje majke žive u Mađarskoj i često su naši gosti. Nisu daleko, stanuju u Segedinu. 
Baba se zove Elvira, a deda Mikloš.

Najviše volim vikende, jer smo tada svi kod kuće i slobodno vreme provodimo zajedno.

Opiši svoju porodicu koristeći pitanja koja će ti pomoći.

Koliko članova ima tvoja porodica?        
Kako se zovu?          
           
Kako izgledaju? (boja očiju, boja kose, visina)       
           
Koje su njihove unutrašnje osobine?        
           
Gde rade roditelji, šta su po zanimanju?       
           

MOJA PORODICA
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Opiši na isti način druga iz klupe.

Kako se zove?          
Kako izgleda? (boja očiju, boja kose, visina)       
           
Koje su njegove/njene unutrašnje osobine?       
           
           

Dopuni priču o porodici koristeći prideve i prateći tekst (na prazna polja upiši prideve).

Imam      oči,      kosu. Moja mama ima      oči,      kosu. Moj 
tata je     ,     ,      i     . Posao moje mame je      i     . 
Moja mama je      i     . Vuk ima      i      kosu. Vuk je     .

Baka je     ,     ,      i          i     .

Poveži imenice iz prve kolone sa pridevima iz druge kolone tako da budu gramatički 
ispravne rečenice.

jednina
m. r. s. r. m. r. s. r.

JA moj moja moje moji moje moja
TI tvoj tvoja tvoje tvoji tvoje tvoja
ON njegov njegova njegovo njegovi njegove njegova

ONA njen njena njeno njeni njene njena
ONO njegov njegova njegovo njegovi njegove njegova
MI naš naša naše naši naše naša
VI vaš vaša vaše vaši vaše vaša

ONI
njihov njihova njihovo njihovi njihove njihovaONE

ONA

Tata
Vesna

Momčilo

Torba
Eva

Mama

Petar
Selo

je teška.
je dobar.
je visoka.
je pametna.
je dobra.
je drago.
je strog.
je tih.
je vredna.
je veliko.

Dopuni rečenice pridevima iz zagrade (lep, dobar, ljubazna, blag, nizak, visok, vredna, 
mršava, pametan).

Marko je     čovek. Sonja je      devojka. Profesor je     . Moj brat je 

     momak, dok je moj tata      čovek. Baka je     . Nikola Tesla je bio  

         drug. Prodavačica je     .
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Pogledaj fotografiju i odgovori.

Ko čini porodicu?  
 
Šta radi porodica na slici?  
 
Šta proslavlja?  
Kako izgledaju?  
 
 

Upiši date zamenice na slobodne linije (moj, moja, moje, njegov, njen, njeno, moji, moje, 
moja, njegovi, njeni, njena).

         tata je profesor matematike. ______ sestra je Vesna,  
a      drug je Petar.      drugarice su najbolje. Upoznala sam jednu devojku,  
     ime je Zorana. Marko radi u školi, a      brat radi u prodavnici.      roditelji 
stižu danas, a      roditelji stižu sutra.      deca nisu poslušna, a      deca 
jesu.

Napiši da li je rečenica tačna ili netačna.

Brat moje mame je meni stric.   
 

Brat moga oca je meni ujak.   
Sestra i ja smo bakini unuci.   
Sestra moje mame je meni strina.   
Sestra mog tate je meni tetka.   
Žena mog ujaka je meni ujna.   
Tetkin muž je meni teča.   
Sin moje sestre je meni bratić.   
Sin moga brata je meni sestrić.   
Marija je svom deki unuka.   
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Na slici su članovi jedne porodice koji su obeleženi brojevima. Tvoj zadatak je da upišeš 
pored svakog broja ko je taj član porodice.

1.   
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

1. 2. 3. 4. 5. 6.

mama tetka tašta
tata teča tast
brat ujak svekrva

sestra ujna svekar
baba stric zaova
deda strina dever

Dopuni rečenice tako što ćeš napisati šta su tebi pomenuti članovi.

Majčina ili očeva sestra je moja tetka.
Tetkin suprug  .
Tatin brat  .
Mamin brat  .
Stričeva supruga  .
Ujakova supruga  .

 .
 .
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Ispiši svoje porodično stablo.

MOJA PORODICA
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Mama
šta ovo liči, kao da je eksplodirala atomska bomba.
Jelena: Nemam vremena sad, mogu tek posle treninga. Uostalom, ja znam gde se šta 
nalazi.
Mama: To si rekla i pre neki dan kad sam te zamolila da usisaš celu kuću, prebrišeš podove 
džogerom i oribaš kupatilo. Na kraju sam sve ja uradila jer si tek oko deset uveče došla 
kući. Namerno. 
Jelena: Nisam ja kriva što ste hteli da idem i na jezike i na trening kad već ne želim u 
muzičku školu kao Nemanja. I sad, kad mi se nešto stvarno sviđa, maltretiraš me ovim 
glupostima.
Mama: Neću, sigurno, sve ja raditi umesto vas. I radim više od 8 sati da bismo mogli sve 

neka služavka. Ne mogu više, treba mi odmor.
Jelena: Onda neka i Nemanja, tvoj sin jedinac, učestvuje u spremanju. I Nemanji reci, ne 
samo meni. Ne moram valjda sve ja sama, može i on nešto. Neka izbaci smeće ili neka 
ti pomogne oko kuvanja, ili nešto. I tata neka pomogne malo.
Mama
akciju za vikend.

 (vikend)

Mama: Nikola, ti ćeš sa Nemanjom pomerati ovaj teži nameštaj da mogu koliko-toliko da usisam 
oko njega, ispod i iza. 
Nikola
da podižemo toliko težak nameštaj.
Mama

obrisati prašinu s nameštaja – ormana u usisanim sobama, svojoj, Nemanjinoj, našoj i dnevnoj 
sobi. Ti ćeš usput pogledati veš-mašinu, nešto čudno zvuči motor. Kad završiš, oribaću lepo 
celo kupatilo, kadu, lavabo i WC šolju. Usput ću pristaviti ručak da se kuva, a Nemanja će izneti 

pre završimo, to bolje, svi ćemo imati više vremena za gledanje televizije i odmor.
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Jelena, Nemanja
Mama
dva sata duži provod? 

Sledećim imenicama odredi rod i stavi ih u jedninu ili množinu.

dvosed   

fotelja  

kada   

krevet   

kuća   

kuhinja   

kupatilo   

lampa   

ogledalo   

ormar   

peć    

podrum   

polica   

predsoblje   

prozor   

soba   

sprat   

štednjak   

sto    

stolica   

sudopera   

tavan   

tepih   

trosed   

umivaonik   

veš-mašina   

zavesa   
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u na

ispodiznad

ispred ispred

pored/kod

iza

Imenice u zagradi stavi u GENITIV.

Stolica je   (fotelja iza).
Slika je   (ogledalo iznad). 

  (veš-mašina ispred).
WC šolja je   (kada pored).
Ogledalo je   (umivaonik iznad).
Spavaća soba je   (tavan ispod).
Muzički stub je   (polica ispod).

  (fotelja ispred).
Krevet je   (ormar pored).
Fotelja je   (dvosed ispred).
Mašina za pranje sudova je   (štednjak pored).
Toalet je   (predsoblje iznad).
Marija je sišla   (sprat, sa).

  (kuća ispred).
Nevena je   (kupatilo kod).
Luster je   (krevet iznad).
Kofer je   (ormar ispred).
Torba je   (stolica iza).
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Knjiga je   (ogledalo ispod).
Cveće je   (prozor oko). 

  (kompjuter ispred).
Kuhinja je   (radionica iznad).

           

+

100   +

Reši rebuse.

             

Popuni tekst. 

 
            (Nemanja) oko obaveza u kući. Ona bi volela više 
         (pomoć) od njih. Otac        (Nikola) isto pomaže u kući. Nemanja 
jako liči na              (Nemanja). Roditelji 
često razgovaraju o               (Nemanja). ___________ (ljubav) 
između        (Nikola) i              (ljubav) je 
u vazduhu.        (ljubav), možeš li mi pomoći? Treba mi tvoja        (pomoć). 

         (radost) i veseljem prihvatila spremanja. Voli da 
napakosti        (Nemanja) jer je on mlađi.       
razmažena. Nikola ima najboljeg druga i kuma        (Saša).



22   

Napiši članove svoje šire porodice i prevedi ih na srpski jezik.

 
 
 
 
 

Popuni.

        (krv) nije voda. Neki stavljaju       (so) na ranu kad se poseku. 
On mu je stavio još       (so) na ranu. Oni koriste  
(himalajska so) za kuvanje. Kad ti treba         (pomoć), vidiš ko su ti pravi prijatelji. 
Zvali smo            (hitna pomoć).        (noć) se dešavaju čudne  
        (stvar, mn.).             (ove stvari) nije tu mesto.
         (ponoć) je.

Popuni.

     (3) ili        (4) člana,
      (2) roditelja i       (1) ili       (2) dece. Nekada su porodice 
bile brojnije. Znam neke ljude koji imaju i po        (3) i         (4) 
dece. Neki imaju i blizance. Njih          (2, m. r. + ž. r.) su nerazdvojni. Njih  
        (2, ž. r. + ž. r.) su najbolje drugarice, nerazdvojne od detinjstva. Posvađao se 
sa        (3, m. r.) prijatelja. Nas u porodici ima          (5, m. r. + ž. r.). 

Napiši promenu sledećih imenica po padežima. 

nominativ stolica Marina porodica

genitiv

dativ

akuzativ

vokativ

instrumental

lokativ
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Detaljnije opiši svoj dom. 

npr. U dnevnoj sobi se nalazi trosed. Pored troseda se nalazi lampa na malom stolu.

U dnevnoj sobi
 
 
 
 
 
 

U trpezariji 
 
 
 
 
 
 

U mojoj sobi
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Imenuj sve predmete u kuhinji, dnevnoj, spavaćoj i dečjoj sobi i kupatilu. Možeš koristiti 
date slike.

KUHINJA

DNEVNA SOBA
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Na osnovu slike, opiši razmeštaj i raspored prostorija. Koristi SA LEVE/DESNE 
STRANE, PREKO PUTA, NASPRAM, NA KRAJU (hodnika).

KUPATILO
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RESTORAN

praznik u restoranu. Setili su se da bi možda trebalo da rezervišu 
sto. Nikola je pozvao restoran.
Nikola
Konobar
Nikola: Hteo bih da rezervišem sto za sutra u jedan sat.
Konobar: U redu. Za koliko osoba?
Nikola
Konobar: Odlično. Na koje ime da rezervišem sto?
Nikola: Nikola Popović.
Konobar: Zapisao sam, sto za dve osobe u sredu. Sto vas 
čeka. Rezervisao sam.
Nikola

U RESTORANU:

: Rezervisao sam sto za dve osobe, 
za danas u jedan sat.
Konobar: Samo trenutak, da proverim. Ime?
Nikola: Nikola Popović.
Konobar
vam. Ovde, izvolite.
Nikola: Prvo bismo naručili nešto za piće dok se odlučimo 
šta ćemo jesti. Šta nam preporučujete?

Konobar: Preporučujem domaću pileću supu, bečke šnicle, a za salatu možda mešano povrće. 

Nikola
šta ćeš ti?
Dragana: Meni koka-kolu, molim Vas. Za jelo može ono što ste preporučili. Znači domaća supa, 
bečka šnicla bez krompira, šopska salata bez luka i palačinke s orasima.
Nikola: Za mene može supa od paradajza s testom, pečena riba, mešana salata i palačinke sa 
džemom od višanja.
Konobar

Dragana: Ne, hvala.

dda rrrrezervišu 
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ZA VREME RUČKA:

Dragana: Supa je stvarno domaća, oseća se da su stavili u nju i mesa, mada ima mnogo krompira. 
Kakva je tvoja?
Nikola: Nažalost, paradajz je iz konzerve, a supa je mlaka, skoro hladna.
Dragana: Moja je topla. Trebalo je da poslušaš konobara.
Nikola: Možda je trebalo da naručimo i nešto za predjelo. Nema veze, videćemo kakvo će biti 
glavno jelo.
Dragana: Stiže salata, drago mi je što ne moramo dugo da čekamo na sledeće jelo.
Konobar: Za damu bečka šnicla i šopska salata, a za gospodina riba i mešana salata.
Nikola

Nikola: Mešana salata izgleda isto kao tvoja šopska. Trebalo je da naručim krastavac salatu. 
Dragana
Naravno, prvo ćemo pitati da li su potrošili paradajz iz konzerve.
Nikola: Mislim da ću i sledeći put naručiti ribu, dobro je pripremaju.
Dragana: Salata je sveža. Sledeći put ćemo probati meni ručak. Vidim da su za susednim stolom 
dobili sarme.
Nikola
neću naručiti desert, ovo je dovoljno.
Dragana: I ja sam sita. Zamolićemo konobara da nam zapakuje desert. 
Konobar: Izvinite, da li mogu da naplatim, završava mi se radno vreme (smena). 
Nikola: Naravno, plaćam gotovinom. Molim Vas, da li možete da zapakujete desert, poneli 
bismo ga?
Konobar: Nema problema, odmah donosim i račun.
Nikola: Nadam se da su cene iste kao i u drugom restoranu.
Konobar: Hiljadu dvesta dinara.
Nikola: Izvolite, zadržite kusur.
Konobar: Hvala.

To je jedan nov restoran, veoma lep, sve je u stilu devetnaestog veka. Stari stolovi, lepe stilske 
stolice, tanjiri i escajg (pribor za jelo) su kao iz tog vremena. Svideo mi se. Muzika je bila tiha 
pa smo mogli da razgovaramo. Bojali smo se da su cene previsoke, ali kada smo dobili meni, 
shvatili smo da jela nisu skupa. Mogu da kažem da je desert jeftiniji nego u poslastičarnici. 
Imaju veliki izbor glavnih jela i mnogo vrsta salata. Konobarica je bila veoma ljubazna. Prvo 

Naručili smo i predjelo. Na tanjiru je bio prženi hleb i neka mešavina sira i kuvanog povrća. 
Izgledalo je čudno, ali je bilo veoma ukusno, ne znam kakve su začine koristili, možda su stavili 
neki kineski ili indijski začin. Bila sam veoma srećna kada sam videla da imaju i vegetarijanska 
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jela; moj muž voli vegetarijansku hranu, ja više volim da je glavno jelo neko meso. Marko je 
naručio pohovane pečurke s pirinčem i pečenom paprikom, a dobio je i lepinju od integralnog 
brašna. Za glavno jelo sam naručila pečeno belo meso, pored toga sam dobila bareno povrće i 
tartar sos. Tek kada smo počeli da jedemo glavno jelo, shvatili smo da želimo i salatu. Meni se 
dopala salata od šargarepe, brokolija, kupusa i krastavca, a moj muž je naručio mešanu salatu 
u kojoj je bilo i spanaća. Najeli smo se, ali nismo hteli da odemo kući dok ne probamo i desert. 
Tražila sam voćnu salatu, u njoj je bilo kivija, banane, ananasa, jagoda i pomorandže. Marko je 

sladoleda sa ukusom mente. U sladoledu su bili komadići čokolade i badema. Posle ovoga smo 
samo popili kafu. Zaista im je ukusna, nije bila jaka, bila je prava domaća. Mislim da ćemo u 
ovaj restoran doći ponovo.   

Odgovori na pitanja.

S kim ideš u restoran?  
 

 
Opiši kako izgleda restoran za koji možeš reći da je najlepši za tebe?  
 
 
 
Gde se nalazi taj restoran?  
 
 
Šta bi naručio/la da danas ideš u restoran?  
 
 
Šta misliš o tome da se konobaru/ici ostavi bakšiš (napojnica)?  
 
 
Koje je tvoje omiljeno jelo?  
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Instrumental sa

instrumental

jednina

muški rod/srednji rod ženski rod

 sa       -om (-em) sa ____________-om

torta s (kikiriki)  torta s (karamela)  

torta s (keks i sir)  torta s (piškota i pomorandža)   
 torta s (lešnik)  

torta s (kokos)  torta s (vanila)  

torta sa (ananas)  torta sa (čokolada)  

torta s (med)  torta s (plazma)  

torta sa (žito)  

torta s (puding od ruma)  

instrumental

množina

muški rod/srednji rod ženski rod

 sa       -ima sa ____________-ama

torta s (orasi)  torta s (breskve)  

torta sa (bademi)  torta s (jagode)  

torta s (maline)  

torta s (višnje)  

torta s (jabuke)  

torta s (kruške)  

torta sa (banane)  

torta s (kupine)  
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Dopuni rečenice.

Volim tortu sa   .
Ne volim tortu sa   .
Pošto je torta sa   ?
Koliko košta torta sa   ?

  ?
Nikada nisam probao/la tortu sa   .
Hteo/la bih da kupim tortu sa   .
Mislim da je torta sa   lošeg ukusa.
Torta sa   nije sveža.

  ili ste sve prodali, ne vidim je?

Genitiv od

genitiv

jednina

muški rod/srednji rod ženski rod

 od       -a od ____________-e

torta od (eurokrem)  torta od (nutela)  

torta od (limun)  torta od (pomorandža)  

torta od (kesten)  torta od (bela čokolada)  

torta od (mak)  torta od (kafa)  

torta od (kivi)  torta od (krem bez šećera)  

torta od (med)  torta od (vanila)  

genitiv

množina

muški rod/srednji rod ženski rod

od       -a od ____________-a

torta od (pistaći)  torta od (kajsije)  

torta od (bademi)  torta od (dunje)  
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torta od (šljive)  

torta od (smokve)  

torta od (borovnice)  

torta od (kupine)  

torta od (banane)  

torta od (kruške)  

Dopuni rečenice.

Volim tortu od   .
Ne volim tortu od   .
Pošto je torta od   ?
Koliko košta torta od   ?

  ?
Nikada nisam probao/la tortu od   .
Hteo/la bih da kupim tortu od   .
Mislim da je torta od   lošeg ukusa.
Torta od   nije sveža.

  ili ste sve prodali, ne vidim je. 
Mislim da je torta od   preskupa.
Torta od   nije skupa, a ukusna je.
Kakvog je ukusa torta od  ?

 , a ovo je torta od          .
Posle glavnog jela želim desert, voleo/la bih da probam tortu od  .
Torta od   je veoma jeftina.
U torti od   nema dovoljno limuna.
Molim jednu krišku torte od              ; glavno jelo je bilo fino, ali sam 

još uvek gladan.
 ?

Prvo molim supu od pečuraka, posle pohovano meso, a na kraju tortu od   .
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Na liniji napiši odgovarajući oblik.

Molim čorbu od   .
pečurke, pečurkom, pečurkama, pečuraka

  ?
tunjevinom, tunjevinu, tunjevine

  .
integralnim brašnom, integralnog brašna, integralno brašno

Molim sok od   .
pomorandžu, pomorandžom, pomorandže

  umesto pomfrita?
grašak, graškom, graška

Hteo/la bih da naručim supu od   .
pilećeg mesa, pilećim mesom, pileće meso

Zaokruži reči koje odgovaraju tvrdnji.

Špagete sa mlevenim mesom i paradajzom sadrže:
šećer, sirće, sir, kobasicu, mleveno meso, paradajz.

Glavno jelo može da bude:
kuvano meso s pirinčem, pečeno meso s pečenim krompirima, pohovano meso s mešanim 

povrćem, torta s orasima, varivo od graška, hleb bez aditiva.

Predjelo ne može da bude:
bečka šnicla s tartar sosom, ćuretina s kečapom, pečena prasetina s ruskom salatom, 

francuski hleb s namazima, bareno povrće s pečenim pečurkama, kolač od badema.

Za desert možemo da poslužimo:
morsku ribu s kuvanim krompirom, tortu, salatu od tunjevine, sendvič sa šunkom, slatke 

kolače od integralnog brašna, minjone od višanja i čokolade.
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U restoranu rade:
kuvar, konobar, pekar, šanker, mesar, kuvarica, poslastičar, konobarica, vozač, šankerka, 

novinar, vojnik.

Kada naručujemo, onda treba da kažemo:

naručim pečenu ribu?

U restoranu postoji:
meni, red vožnje, cenovnik, kasa, rasprodaja, stetoskop, šalter, uplatnica.

U tabelu upiši jela na odgovarajuće mesto.

sarma, slani mafin, torta, lazanje s tikvicama i sirom, rolnice od sira i spanaća, karađorđeva 
šnicla, namaz od avokada, bečka šnicla, ćureći medaljoni, gulaš, pogačice sa čvarcima, pohovana 
piletina sa susamom, paprikaš, palačinke, kolači, hladno predjelo sa šunkom i kobasicom, 
musaka, špagete, voćna salata, pasulj, kriška slane torte s patlidžanom, pohovana rečna riba, 
riblji paprikaš, ćufte u paradajz sosu, kesten pire, sladoled, pita sa ajvarom i pečenom paprikom, 
morska riba na žaru, tost sa šampinjonima i pilećom paštetom

predjelo glavno jelo desert
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Postavi pitanje kako bi dobio/la ponuđenu rečenicu kao odgovor.

 ?

 ?
Nemamo picu sa četiri vrste sira.

 ?
Za sutra su svi stolovi rezervisani.

 ?
Vaš račun je šeststo pedeset dinara.

 ?
Izvolite kafu, donela sam i šećer kao što ste i tražili.

 ?
Ne, nemamo limunadu.

 ?
Imamo braon šećer.

 ?
Imamo bezalkoholno pivo. 

 ?
Meni ručak je pasulj ili sarma.
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Poveži pitanja i odgovore.

džemom?
Neću predjelo, želim samo glavno jelo i 
salatu.

Kakvu ribu imate? Šopsku, salatu s krastavcima i kupus 
salatu.

Koliko košta meni ručak? Umesto krompir pirea može pečeni 
krompir.

Želite li malu ili veliku picu? Ima, ali možemo da Vam pripremimo 
salatu bez luka.

Kakvu salatu imate? Molim Vas sa džemom.

Mogu da dobijem i pomfrit, ne volim 
pire? Mislim da mi je dovoljna mala pica.

Meni ručak za jednu osobu je petsto 
dinara.

Imamo samo morsku.

Sastavi dijalog, koristi sledeće reči.

naručiti, piće, glavno jelo, vegetarijanac, meso, vegetarijanski meni
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U parovima, na času, sastavite dijalog na osnovu novih reči koje ste naučili u ovoj lekciji.
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RECEPTI

spremiti predjelo, njega deda mnogo voli, treba i supu, nju baka voli i kaže da nedeljni ručak 
ne može da bude bez pileće supe. Tata i sin vole meso pa nedeljom mora da bude ili pečeno 

voli da pravi salatu. Svi vole njenu salatu. Sin i mama vole slatkiše i zato se uvek mora spremiti 
neki desert.

Dragana: Šta ćemo kuvati? Znaš da dolaze baka i deka.
Nikola: To znači da moramo da imamo predjelo jer će deda pitati zašto ga nema. Uvek pita da 

Dragana
Prošle nedelje smo pravili supu od pečuraka, ove nedelje bi mogla da bude supa s mešanim 
povrćem – šargarepa, peršun, krompir, grašak, karfiol, brokoli, crni luk.
Nikola
vrste supe.
Dragana: Imamo supe, a da vidimo šta da bude predjelo. Mogli bismo da napravimo tost i da ga 

Nikola: Slaninu ću ja iseckati na kockice i propržiti. I tost ću napraviti, najbolje je da pravim od 
francuskog hleba.
Dragana: Glavno jelo bi moglo da bude pohovano pileće meso, osim toga mogu da skuvam 
spanać i ispečem krompire.
Nikola
Dragana: Nemojmo zaboraviti da napravimo i neki kolač. Tome će se svi radovati. Mogao bi da 
bude neki voćni kolač.
Nikola: Slažem se, a sada počnimo, ako želimo da ručak bude gotov na vreme.

Glavno jelo:

Pasulj sa slaninom i kobasicom

najbolje je da se koristi domaće meso, ne meso iz prodavnice. Najbolje je domaće 
dimljeno meso, treba da bude dobro dimljeno i osušeno. Samo takvo meso može da 
dâ dobar ukus hrani. Najbolje je da odaberemo mesaru za koju znamo da prodaje 

dovoljno dugo, niti da je dimljeno koliko je potrebno. Često meso iz prodavnice 
sadrži previše vode. Sve ovo je dovoljno da pasulj sa slaninom i kobasicom izgubi 
dobar ukus. Postoji još jedan razlog zašto je dobro da kupujemo u mesari – veoma 
često je dimljeno meso u mesari mnogo jeftinije od mesa u prodavnici.
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Sastojci za pasulj sa slaninom i kobasicom:
700 grama pasulja
500 grama crnog luka
dve supene kašike crvene slatke mlevene paprike (po ukusu može da se 
doda i ljuta crvena mlevena paprika)
peršunov i lovorov list (po ukusu)
beli luk (po ukusu)
so ili vegeta
biber
domaća dimljena kobasica (količina po izboru)
domaća slanina (količina po izboru)

Priprema pasulja:

Pasulj treba staviti u posudu s vodom. Vode treba da bude duplo više nego pasulja. 
Pasulj je dobar samo ako jedan dan stoji u vodi. 

Pripremanje pasulja:
Pre kuvanja prosuti vodu iz posude, pasulj staviti u lonac. Sipati vode toliko da 

ona prekrije pasulj. Kuvati oko sat vremena, ponekad treba manje, ako je pasulj 
mlad, a više, ako je pasulj star. Povremeno dodavati vodu. Slaninu i kobasicu 
treba dodati kada je pasulj skoro kuvan. Slaninu i kobasicu ne treba dugo kuvati. 
Treba ih kuvati samo zato da bi malo omekšali i da bi pasulj dobio specijalan ukus. 

Pripremanje luka:

sipati ulje, dodati malo vode. Najbolje je dodati pola čaše vode. Kada voda skoro 
ispari, smanjiti vatru, nekoliko minuta mešati da se luk isprži. Luk treba da dobije 

U lonac s pasuljem sipati luk i papriku i mešati. Začine dodati sada – lovorov 

ne sme se zaboraviti da kobasica i slanina mogu biti slani. So možete dodati tek 
kada ste stavili u pasulj i kobasicu i slaninu.

Pripremanje kobasice i slanine:
Kobasicu iseckati (seći) na tanke kolutiće. Slaninu možete da sečete na štapiće 

treba kuvati. Pomešati kobasicu i slaninu.
Ovo sipati u pasulj. Ostaviti da se kuva petnaestak minuta, dolivati vodu u 

pasulj u tepsiju i staviti u rernu. Peći sat vremena na 200 ˚C.
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Desert:

Za koru treba: 220 g crne čokolade, 170 g putera, 100 g mlevenih badema, 2 
kašike brašna, ½ kašičice soli, 5 jaja, 17 g šećera

Za fil je potrebno: 1/2 kg malina, 2 kašike šećera

Sastojci za pripremanje preliva: 140 g crne čokolade, 1 dl slatke pavlake

Kora: Pre nego što počnemo da pravimo masu za kore, treba uključiti rernu 
na 160 ˚C. Na pleh ili tepsiju staviti papir za pečenje. 

 

i putera hladi, umutiti prvo belanca, posle toga polako treba dodavati jedno po 
jedno žumance, svaki put mutiti da se masa sjedini. Masu treba mutiti najmanje 
5 minuta, a zatim dodati šećer, kašiku po kašiku.

dodati bademe. Pre toga badem izmešati sa solju i brašnom.

Masu izliti u posudu za pečenje ili tepsiju i peći u prethodno zagrejanoj rerni 
15 minuta.

Koru treba ostaviti da se ohladi (iz tepsije se vadi zajedno s papirom, a zatim 
se pažljivo skine s papira za pečenje).

Fil: U posudu staviti 300 g malina, kuvati ih i stalno mešati dok masa ne 
postane gusta, dodati 2 kašike šećera, i još malo kuvati. Izliti u plitku posudu i 
sačekati da se ohladi.

Kako se stavlja fil na tortu: Kada se ohlade kora i fil, onda na koru namazati 
ohlađen fil i posuti svežim malinama (dve-tri šake). Ovu masu treba staviti u 
frižider da se dobro ohladi.

Kako se priprema preliv: Čokoladu za preliv (140 g) otopiti na pari, zatim sipati 
u slatku pavlaku i mutiti mikserom dok ne postane gusta masa.

Izvaditi tortu iz frižidera, preliv sipati polako na tortu i ukrasiti svežim 
malinama. Vratiti je u frižider da se dobro ohladi.
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Salata:

peršun, grašak, teglu kiselih krastavaca, majonez, senf i pavlaku. Prvo su očistile 
povrće, oprale ga, a posle toga skuvale. 

senf i pavlaku. Stavile su krastavčiće i masu od majoneza, senfa i pavlake u frižider.
Kada se povrće skuvalo, iscedile su ga, ohladile i stavile u frižider. Sačekale 

su da se povrće dobro ohladi. Posle toga su izvadile povrće, stavile ga u veliku 

je dobro izmešano, dodale su iseckane krastavčiće. Na kraju su probale gotovu 

bibera. Vratile su salatu u frižider i čekale roditelje da dođu kući i da ih iznenade.

Odgovori na pitanja.

 
Šta jedu vegetarijanci?  
Ko je vegan?  

 
Koje je tvoje omiljeno jelo?  
Opiši kako se priprema?  
 
 
Šta više voliš: pečeno ili pohovano meso?  
Koju vrstu salate voliš?  

Glagole prepiši u tabelu u infinitivu, kao u primeru. 

– dođem, pekla je, mogu
– dodajemo, imaju, voliš, stoji, radujemo se, bude, pojeo je, namažemo, trebalo, uključiti, 

odaberemo, ohladi se, desilo se, propržili ste

-ti -ći
propržiti, 
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Na liniju napiši odgovarajući oblik reči kao u primeru:

modalni glagol + da + prezent modalni glagol + infinitiv
volim + da + čitam volim + čitati

Želim da naručim. – Želim naručiti.

Želim da dodam so u supu. – Želim         so u supu.
Hoću da vratim paprikaš na ringlu. – Hoću         paprikaš na ringlu.
Planiram da operem sudove? – Planiram           sudove?
Moram da napravim testo s makom. – Moram          testo s makom.
Smem li da kupim novu jaknu? – Smem         novu jaknu?
Treba da pravimo kolače za rođendan. – Treba         kolače za rođendan.
Želeo bih da probam kakvog je ukusa varivo. – Želeo bih          kakvog je 

ukusa varivo.
Htela bih da iseckam francuski hleb na tanke kriške. – Htela bih         francuski 

hleb na tanke kriške.
Morao bih da kuvam svakog dana. – Morao bih         svakog dana.
Ne bih smela da zaboravim kolač u rerni. – Ne bih smela         kolač u rerni.

Na liniju napiši odgovarajući oblik reči kao u primeru:

Moram da mešam varivo jer će zagoreti.
       da mešaš varivo jer će zagoreti.
Mora da        varivo jer će zagoreti.
       da mešamo kremu za tortu.
Morate da        kremu za tortu.
Moraju da        kremu za tortu.
       da naručim čaj s medom i limunom. 
Želiš da        čaj s medom i limunom.
       da naruči čaj s medom i limunom.
Želimo da        čaj bez meda i limuna.
       da naručite čaj bez meda i limuna.
Žele da        čaj bez meda i limuna.
Hoću da        piće.
       da platiš piće?
Hoće da        piće?
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Hoćemo da          piće?
         da platite piće?
        da plate piće.
        da pohujete meso u maslinovom ulju.
        da pohuju meso u maslinovom ulju?
        da pohujemo meso u maslinovom ulju.
Sme da         meso u maslinovom ulju?
Smem da         u maslinovom ulju?
Smeš da         meso u maslinovom ulju.

Na liniju napiši odgovarajući oblik glagola kao u primeru.

Moram (Trebalo bi) skinuti lonac s ringle jer ću otrčati u prodavnicu po neki začin.
Moram da skinem lonac s ringle jer ću otrčati u prodavnicu po neki začin.

Trebalo bi koristiti rernu, zato sam je uključio.
Planiram da         rernu, zato sam je uključio. 
Trebalo bi izmešati sve sastojke u jednoj posudi.
Želim da         sve sastojke u jednoj posudi.
Mora se pripremiti testo za picu.
Želeo bih da         testo za picu.
Trebalo bi očistiti šargarepu kada je spremam za supu.
Volim da         šargarepu kada je spremam za supu.
Voleo bih skuvati ručak za sutra.
Voleo bih da         ručak za sutra.
Moraš sipati malo vode u paprikaš.
Moraš da         malo vode u paprikaš.
Treba otopiti mešano povrće iz kese za supu.
Treba da         mešano povrće iz kese za supu.
Trebalo bi ostaviti kolač u rerni još deset minuta.
Trebalo bi da         kolač u rerni još deset minuta.
Nameravam pomešati meso i pirinač za sarmu.
Nameravam da         meso i pirinač za sarmu. 
Smem li izvaditi sladoled iz frižidera? 

da         sladoled iz frižidera?
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Poveži oblike, ali vodi računa o tome da oba glagola moraju biti u istom licu.

Može da jedete?

Možemo da plate?

Možeš da proba?

Mogu da sipaš vode?

Mogu da naručimo piće?

Možete da spremim salatu?

jednina množina
ja MOGU mi možemo
ti možeš vi možete

on, ona, ono može oni, one, ona mogu

Na liniju napiši odgovarajuće oblike reči.

GENITIV
jednina množina

ž. r. -e -a
m. r. -a -a
s. r. -a -a

Pola:

(slanina)  
(jabuka)  
(kruška)  
(mandarina)  
(banana)  
(kupus)  
(šargarepa)  

Čaša:

(sok) soka 
(voda)  
(limunada)  
(đus)  
(mineralna voda)  
 

ZAPAMTI! 
Glagoli   i hteti  su jedini 

glagoli koji u prvom licu 
jednine imaju nastavak -u!
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Šolja:

(kafa)  
(kapućino)  
(topla čokolada)  
(bela kafa)  

Šoljica:

(čaj)  
(nes kafa) nes  
(mleko)  
(jogurt)  

Komad:

(kolač)  
(torta)  
(sir)  
(paprika)  
(hleb)  

Kriška:

(lubenica)  
(dinja)  
(breskva)  
(pomorandža)  
(paradajz)  
(salama)  
(sir)  

 

Tanjir:

(supa)  
(čorba)  
(malina)  
(kuvano jelo)  
(gotovo jelo)  
(pire) pirea
(varivo)  
(tunjevina)  
(testo)  
(paprikaš)  
(gulaš)  
(riblja čorba)  

Parče:

(torta) 
(hleb) 
(pica) 
(meso)  
(kolač)  
(slanina)  
(kobasica)  
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Konzerva: 

(grašak)  
(boranija)  
(riba)  
(pašteta)  
(mesni narezak [-og, -a])  

U supu treba staviti kašiku (so)      .
Za salatu treba kašika (ulje)        i (sirće)       .
Za pohovanje mesa treba malo (jaje)         , (brašno)          i 
(prezla)  __________.
U kolač može da se stavi mnogo (med)         , (voće)         , 
(badem)        .
Kada pravimo kesten pire, treba mnogo kesten (pire)       i (šlag)      . 
U supu sipamo mnogo (voda)      , nešto malo različitih (začin)       , 

dodajemo i mnogo (povrće)       . Količina je po izboru (krompir)       , 
(šargarepa)        , (luk)     , (peršun)      , (grašak)       .

Kada pečemo ribu, treba malo (maslinovo ulje)           , (so)     , 
(začina)       , šoljica (voda)      .

Za kolač od oraha i čokolade potrebno je čaša (voda) ___________, trista grama (šećer) 
         , dvesta pedeset grama (brašno)            , kriška 
(limun)          , kesica (prašak)           za pecivo, pola 
šolje (ulje)       , pola kilograma (jabuka)          , tri cela (jaje)  
       , sto pedeset grama (šećer)           u prahu, kesica (šlag) 
       , šaka (orah)         i sto grama (čokolada)          
 za kuvanje.

Za slani kolač treba pola kilograma (brašno)       , malo (so)     , dva 
cela (jaje)      , pola kilograma (sir)      , malo (biber)       , pola 
(kvasac)       , dvesta pedeset grama (margarin)         , po potrebi 
malo (mleko)       .
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Napiši recept za francusku salatu. 

U tekstu koristi sledeće reči: 
iseckati, koluti, mešati, izmešati, pomešati, dodati, skuvati, ohladiti, očistiti

Francuska salata – recept:
Sastojci:
                          
                          

Način pripremanja:
 
 
 
 
 
 

Navedene glagole napiši u infinitivu kao u primeru.

Predjelo:

Napiši kako se priprema predjelo. Koristi reči koje si do sada naučio/la.

Sastojci:
 
 

Način pripreme: 
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Supa:

Napiši kako se priprema supa ili čorba. Koristi reči koje si do sada naučio/la.
Sastojci:
 
 

Način pripreme: 
 
 
 
 
 
 

U parovima, na času, razgovarajte na osnovu novih reči koje ste naučili u ovoj lekciji. 
Jedno drugom ispričajte kako se priprema jelo, svako sam bira jelo čiju pripremu bi voleo 
da ispriča.
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Nemanja
neki specijalan čaj, ne volim kada u kafiću imaju samo čaj od kamilice, nane i šumskog voća.
Jelena
Možda će ipak biti ajs kafa. Volim što u kafi ima kugla sladoleda i mnogo šlaga.

U kafiću:

Konobarica: Izvolite. Šta biste želeli da popijete?
Nemanja: Za mene zeleni čaj s medom, bez mleka.
Jelena
Konobarica: Vanilu ili čokoladu. Koji želite?
Jelena: Vanila je odlična. Molim Vas, mnogo šlaga.

Kasnije...

Konobarica: Izvolite. Za Vas zeleni čaj, a Vama ajs kafa, mnogo šlaga i kugla sladoleda od vanile.
Nemanja
Konobarica: Izvolite, ovo je cenovnik čajeva, to je posebno, a ovde su cene ostalih hladnih i toplih 
napitaka. Cene alkoholnih i bezalkoholnih pića se nalaze kod hladnih napitaka.
Jelena: Znamo da imate nove koktele, voleli bismo da pogledamo koje vrste imate.
Konobarica: Imamo veliki izbor koktela, ima i bezalkoholnih koktela. Ovde je karta koktela.
Nemanja
Jelena: Sledeći put dolazimo da probamo neki koktel. 
Nemanja
je prelepa. Verovatno u ovakvim šoljicama služe čaj u Kini. Miris je divan.
Jelena
kašiku, treba mi pola sata da pojedem šlag. Ne volim da ga izmešam s kafom.
Nemanja: Zamoli konobaricu da ti donese veću kašiku. Vrlo je ljubazna, sigurno će je doneti.

Jelena: Izvinite, da li mogu da dobijem veću kašiku za šlag? Ova je mala.
Konobarica
Jelena

Nemanja se obraća konobarici.

Nemanja: Molim račun.
Jelena: Ne, sada ja častim, red je na mene. Molim Vas, donesite meni račun.
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Konobarica: U redu, keš ili kartica?
Jelena: Plaćam gotovinom.
Konobarica: Izvolite račun, petsto osamdeset dinara.
Jelena: Izvolite, kusur zadržite.
Konobarica: Hvala Vam.    

nema velike gužve, atmosfera je prijatna. Uvek možeš da sretneš nekoga koga poznaješ. Konobar 
i šankerka su mladi i lepi. Muzika je odlična, nikada ne puštaju muziku koju ne volim. Svakog 

nađemo samo mi, devojke, tada pijemo kapućino, toplu čokoladu, čaj i kafu. Kasnije naručimo 
vino. 

razne vrste čajeva, veoma su interesantni. Probala sam sve vrste čajeva. Volim da pijem čaj s 
mlekom i medom. Moja najbolja drugarica je, kao i obično, naručila toplu čokoladu s mnogo 
šlaga. Šlag je jela plastičnom kašikom, a posle je u piće sipala mnogo šećera. Uvek koristi beli 

držala šolju u ruci i mirisala svoj čaj. Bila je to mešavina raznih lekovitih biljaka i cveta ruže. I 
miris i ukus su odlični. Konobaru smo ostavile veliki bakšiš. Običaj je da svako plati svoje piće. 

U subotu su došli i momci. Bilo nas je sedmoro. Nemanja poznaje šankerku pa nam ona uvek 
čuva najveći sto. Na sto stavi tablu na kojoj piše da je rezervisano. To je dobro jer ne moramo 
da čekamo. Svi smo stigli u isto vreme. Odmah je nastala galama, pričali smo veoma glasno. 
Glasno moramo da pričamo jer je subotom i muzika glasnija. Ostali smo dugo, svako je častio 
po jednu turu pića. Imaju i bezalkoholno pivo, to je pila jedna moja drugarica. Naravno, momci 

dovoljno novca. Sada nisam pila čaj. Moja najbolja drugarica i ja smo probale neke nove vrste 
kafe. Izbor kafe je veliki. Imaju kafu sa čokoladom, s rumom, veoma ukusnu kafu u koju se stavi 
kugla sladoleda po izboru, liči na ajs kafu. Videla sam na stolu reklamu za novu vrstu kafe, a to 
je kafa sa čilijem. Odmah sam je naručila i nije mi se dopala. Volim ljuto, ali se nisam navikla 
da kafa bude ljuta. Ipak, ukus je bio neobičan, mislim da nisam pogrešila. Kada je došao red na 
mene da častim turu, shvatila sam da imam gotovo toliko novca koliki je račun. Ovog puta je 
konobar ostao bez bakšiša. Od kusura sam mogla da platim samo autobusku kartu do Kanjiže. 
Moj dečko je celo veče pio limunadu i uplašila sam se da će dobiti vitaminski šok. Imao je neki 
virus, možda mu je limunada pomogla. Nije mi jasno zašto je tražio uvek da mu u limunadu 
stave mnogo leda. Moj najbolji drug nije hteo da plati bezalkoholno pivo, dugo se svađao s 
mojom drugaricom, ali je na kraju ipak platio i to.  



50   

Na osnovu teksta napiši dijalog u restoranu.

Konobar:  
    :  
    :  
    :  
    :  
    :  
    :  
    :  
    :  
    :  

Odgovori na pitanja.

Koje je tvoje omiljeno piće?  
Opiši kako izgleda tvoj omiljeni kafić.  
 
 

 
Kako se zove tvoj omiljeni kafić?  
Kada si poslednji put bio/la u kafiću?  
S kim najviše voliš da odeš u kafić?  

 
Koje piće ne voliš?  

Na liniju napiši odgovarajući oblik broja jedan (jedan – jedna – jedno), ali vodi računa 
o rodu imenice. 

Pošto je       pivo?
Pošto je       voćna salata?
Pošto je       sprajt?
Pošto je       koka-kola?
Pošto je       topla čokolada?
Pošto je       ceđena pomorandža?
Pošto je       limunada?

:

Koliko košta       vino?
Koliko košta       šveps?
Koliko košta       fanta?
Koliko košta       nes kafa?
Koliko košta       kapućino?
Koliko košta       đus?
Koliko košta       negazirana voda?
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Pošto je       gazirana voda?
Pošto je       prirodni sok?
Pošto je       gusti sok?
Pošto je       domaća kafa?
Pošto je       rakija?
Pošto je       svetlo pivo?
Pošto je       bezalkoholno pivo?

Konstrukcija: „Molim + akuzativ”
Molim kafu.

jednina množina
ž. r. -u -e
m. r. -Ø -e
s. r. -o, -e -a

Molim (domaća kafa)  .
Želim (čaj)  .
Molim Vas (gusti sok)  .

 ?
Platio bih (mineralna voda)  .
Platila bih (negazirana voda)  .

 .
Koliko je (kapućino)  .
Nemamo (nes kafa)  .
Tražio sam (fanta)  .
Tražila sam (šveps)  .
Nisam platio (vino)  .
Imate (bezalkoholno pivo)  ?
Meni (svetlo pivo)  .
Za mene (domaća kafa)  .
Želeo bih (sok)  .
Želela bih (bistri sok)  .
Pije mi se (voda)  .
Popio bih (gazirana voda)  .

Koliko košta       mineralna voda?
Koliko košta       bistri sok?
Koliko košta       čaj?
Koliko košta       turska kafa?
Koliko košta       točeno pivo?
Koliko košta       tamno pivo?
Koliko košta       pivo?
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Popila bih (limunada)  .
Želiš (ceđena pomorandža)  ?
Želite (topla čokolada)  .
Ko je naručio (koka-kola)   ?
Naručio bih (sprajt)  .
Ko je tražio (voćna salata)  .
Naručila bih (pivo)  .
Ti plaćaš (tamno pivo)  .
Mi plaćamo (točeno pivo)  .

Zaokruži broj ispred pravilne rečenice.

 1. Molim jednu limunadu.   1. Molim jedna limunada.
 2. Molim jedna soka.   2. Molim jedan sok.

 4. Molim porciju voćne salate.   4. Molim porcija voćne salate.
 5. Molim čašu vode.   5. Molim čaša vode.
 6. Molim boca mineralne vode.   6. Molim bocu mineralne vode.

 8. Molim šolju čaja.   8. Molim šolja čaja.

 10. Molim jedno kapućino.   10. Molim jedan kapućino.

Na liniju napiši reč u odgovarajućem obliku.

Gost:       ? 
Konobarica: Imamo. Nes ili domaća?
Gost: Molim (domaća)       .
Konobarica: Uz kafu želite (obična voda)            ili (mineralna 

voda)           ?
Gost:         .
Gost: Platio bih, molim (račun)         .

Gost: Kakav prirodni sok imate?
Konobarica: Imamo (pomorandža)          i (limunada)         ?



 53 

Gost: Više volim (limunada)         . Mogu li da dobijem i (šećer)      ?
Konobarica: Plaćate gotovinom ili karticom?
Gost: Mogu da platim karticom? Odlično, zaboravio sam da ponesem (gotovina) 

         . Poneo sam (kartica)         . 

Gost: Izvinite, tražio sam (fanta)       , a Vi ste doneli (šveps)        .
Konobarica: Izvinite, razumela sam da ste naručili (fanta)        , odmah 

donosim (šveps)        .
Gost: Šveps će popiti moj drug, a meni donesite (sok)       od jabuke, predomislio 

sam se.
Konobarica: Želite li još nešto?
Gost:             . Molim (jedna 

porcija)            .
Konobarica:       ?
Gost: Može. Volim (šlag)       

Na liniji napiši odgovarajući oblik reči.

U kafiću:
GENITIV

s (sa) + instrumental

ž. r. -om 
m. r. -om
s. r. -om

bez + genitiv

ž. r. -e
m. r. -a
s. r. -a

Molim kafu (voda) s  .
Molim kafu (voda) bez  .
Molim kapućino (šećer) sa  .
Molim kapućino (šećer) bez  .
Molim čaj (med) s  .
Molim čaj (med) bez  .
Molim nes kafu (šlag) sa  .
Molim nes kafu (šlag) bez  .
Želiš koka-kolu (led) s  ? 
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Želiš koka-kolu (led) bez  ?
Želite fantu (limun) s  ?
Želite fantu (limun) bez  ?
Molim tursku kafu (gazirana voda) sa  . 
Molim tursku kafu (gazirana voda) bez  .
Molim domaću kafu (negazirana voda) sa  .
Molim domaću kafu (negazirana voda) bez  .

Na liniji napiši pravilan oblik.

U restoranu:
paradajz, paradajza, paradajzom, paradajzu
Molim supu (paradajz) s             .
Molim supu (paradajz) bez             .

začin, začini, začinom, začina
Molim grčku salatu (začin) sa             .
Molim grčku salatu (začin) bez             .

salata, salatom, salate, salatu
Molim meso i pečeni krompir (salata) sa             .
Molim meso i pečeni krompir (salata) bez             .

biberom, bibera, biber, biberu
Želim paradajz supu (biber) sa             .
Želim paradajz supu (biber) bez             .

uljom, uljem, ulja, ulju, ulje
Želim zelenu salatu (ulje) s             .
Želim zelenu salatu (ulje) bez             .

voćem, voćom, voću, voće, voća
Voleo bih desert (voće) s             .
Voleo bih desert (voće) bez             .

zelen salata, zelenom salatom, zelen salatom, zelene salate, zelen salate
            ?

            ?
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karfiol, karfiolom, karfiolu, karfiola
            ?

            ?

povrće, povrća, povrću, povrće
Volela bih pohovano meso (povrće) s             .
Volela bih pohovano meso (povrće) bez             .

preliva, preliv, prelivom, prelivu
Molim pohovano meso (preliv) s             .
Molim pohovano meso (preliv) bez             .

Na osnovu odgovora sastavite pitanje. Kao u primeru.

U piceriji:
Da li imate picu sa sirom?
Imamo picu sa sirom.

 ?
Imamo picu bez sira.

 ?
Možete dobiti komad pice s kečapom.

 ?
Mogu vam doneti komad pice bez kečapa.

 ?
Imamo picu s morskim plodovima.

 ?
Mi nemamo desert s voćem.

 ?
Mogu pogledati da li imamo picu bez pečuraka.

 ?
Mogu reći kuvaru da napravi picu bez soli.

 ?
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Zaokruži broj ispred tačne rečenice.

U hamburgeriji:
1. Želim sendvič s majonezom.
2. Želim sendvič bez majonezom.
3. Želim hamburger sa senf.
4. Želim hamburger bez senfom.
5. 
6. 
7. Imate li palačinke sa slatkom pavlakom?
8. Imate li palačinke bez slatka pavlake?
9. 

10. 
11. Imate li sendvič s pašteta?
12. Imate li sendvič bez pašteta?
13. 
14. 
15. Imate li salatu s lukom?
16. Imate li salatu bez luka?
17. 
18. 
19. Koliko košta sendvič sa salamom?
20. Koliko košta sendvič bez salamom?

Na osnovu objašnjenja postavi pitanje. Kao u primeru.

U pekari: 
Marko želi slano pecivo u kojem ima viršle.
Marija želi slano pecivo u kojem nema viršle.
Marko: Da li imate slano pecivo s viršlom?
Marija: Da li imate slano pecivo bez viršle?

Eva želi slano pecivo u kojem ima pršute.
Zoltan želi slano pecivo u kojem nema pršute.
Eva:  ?
Zoltan:  ?
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Marta želi slano pecivo u kojem ima salame.

Marta:  ?
 ?

Ema želi sendvič kiflu u kojoj ima suvog vrata.
Balint želi sendvič kiflu u kojoj nema suvog vrata.
Ema:  ?
Balint:  ?

Katika želi sendvič u kojem ima slanine.
Žolt želi sendvič u kojem nema slanine.
Katika:  ?
Žolt:  ?

Čila želi palačinke u kojima ima sira, šunke i pavlake.
Sebastijan želi palačinke u kojima nema pavlake, ali ima šunke.
Čila:  ?
Sebastijan:  ?

Barbara želi palačinke u kojima nema nutele.
 ?

Barbara:   ?

Pored rečenice napiši ko ju je mogao reći. 

 – GOST
Vaš račun je osamsto dinara.       
Koliko košta pica s pečurkama?     

 
Izvinite, htela bih da platim račun.     
Molim Vas da stavite što više leda u koka-kolu.     
Nemamo limunadu.       
Izvolite kusur.       
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Izvinite, ovaj sto je rezervisan, molim Vas pređite za sto pored šanka.    

         
 

Zadržite kusur.       

U parovima, na času, sastavite dijalog na osnovu novih reči koje ste naučili u ovoj lekciji.
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Eva
Ana
Eva: Šta bi volela da jedeš?
Ana
Eva: To će biti mnogo. Mislim da je jedno dovoljno.
Ana

U poslastičarnici.

Konobarica: Izvolite. Želite li ovde da jedete ili ćete naručiti i poneti?
Eva: Ovde ćemo pojesti nešto, a za Vuka i Marka ćemo nešto poneti. Kaži, šta bi ti volela da 
probaš? Molim te da ne naručiš sladoled, nedavno te je bolelo grlo. To ćemo jesti sledeći put.
Ana
Eva: Slažem se.
Ana: Molim Vas, naručila bih jednu šampitu koju ću ovde pojesti i upakujte jednu krempitu 

Eva
žuti krem. To je krem od limuna?
Konobarica
Eva
Konobarica
Eva
Konobarica
Eva: Hvala, ali bih vas zamolila da odmah naplatite ovo što smo naručile, a posle ću se odlučiti 
šta ćemo poneti.
Konobarica: U redu. Izvolite račun. Ukupno petsto sedamdeset dinara.
Eva: Ovo plaćam gotovinom, a ono što ćemo poneti bih volela da platim karticom.
Konobarica: Može.
Eva: Izvolite. Nemam sitno, samo dve petstodinarke.
Konobarica: Nema problema. Imam sitno, mogu da vam vratim kusur. Izvolite.
Eva: Hvala, ovo je za Vas, mali bakšiš. 
Konobarica: Hvala Vam lepo. Odmah donosim ono što ste naručili.
Eva
Ana: Ukusna je, nisam pogrešila što sam baš nju izabrala. Nadam se da je i krempita sveža.
Eva: Meni deluje sveže. Šta misliš, šta da ponesemo za tatu i tvog brata?
Ana: Znam da tata voli baklave, izgledaju sočno, moglo bi to. Mislim da će se obradovati, a za 
mog Vuka, kao i obično, torta od čokolade ili oraha.
Eva
uzela voćnu salatu. Mislim da je ovo previše slatkog za jedan dan.
Ana
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Posle časova često idem s drugom u jednu poslastičarnicu. U toj poslastičarnici postoji 

deo je poslastičarnica. Ima stolova i može se naručiti nešto za jelo, na primer burek, sendvič 
ili slane palačinke, a posle toga može da se pojede nešto slatko. Posle časova smo uvek gladni. 
Prvo smo otišli do kase, tamo je trebalo da kažemo šta želimo da naručimo. Imaju i konobare, 
ne mora da se ide do kase, može da se sačeka i konobar ili konobarica će doći i moći će da se 
naruči ono što se želi. Kada se ode kod kase i tako naruči, brže je. Nama je bilo bitno da što pre 

veliki sendvič u koji je, osim suvog vrata, tražio da mu stave sve moguće dodatke i salate. Hteo 
je majonez, kečap, ajvar, kisele krastavce, sveže krastavce, kupus, dva-tri koluta paradajza, luk 
(posle ručka ide kući da uči pa nije problem ako se bude osećao na luk), zelene salate. Kiflu nije 
mogao da preklopi, toliko je priloga naručio. I on je naručio koka-kolu, ali je tražio da bude u 
limenci, a ne u boci. Misli da je ta koka-kola mnogo ukusnija. Seli smo za sto uza zid, mesto 

da sačekam da donese viljušku i nož, a moj drug je navalio na sendvič prstima. Pošto smo bili 
gladni, nismo mnogo pričali, brzo smo pojeli sve kao da smo se spremali za takmičenje. Uz piće 
smo mogli malo i da pričamo. Razgovarali smo o kontrolnom koji smo imali tog dana. Pošto 
nas je kontrolni rastužio (nisam siguran da ćemo dobiti bolju ocenu od trojke), odlučili smo da 
pojedemo i nešto slatko. Ponovo smo odšetali do kase i počeli da gledamo šta se nudi. Šampite 
su izgledale predivno, ali su bile prevelike, bili su i minjoni, oni premali. Baklava je bila suva, pa 
smo odlučili da to ne naručimo. Kesten pire je bio u velikoj plastičnoj providnoj posudi i bilo 

jela mi se neka torta. Imali su nekoliko vrsta torti, sa čokoladom, sa šumskim voćem, od oraha, 
od badema i voćne torte. Odlučio sam se za voćnu tortu. Prodavačica je pitala: „Za ovde ili za 
poneti?” Rekao sam da ne želimo da je zapakuje, želimo ovde da jedemo. Sačekali smo da nam 
dâ posudu s kesten pireom i tanjir, malu viljušku, salvetu i tortu. Vratili smo se za naš sto. Sada 
nismo bili toliko gladni i polako smo uživali u desertu i razgovarali o planovima za vikend.

Odgovori na pitanja:

Koja je tvoja omiljena torta?  
Koji je tvoj omiljeni kolač?  
Šta voliš više: voćnu tortu ili tortu sa čokoladom, orasima, bademom? Zašto?  
 
 
Koja je tvoja omiljena poslastičarnica?  
Kada si poslednji put bio/la u poslastičarnici?  

 
 

Koji sladoled više voliš, onaj u čaši ili u kornetu?  
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GENITIV

jednina
ž. r. -u
m. r. -Ø
s. r. -o, -e

GENITIV jednina množina
ž. r. -e -sa
m. r. -a -a
s. r. -a -a

molim GENITIV
molim (porcija) porciju (sladoled) sladoleda

Molim porciju sladoleda.

Na liniju napiši odgovarajući oblik reči.

Molim (čaša + sok) čašu soka.
Molim (čaša + voda)  .
Molim (čaša + limunada)  .
Molim (čaša + đus)  .
Molim (čaša + vino)  .
Molim (čaša + mineralna voda)  .
Molim (šolja + kafa)  .
Molim (šolja + kapućino)  .
Molim (šolja + topla čokolada)  .
Molim (šolja + bela kafa)  .
Molim (šoljica + čaj)  .
Molim (šoljica + nes kafa)  .

Želiš (vekna + hleb)  ? 
Hoćeš (komad + kolač)  ?
Pojeo si (komad + torta)  ?
Pojela si (kriška + dinja)  ?
Želiš da probaš (kriška + jabuka)  ?
Nisi pojeo (kriška + kruška)  .
Nisi pojela (kriška + mandarina)  .
Moraš da pojedeš (tanjir + supa)  .
Moram da pojedem (tanjir + čorba)  . 
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Naručio bih (tanjir + sarma)  .
Naručila bih (tanjir + gulaš)  .

 .
Na moj račun stavite (porcija + meso)  .

 ?

Sastavi rečenice kao u primeru.

1. lice jednine, prezent
moliti + kesa + ljuta paprika

ja Molim kesu ljute paprike.

3. lice jednine, prezent
moliti + kesa + slatka paprika

on  

1. lice množine, prezent
moliti + kesa + mlevena paprika

mi  

2. lice jednine, prezent
želeti + kesa + origano

ti   za picu?

2. lice množine, prezent

kupiti + kesica + šećer u prahu

vi
Morate da  
 za kolače.

2. lice jednine, prezent

sipati + kesica + gotova supa

ti
Moraš da   
  u vrelu vodu.

1. lice jednine, prezent

zaboraviti + kesica + začin za sarmu

ja
Uvek   
  kada pripremam sarmu.
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2. lice množine, prezent

doneti + kesica + kikiriki

vi
Treba da   
 iz prodavnice.

2. lice množine, prezent

imati + kesica + vanila

vi  ,
ne vidim je na polici gde se nalaze kesice sa začinima?

3. lice jednine, prezent

nalaziti se + kesica + keks

on
ona
ono

Recite mi, molim Vas, gde  
 ?

Napiši reči u pravilnom redosledu, kao u primeru.

braon mogu da čaj kašiku dobijem šećera za?
Mogu da dobijem kašiku braon šećera za čaj?
 
pirinča stavi za kašiku integralnog u masu ćufte.

 
pirinča bilo mislim da bi staviš jednu dobro da još kašiku. 
 
salatu da li stavim treba da majoneza kašiku u?
 
kašiku molim hamburger Vas stavite senfa u.
 
ako testo limun, stavi limunov nemaš sok u.
 
salatu možeš staviš da sirćeta kašiku u.
 
koliko bundeve ulje košta od?
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za koristim ulje kuvanje suncokretovo ne.
 
umesto salatu ulja maslinovog suncokretovog kašiku ulja stavljam u.
 
ako sirupa te kašiku boli uzmeš grlo da svako moraš veče.
 

Od ponuđenih delova sastavi rečenice. Vodi računa o tome da se boca i flaša mogu 
koristiti u akuzativu ili u nominativu, to zavisi od rečenice.

Ne vidim gde ste u frižider boca + sprajt
Koliko sipam u bokal boca + fanta

je boca + koka-kola
Zaboravio sam jednu boca + vino
Treba da nalazi flaša + sok od jabuke
Kupio bih košta flaša + bistri sok
Gde se da kupim flaša + gusti sok
Pošto stavili flaša + prirodni sok

imate flaša + bezalkoholno piće

Ne vidim gde ste stavili bocu vina.
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Na liniju napiši potrebne sastojke kao u primeru.

Za (tepsija + burek s mesom) tepsiju bureka s mesom treba: meso, lisnato testo, ulje, 
so, luk.

Za (tepsija + burek sa sirom)   
treba  .

Za (tepsija + baklava)    
treba  .

Za (tegla + ajvar)   
treba  .

Za (tegla + krastavac)   
treba  .

Za (tegla + džem od breskve)   
treba  .

Za (tegla + marmelada)    
treba  .

Za (tegla + pekmez od kajsije)   
treba  .

Šta se kupuje u pekari, a šta u poslastičarnici?

pogača sa čvarcima, torte, torte sa dekoracijom, pogačice sa sirom, puž sa šunkom, kečapom 
i gljivama, pereca, puding u čaši, kifla, sendvič, burek, beli hleb, baklava s višnjama, 
integralni hleb, kokos kuglice, bakin kolač, kokos rolat, beskvasni hleb, šomloi galuške, 
hleb sa semenkama, medenjaci, proja sa zeljem, proja sa spanaćem, đevrek, šam rolna, 
punjene slatke kiflice

pekara poslastičarnica
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Proveri na internetu pošto su sledeći proizvodi, cenu napiši na liniju:

pita s mesom cena:     , 
posna pita cena:     , 
pita s kupusom cena:     , 
pica burek cena:     , 
tortilja burek cena:     , 
burek sa sirom cena:     , 
kukuruzni štapići cena:     , 
kroasan s viršlom cena:     , 
žu-žu cena:     , 
slana peciva bez aditiva cena:     , 
rolnice s viršlom cena:     , 
kiflice sa sirom i šunkom cena:     , 
slano pecivo sa slaninom cena:     , 
sendvič sa šunkom, sirom
i zelenom salatom cena:     ,
žito sa šlagom cena:     , 
domaći kolači cena:     , 

Od proizvoda iz prethodnog zadatka sastavi veb-stranicu poslastičarnice, odaberi 
proizvode koji bi mogli da interesuju kupce/goste, napiši cenu, kratak opis šta sadrže, kao 
u primeru:

Krempita, cena: 100 din., sastojci: mleko, brašno, šećer, jaja, gustin, šećer u prahu, vanilin šećer

          , cena:      sastojci:  
 
          , cena:      sastojci:  
 
          , cena:      sastojci:  
 
          , cena:      sastojci:  
 
          , cena:      sastojci:  
 

sitni kolači cena:     , 
baklava s orasima cena:     , 
išleri cena:     , 
vanilice cena:     , 
minjoni cena:     , 
slatke kiflice cena:     , 
krempita cena:     , 
šampita cena:     , 
princes krofne cena:     , 
tiramisu cena:     , 
mafini cena:     , 
bajadera cena:     , 
žerbo kocke cena:     , 
kesten pire cena:     , 
čajna peciva cena:     , 
sladoled cena:     
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Na liniju napiši odgovarajući oblik reči.

Sa čim mogu da budu pite? Sa čim može da bude burek?
pita sa (sir)   burek s (meso)  
pita s (kupus)   burek sa (sir)  
pita sa (spanać)   burek s (pečurke)  
pita s (krompir)   burek s (krompir)  
pita s (jabuke)   burek sa (sir i pečurke)  
pita s (orasi)   burek sa (sir i šunka)  
pita s (mak)   burek s (višnje)  

Ovo je reklamni materijal jedne pekare. Napiši što više vrsta sendviča i njihovu cenu.

sendvič sa šunkom, kečapom i pečurkama   cena: 150 din.

sendvič     cena:      

sendvič     cena:      

sendvič     cena:      

sendvič     cena:      

sendvič     cena:      

sendvič     cena:      

sendvič     cena:      

sendvič     cena:      
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PICERIJA

slobodan.

: Nismo rezervisali sto, nismo znali da će biti ovoliko mnogo ljudi. 
Konobar: Nema problema. Možete da sednete za šank. Sto pored prozora će biti slobodan za 

Nikola
Dragana
Nikola
Dragana: Volela bih da probam kinesku kuhinju.
Konobar: Sto je slobodan. (Pokazuje na prazan sto pored prozora.)
Nikola: Hvala. Možemo li da dobijemo jelovnik?
Konobar: Želite li nešto za piće?
Dragana: Meni čaša crnog vina i mineralna gazirana voda.
Nikola

Konobar donosi piće i jelovnik.

Konobar: Izvolite.
Dragana: Hvala. Odlučili smo šta ćemo naručiti. Molim Vas pohovani sir i Cezar salatu.
Nikola
Dragana: Imam problema sa štapićima. Šta ćeš ti jesti?
Nikola: Molim Vas, picu s morskim plodovima i mnogo kečapa. Kečap vam je odličan.
Konobar
Dragana
Konobar
Nikola

Dragana: Sir je svež i ukusan. Krompir je dobro ispečen, ali je salata jako slana.
Nikola: Pica je odlična. Fino je testo, meko je i ima mnogo sira, volim kada stave dovoljno sira. 

Dragana: Možda bi mi prijala domaća kafa bez šećera i s malo mleka.
Nikola
donesite i račun.
Konobar: Gotovina ili plaćate karticom?
Nikola: Karticom. 
Konobar: Izvolite račun, molim Vas, unesite svoj pin kod.
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Nikola
karticom, ljudi zaborave na napojnicu, a to je važno.
Konobar
Dragana: Sve je bilo odlično.

Moja najbolja drugarica je slavila rođendan. Nije htela da pravi žurku, rekla je da u petak želi 
da odemo u piceriju. Tamo idemo kada dobijemo džeparac. Volimo tu piceriju zato što tamo idu 

mocarelom, školjkama i paprikama, a moja drugarica picu s pečurkama, maslinama i šunkom. 
Zamolile smo konobara da nam donese malo više kečapa jer volimo kečap. Testo pice je bilo 
ukusno, nije bilo ni jako tanko ni jako debelo. Sir je bio ukusan, razvlačio se, bio je svež. Obe 
volimo kad je sir takav. Na mojoj pici je bilo mnogo školjki. Pile smo koka-kolu. Bile smo veoma 
žedne. Ima i drugih pića, ali je pica najbolja s koka-kolom. Razmišljala sam da naručim picu 
s morskim plodovima, ali ona je veoma skupa. Morale smo dva puta da pozovemo konobara 

put se izvinio i doneo nam je još po jednu koka-kolu. Ponovo smo ga morale pozvati jer obe 
volimo da u koka-koli bude mnogo leda. Prvi put je stavio dovoljno leda, drugi put manje. Uvek 
pojedem krišku pomorandže ili limuna iz koka-kole. Tražile smo srednju picu, mala nam ne bi 
bila dovoljna, a velika pica je prevelika. Retko naručim veliku picu. Tražile smo meni, mislile 
smo da bismo mogle da pojedemo i nešto slatko. Obe smo naručile tortu, ja s limunom, a moja 

moja drugarica bez mleka; ona uvek traži i beli šećer. Torta je bila ukusna, mislim da je donose 
iz neke poslastičarnice. Posle deserta smo još malo sedele, a kasnije je moja drugarica platila 

Konobarica:  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  
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Odgovori na pitanja.

Koja je tvoja omiljena pica?  
Šta se nalazi na tvojoj omiljenoj pici?  

 
Kako se zove tvoja omiljena picerija?  
Kada si poslednji put bio/la u piceriji?  
Šta voliš da piješ uz picu?  

 
 

1 nominativ jednine

muški rod: jedan 
ženski rod: jedna 
srednji rod: jedno

jedna fotelja (N jd.) / jednu fotelju (A jd.)

2

3

4

genitiv jednine

muški rod: -a
ženski rod: -e
srednji rod: -a

muški i srednji rod: dva 
ženski rod: dve

dve fotelje (G jd.)

5

20

genitiv množine

muški rod: -a
ženski rod: -a
srednji rod: -a

tri, četiri, pet... 
(osnovni brojevi)

pet fotelja (G mn.)

U prazna polja upiši ispravan oblik kao u primeru.

Recept:
2, 3, 4  G jd. 5 ... 20  G mn.

kašika – kašiku kašike kašika

kašičice kašičica

čaša čaša

šolja šolje

šoljice
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U prazna polja upiši ispravan oblik.
Od datih reči sastavi rečenicu, vodi računa o obliku imenice koji zavisi od broja ispred nje.
Kafić:

2, 3, 4 G jd. 5 ... 20 G mn.
pića

molim + jedan + piće:  
želim + dva/dve + piće:  
naručio bih + pet + piće:  

2, 3, 4 G jd. 5 ... 20 G mn.
sokova od borovnice

molim + jedan + sok od borovnice:  
želim + tri + sok od borovnice:  
naručila bih + pet + sok od borovnice:  

2, 3, 4                               G jd. 5 ... 20                             G mn.
pivo

molim + jedan + pivo:  
želim + četiri + pivo:  
naručio bih + pet + pivo:  

2, 3, 4 G jd. 5 ... 20 G mn.
koktela

molim + jedan + koktel:  
želim + dva/dve + koktel:  
naručila bih + pet + koktel:  

2, 3, 4 G jd. 5 ... 20 G mn.
čajeva

molim + jedan + čaj:  
želim + tri + čaj:  
naručio bih + pet + čaj:  

2, 3, 4 G jd. 5 ... 20 G mn.
šejkova

molim + jedan + šejk:  
želim + četiri + šejk:  
naručila bih + pet + šejk:  
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U prazna polja upiši ispravan oblik. Od datih reči sastavi rečenicu, vodi računa o obliku 
imenice, koji zavisi od broja ispred nje.

Poslastičarnica:

2, 3, 4 G jd. 5 ... 20 G mn.
kugli sladoleda

molim + jedan + kugla sladoleda:  
želim + dva/dve + kugla sladoleda:  
naručio bih + pet + kugla sladoleda:  

kolača

molim + jedan + kolač:  
želim + tri + kolač:  
naručila bih + pet + kolač:  

kriški (krišaka) torte

molim + jedan + kriška torte:  
želim + četiri + kriška torte:  
naručio bih + pet + kriška torte:  

komad kolača kašike kašika

molim + jedan + komad kolača:  
želim + dva/dve + komad kolača:  
naručila bih + pet + komad kolača:  

šampita – šampitu

molim + jedan + šampita:  
želim + tri + šampita:  
naručio bih + pet + šampita:  

krempite

molim + jedan + krempita:  
želim + četiri + krempita:  
naručila bih + pet + krempita:  
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kesten pirea

molim + jedan + kesten pire:  
želim + dva/dve + kesten pire:  
naručio bih + pet + kesten pire:  

baklava

molim + jedan + baklava:  
želim + tri + baklava:  
naručila bih + pet + baklava:  

U prazna polja upiši ispravan oblik.

Prodavnica:

2, 3, 4 G jd. 5 ... 20 G mn.
kesica gotove supe – 
kesicu gotove supe

kese testa
vekni hleba

kutija keksa – kutiju keksa
kesica bombona

pavlake
jogurta
žvaka

boce ulja
litara mleka

margarina
kilograma brašna

Od datih reči sastavi rečenicu, vodi računa o obliku imenice koji zavisi od broja ispred nje.

pošto + biti + 1 + kesica gotova supa
 
koliko košta + 1 + kesa testo
 
da li + imati + 1 + vekna hleb
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hteti + kupiti + 1 + kutija keks
 
želeti + kupiti + 1 + kesica bombon
 
pošto + biti + 1 + pavlaka 
 
koliko košta + 1 + jogurt
 
moći + dobiti + 1 + žvaka
 
da li + imati + 1 + boca ulje
 
imati + li + 1 + litar mleko
 
hteti + kupiti + 1 + margarin
 
želeti + kupiti + 1 + kilogram brašno
 

U prazna polja upiši ispravan oblik.

Pekara:

2, 3, 4 G jd. 5 ... 20 G mn.
kifli

perece
krofni

sendvič – sendvič
pogačica sa sirom

bureka s mesom
kroasana

pite s makom
slano pecivo – slano pecivo slanih peciva

slatka peciva
đevreka

pletenica sa suvim grožđem
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Napiši pravilan oblik reči iz zagrade.

Ester je otišla u pekaru, htela je da kupi (5 kifla)       , za nju je bila (1 
kifla)       , a (4 kifla)        je nosila drugaricama. Prodavačica je rekla da 
ima (3 kifla)       . Ester je razmišljala, za sebe je tražila (1 pereca)       , za 
najbolju prijateljicu (1 pogačica sa sirom)               , a drugaricama 
je odlučila da kupi kifle. Onda je videla sendvič, pitala je pošto je (1 sendvič)       . 
Kada je čula cenu, shvatila je da nema dovoljno novca pa je ipak uzela (1 pereca)       .

Emil je hteo da doručkuje burek s mesom, njegov drug burek sa sirom. Ušli su u pekaru 
i tražili su (2 burek)        , (1 burek sa sir)         i (1 burek s meso)
            . Pošto Emil voli i pite, tražio je (3 pita s mak)         .

suvo grožđe)            , (7 pletenica šećer)          , (10 burek 
sir)         , (15 burek meso)         , (8 pita orasi)         , 
(3 pita mak)         , (17 kroasan viršla)         . U utorak je 
bio manji promet, prodao je (3 pletenica suvo grožđe)            , (2 
pletenica šećer)            , (6 burek sir)            , 
(8 burek meso)          , (4 pita orasi)         , (1 pita 
mak)         , (1 kroasan viršla)            .

U prazna polja upiši ispravan oblik.

Knjižara:

2, 3, 4 G jd. 5 ... 20 G mn.
sveske na linije svezaka na linije

knjiga iz matematike – 
knjigu iz matematike

olovaka
flomastera plave boje

gumica – gumicu
zarezača

hemijske olovke hemijskih olovaka
pernica – pernicu



76   

2, 3, 4 G jd. 5 ... 20 G mn.
markera

lenjira
šestara
uglomera 

Napiši pravilan oblik reči iz zagrade.

Greta i njena mama treba da idu u knjižaru. Uvek pre početka nove školske godine naprave 
listu šta treba da kupe. Mama je pitala Gretu da li je proverila koliko praznih svezaka ima od 
prošle školske godine. Greta je rekla da ima (5 sveska na linije)           , 
(2 sveska na kocke)            i (1 prazna sveska)           . 
Posle toga su pogledale pernicu, videle su da treba da kupe komplet od (20 
flomaster)         , (1 plava hemijska olovka)              i 
(1 crvena hemijska olovka)           . Greta je rekla da želi (3 
marker)        , (1 lenjir)        . Mama je videla da je šestar star, 
rekla je da bi bilo dobro da kupe i (1 šestar)        . Greta se setila da je izgubila 
uglomer i na listu su napisale da treba i (1 uglomer)        . Obe su se setile da 
bi bilo dobro da se kupi i (3 gumica)        . Lista je bila gotova, mogle su da 
odu u knjižaru.

Na liniju napiši koji od navedenih sastojaka mogu da se koriste za picu.

so, kečap, med, sir, šunka, kupus, kobasica, morski plodovi, šumsko voće, jaja, biber, 
paradajz, paprika, ananas, čokolada, šampinjoni, feferone, kačkavalj, smokve, maslinovo 
ulje, masline, ribizle
 
 
 
 
 
 

U parovima, na času, sastavite dijalog na osnovu novih reči koje ste naučili u ovoj lekciji.
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Dragana
da uđem u jedan butik da pogledam neke farmerke.
Eva
kasnila. Kakve farmerke si tražila?
Dragana
toga nema. Tražim teget farmerke bez 
ikakvih ukrasa, ili bar da nisu jako iscepane, 

sam naišla na neke koje su samo malo izbledele 
na butinama. I znaš šta me je još iznerviralo prilikom 
kupovine?
Eva: Mogu da pretpostavim, pošto znam tvoj ukus. 

Dragana: Sve su ili preduboke ili previše plitke u 

mogla da navučem normalno do kukova jer su 
preuske. Kako su čudni krojevi. Nema normalnih 

Ispod 3000 dinara ništa normalno.
Eva: Ha-ha-ha, znala sam da ćeš to reći. Pa da, takva je današnja moda. I što je najgore, sve je 

obnoviti malo obuću, odavno nisam. Ne mogu više da nosim stare čizme, toliko su se već 
istrošile. Čak ni obućar ne može više da ih zakrpi kako treba.
Dragana
Eva: Najbolje bi bilo sportsko-elegantne, znaš, da mogu da kombinujem i sa haljinama i s 
farmerkama. I s torbama, naravno. Što znači – crne, poluduboke ili do kolena, sa širom petom 
jer je stabilnija noga. 
Dragana: I, jesi li našla neke?
Eva
previše elegantne ili su baš sportske, od onog šuškavog materijala ili čista guma. Nema čizama 

hand” šopu? Znaš da ponekad možeš naći nešto dobro.
Dragana: Bila sam u najnovijem, tamo blizu centra. Videla sam nekoliko stvari lepog kroja, par 
tunika, džempera, ni košulje nisu bile loše, ali mi se nije svidela kombinacija boja. Kao da sam 
neka baba, sve neke tamne boje ili boje koje ne volim. S farmerkama sam prošla još gore. One 
koje su mi se svidele bile su ili preširoke u struku ili prekratkih nogavica. Zato sam posetila i 
kineske prodavnice. Tu mi je bilo lakše da nađem odgovarajući kroj.

farmerke.

bledele 
 prilikom 

voj ukus. 

plitke u 

jer su
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Upotrebi pravilan padežni oblik reči koje se nalaze u zagradi.

Ove           (farmerke) su uske. Osim              (uske 
farmerke) našla sam odgovarajuće. Išla je prema              (uske farmerke). 
Ne volim                (uske farmerke). Kombinovala je belu bluzu sa                
(uske farmerke). Njih dve su pričale o                (uske farmerke). 
             (crne helanke) se mogu iskombinovati sa dubokim čizmama i 
tunikom. Osim            (bermude) se nalaze             
(helanke). Leti se nose           (bermude) i           (helanke). 
Oseća se udobno u            (bermude). Voli da nosi              
           (elegantne pantalone). U            (pantalone) izgleda 
baš elegantno. Hoću da suzim              (nogavice). Sada je moderno nositi 
pocepane             (nogavice). Na              (nogavice) 
je iscrtala pankerski znak. 

Popuni rečenice pravilnim oblikom reči.

Ljudi idu na romantične vožnje          
sa          (sanke). Stavili su jastuk na                  
                 
(merdevine). Mačka je prošla pored            (merdevine). Ne prolazi ispod
            (merdevine), prizivaš nesreću. Ide ka            

          (makaze). Ovo isecite          
(makaze). Stavio je papir na         (makaze). Papir je na          (makaze). 
Papir je ispod           (makaze).            (makaze) treba 
oštrenje. Baka traži svoje             (naočare). Pogledao ju je prekorno 
preko            (naočare). Unuka je išla prema             
(naočare). Ne vidim ništa bez                (naočare). Kišna kap je  
na              (naočare). Ne lupaj tim           (vrata). Sačekaj 
me kod          (vrata). Ključ je u          (vrata). Svi su pogledali ka 
         (vrata). Zaključala si         (vrata)? 
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Sastavi rečenice u kojima ćeš upotrebiti imenicu NOVINE.

 
 
 
 

Sastavi dijalog između zubara i pacijenta.

 
 
 
 
 

Opiši odeću i obuću na osobi pored tebe. Koristi izraze „Na nogama ima”, „nosi”, „on(a) je 
u...”

 
 
 
 
 
 

Upotrebi INSTRUMENTAL za opisivanje.

On nosi crnu trenerku sa            (beli znak). Ne mogu da nađem plave 
patike sa            (beli logo). Sad su moderne stvari sa          
(šljokice). Našla sam kaput s                (velika kragna). Treba mi košulja 
s                       
(cvetni dezen). Našla je čizme s               (visoka potpetica). Kupila mu 
je tortu sa           (Spajdermen). Ima novu frizuru s            
(plavi pramenovi). Nosi crvenu majicu sa           (beli smajli). Želim čizkejk sa
                         (čokolada, karamela i vanila). 
Zaljubio se u devojku s                       (naočare i šiške).
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Upotrebi KOJI/A/E i ČIJI/A/E u odgovarajućem obliku. 

Kupila je farmerke u         (koje) se oseća prijatno. Kupio je tablet u      
(koji) ima veliku memoriju. Sa          (koje) drugaricama ideš na more? 
_______________ (koji) autobusom se može doći do centra grada? U         (koja) 
diskoteku ćeš izaći? U        (čija) sestru je zaljubljen Milan?        (čija) je 
ovo pesma? Ne mogu da se setim ko peva. Idem kod drugarice        (koja) treba da 
pokažem matematiku. Prema        (čiji) bratu su bili dobri? Idem do Nebojše kod
        (koji) će biti dobra žurka. 

Eva
mi se sviđa, po normalnoj ceni. 
Dragana

Eva
pregledala, primetila sam jedne lepe pantalone klasičnog kroja, savršene za posao. I blejzere, 

sebi nešto, nađem negde drugde jeftinije pa sam ljuta na sebe.
Dragana
Otkad tako radim, lakše mi je jer uštedim i vreme i novac.
Eva: Znam, i ja tako radim. Sastavim spisak, stavim na vidljivo mesto da ga ne zaboravim i setim 
se, čim dođem u prodavnicu, da sam ga zaboravila. Ha-ha-ha... Kad god mi se to desi, zovem 
muža da ga fotografiše i tako obavim kupovinu. Kuda ideš nakon što popijemo piće?
Dragana: Čim odemo odavde, idem do H&M. Videla sam da imaju rasprodaju dečje garderobe, 
potom ću svratiti u „Intersport” i „WinWin”. Treba mi novi mobilni telefon. Muž mi je rekao 
da imaju dobre telefone na akciji.

Sastavi rečenice u kojima ćeš upotrebiti veznike vremenskih rečenica:

dok –  
čim –  
nakon što –  
samo što –  
pre nego što –  
otkad –  
pošto –  
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Promeni po padežima reči POPUST i RASPRODAJA.

jednina množina jednina množina
nominativ popust rasprodaja

genitiv rasprodajā
dativ popustima

akuzativ
vokativ

instrumental popustima
lokativ popustima

Sastavi OGLAS. Upotrebi reči AKCIJA, POPUST, RASPRODAJA, DOK JOŠ TRAJU 
ZALIHE.

Sastavi dijalog između trgovca i kupca koji reklamira odeću s popusta.

Kupac:  
    :   
    :   
    :   
    :   
    :   
    :   
    :   
    :   
    :   
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POREĐENJE PRILOGA ZA NAČIN
BRZO – BRŽE – NAJBRŽE   / -JE
SPORO – SPORIJE – NAJSPORIJE   / -IJE

   TIHO  
LEPO   RUŽNO  

 
 

NEŽNO _________________________  GRUBO  
 

POREĐENJE DVE POJAVE:

Trči brže nego Marko.   Trči brže od Marka.
Hoda sporije nego puž.  Hoda sporije od puža.

U rečenice upiši prilog za način ili vreme.

Kornjača    hoda. 
Zec trči  .
Martin   uči srpski.
  je Kristijan gledao dobar film.
 
Rita   neće da uči srpski.
Reka   govori srpski.

  pada kiša. 
Petao   kukuriče.
Teniseri   udaraju loptu.
  radi domaći svaki 
pažljiv učenik.
  će biti 1. maj.
Henrieta   neće da ćuti na času.
Rozi   drži svoju mačku.

U rečenice upiši prilog za mesto.

         stanuje Gabor.    je Marinina soba.
       u podrumu mama pere veš. Treba da ideš  .
Na kraju ulice idi           .    od kuhinje je kupatilo.
U školu idemo            . Tata uvek vozi  .
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Uporedi dve pojave po načinu vršenja radnje.

Orao leti   vrapca. Riba pliva lakše  .
Orao leti   vrabac.  Riba pliva lakše  .          

Lav riče   tigra. Marija recituje bolje ____________________.
Lav riče   tigar.  Marija recituje bolje  .

  Rebeke. Evelin peva glasnije  .
  Rebeka. Evelin peva glasnije  .

U tekstu koji nam kaže kako da stignemo od škole do železničke stanice upiši priloge 
za mesto.

Na semaforu idi       do drugog semafora kod pošte. Na semaforu skreni      .
Idi        do muzičke škole. Kod muzičke škole skreni         i idi do 

pozorišta.
Kod pozorišta skreni        i preko Korzoa idi        do pešačkog prelaza. 
Pređi pešački prelaz i idi        kroz park. Kada prođeš park idi        i 

tu je železnička stanica.

Uporedi dve pojave po načinu vršenja radnje.

Moja baka peče kolače              tvoje bake.                       
Moja baka peče kolače              tvoja baka.     

Boglarka piše lepše             .
Boglarka piše lepše             .

Konj skače            magarac.
Konj skače            magarca.

Marija plače glasnije             .
Marija plače glasnije             .

Pišta tuče             
Pišta tuče             
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U sledećim rečenicama podvuci priloge za količinu.

Kristijan je za ručak malo jeo. Odeljenjski starešina je rekao da Marta dovoljno uči.

Evelin jako glasno govori. Tinina baka mnogo radi u bašti.

Priloge SASVIM, POTPUNO, NEOBIČNO, VRLO, ZATO I STOGA stavi u rečenice. 
Upotrebi sve priloge u tekstu.

Maja ima osam godina. Za toliko dete ona         mnogo zna.         u 
školi ima sve petice. Na kontrolnom na sva pitanja         tačno odgovori. Osim toga 
Maja je         normalno dete.          često se igra sa drugaricama.
          ima mnogo drugarica.

Poredi priloge.

MNOGO  
 

BLIZU  
 

 
SKUPO 
ČESTO  
MILO  

Uporedi navedene artikle koristeći komparativ prideva jeftin i konstrukcije NEGO + 
nominativ / OD + genitiv.

npr. Farmerke, jakna   Farmerke su jeftinije nego jakna / od jakne.

farmerke, helanke  
kaput, blejzer  
trenerka, tunika  
odelo, sako  
košulja, kravata  
majica, komplet  
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GRAĐENJE PRISVOJNIH PRIDEVA OD IMENICA KOJE OZNAČAVAJU ŽIVA BIĆA

DEČAK OV
OV+  LOPT

OV+O O

TAMARA IN 
IN+  LOPT

IN+O O
                
DETE T+OV 

T+OV+  LOPT
T+OV+O O

PRISVOJNE ZAMENICE 

 

Imenice u zagradi stavi u genitiv.

Ove pantalone su   (štof od).
Šal je   (svila od).
Suknja je   (lan od).
Kaput je   (koža od).
Trenerica je   (pamuk od).

  (skaj od).
Minđuše su   (drvo od).
Narukvica je   (plastika od).
Prsten je   (srebro od).
Lančić je   (zlato od).

  (vuna od).
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Imenice u zagradi stavi u akuzativ.

U izlogu vidim  
 . (haljina, bluza, pantalone, džemper, suknja, kaput)
U zlatari kupujem   
 . (narukvica, lančić, prsten, sat, broš, šnala)
Mami sam za Božić poklonila  
 . (šal, kapa i rukavice)
Na pijaci prodaju  . (trenerica, jakna).

Imenice u zagradi stavi u lokativ.

Imam kapu   (glava na).
Nataša ima šal   (vrat na).
Mi imamo rukavice   (ruka na).
Nenad ima čarape   (noga na).
Ti imaš pantalone   (ti na).

  (ja na).
Mi imamo trenerku   (mi na).
Marija ima kaput   (ona na).
Učenici imaju mantile   (oni na).

Lične zamenice u zagradi pretvori u prisvojne zamenice.

  kaput. 
(On)   trenerka.
(Mi)   pantalone.
(Ona)   suknja.
(Ti)  džemper.
(Vi)   spavaćica.
(On)   šal.

  pidžama.
(Ona)   prsluk.
(Mi)   duks.
(Oni)   kapa.
(Vi)   haljina.
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Imenice u zagradi pretvori u prisvojne prideve.

(Mama)          sat.
(Nevena)          haljina.

         pantalone.
(Ivan)          rukavica.
(Sanela)           suknja.

           šal.
(Goran)          cipela.

         trenerka.
(Baka)          kosa.
(Tamaš)          nos.
(Erika)          ruka.

         papuča.
(Milan)          lančić.
(Karolina)           minđuša. 

 
Na liniju napiši odgovarajuću prisvojnu zamenicu.

Na čiviluku je         (ona) kaput.
U sobi je         (ja) krevet.

Ovo je           (oni) knjiga.
Na stolu je         (ti) pernica.

To je         (mi) pas.
Pored tvoje kuće je         (ja) garaža.

U frižideru je         (vi) mleko.
Na pijaci prodaje         (on) mama.

U restoranu slave         (ti) rođendan.
Mama je oprala         (ja) duks.

Na liniju upiši prisvojni pridev načinjen od imena ili imenice.

Na čiviluku je          (Kristina) kaput.                     
To je        
U sobi je         (Marko) krevet.                              
Pored tvoje kuće je         (tata) garaža.
Ovo je         (mama) knjiga.                                 
U frižideru je        (baka) mleko.
Na stolu je          (brat) pernica.                              
Na pijaci prodaje           (Manuela) mama.
U restoranu slave         (tetka) rođendan.                   
Mama je oprala         (ujak) duks.
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Uradi zadatak po modelu pazeći na rod imenice uz koju treba da se stavi prisvojna 
zamenica.

(JA LEP) MOJA LEPA TORBA.  

(Ti velik)   brat. 
(Mi lep)   predstava.
(On dobar)   dete.
(One skup)   haljina. 
(Ona zanimljiv)   knjiga.
(Oni lep)   auto.

Pronađi reči u vezi s telom, odećom i obućom, kućom.

 S B U T I N A S T
T R P E Z A R I J A K O K
R N H S H B R K O V I
U U K L O T Z U O U O H T
K C M Š B I L I S H G A A
X D U I R I F J A Z L T E
D F Z K V M Š G J A E A V
E G T I A A R N N P D K A
T H Š U L P O L I C A O C
H E E T B B N B L L N I
U C L E A R F I H O A N
L I O G C V B T K K V
O V G T K R A E R U K A E
L A K A T K A D U K S T P
A P E R A T M R K R T M B
P E R M Z U T A Z E E B
O R O E R K I R V T D U A
T T Z D H P K U I G Z K R
S J O F F A R I C G A E

P O G NJ Š T A A A R I P
J T D D O R M A R B K O
D S U H D Z Z G A O E D
E R Š J T E P I H H U
G P P Š E K J J A M B S



 89 

Imenice u zagradi stavi u odgovarajući padež.

Vidim    (pidžama).
   (spavaćica).
   (potkošulja).
   (košulja).
   (papuča).
   (sandala).
   (čarapa).
   (grudnjak).
   (gaće).
   (trenerka).

Upotrebi ispred imenice pokaznu zamenicu.

       knjiga je dosadna.            prozor je otvoren.        
       devojke su pametne.             deca se igraju žmurke.    
       veverica se sakrila.             dečaci igraju fudbal.
       ogledalo smo razbili.               haljina je juče kupljena.  
       čas je gotov.            grad je lep.                      
       sobe su spremljene.              sela su u planini.
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: Добар дан. Реците, како Вам могу 
помоћи? Које су Ваше тегобе?

: Добар дан. Дошао/дошла сам зато 
што се гушим, тешко гутам, кијам, сузе ми 
очи и стално дувам нос.

: Аха, имате алергију, највероватније 
на амброзију. Кад су се појавиле тегобе? 
Које тегобе су се прве појавиле?

: Прво сам само кијао/кијала, па 
су почеле да ми сузе очи, а гушење је било 
углавном ноћу. Пре две недеље, отприлике, 
нисам баш запамтио/запамтила тачно кад.

: Да, да. Ово ми све звучи као алергија.  
Мада може бити и нека прехлада. Даћу Вам 
упут за алерго тест, па ћу Вам на основу ре-
зултата прописати терапију. Видимо се за 
недељу дана. Тражите одмах термин 
код сестре.

: Добар дан. Из-
волите.

: Добар дан. 
Дошла сам зато што ме 
боли стомак, имам гр-

чеве и дијареју. Све што 
поједем и попијем само 

прође кроз мене.
: Највероватније је вирус. Да 

ли сте стално жедни, уморни или 
малаксали? Купите пробиотик, пиј-
те пуно течности, чај од камилице, 
углавном, и једите барену храну. 
Избегавајте пржену и масну храну.

: Добар дан. Изволите.
: Добар дан. Дошао сам јер 

ме боли глава, углавном ујутру, ма-
лаксао сам, гребе ме грло, прому-
као сам, често кијам и дувам нос. 
Изостао сам из школе (са посла) 3 
дана па бих волео да ми испишете 
оправдање (боловање).

: Ово је прехлада. Које лекове 
сте узимали? Које чајеве сте пили? 
Да ли сте имали температуру и ко-
лика је била?

: Нисам имао високу тем-
пературу, била је 37,2. Пио сам 
разне чајеве после којих сам се 
презнојавао и тад ми је било мало 

лакше. Од леко-
ва нисам узимао 
ништа, али сам 
јео доста меда с 
луком.: Добар дан. Изволите се-

дите у столицу, наместите се 
удобно и реците ми шта Вас 
мучи.

: Добар дан. Хвала. 
Мучи ме доњи зуб, петица. Сме-
та ми кад једем или пијем топло 
или хладно, не могу да гризем 
(жваћем) на десној страни.

: Схватам. Отворите уста 
да Вас прегледам. Хм... Аха. От-
пао Вам је један део пломбе. Имате и карије-
са на шестици, десни су Вам упаљене. Имате 
и доста зубног каменца. Кад сте последњи 
пут били на контроли?

: Не сећам се, давно. Какве пломбе 
имате? Остало ћемо успут решити.

: Имамо...

мах термин 

: Д
волите.

Дошла с
боли сто

чеве и ди
поједем и 

прође кроз ме

лакш
ва 
ни
јео
лукте се-

е се 
Вас 

вала. 
. Сме-
топло 
изем 
.
уста 

а. От-
И ј
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Наведи још неке тегобе које нису наведене у текстовима.

 
 
 
 
 

Унутрашњи органи

бубрег  
дебело црево 
грло  
јајник 
јетра 
кичма 
кост 
крајник  
крв  
материца 
мишић 
мокраћна бешика 
мозак  
плућа 
пршљен
слепо црево 
слузокожа
срце 
танко црево 
вена
желудац 
жуч 

Болести

алергија 
дијареја
грип 
кијавица  
крвни притисак  
малокрвност 
несвестица      
повраћање 
прехлада, назеб 
тровање  
упала 
вртоглавица 

лекар опште праксе  
оправдање  
оверена здравствена књижица    
пломба
поправљање зуба
преглед  
рендген  
специјалиста  
ултразвук  
упут
вађење крви 
вађење зуба
вакцина  
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Шта кажемо лекару
Боли
Гушим се.  
Имам главобољу! (зубобољу).   
Имам грчеве
Имам температуру
Кашљем
Кијам и цури ми нос

Осећам бол у...  
Отекло ми је... 

Сврби ме...  
Тресе ме грозница. 
Трне ми... 
Врти ми се у глави.  

Допуни разговор с лекаром.

 Колика вам је _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ ?
 38 са 6.
 Да ли к _  _  _  _  _  _ ?
 Не, али ми ц _  _  _    _  _  _ .

 

Сигурно знаш неке народне лекове за које си чуо од баке, маме...

Када боли стомак користе се  .
Када боли уво можемо користити  .
Када си прехлађен можеш попити  .
Када имаш температуру добро је  .
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Састави дијалоге пацијента и лекара. У дијалогу користи предложене речи.

а) температура, кашљати, бол, грло, упала, оправдање
  ?

  .
  

  
  

  

б) желудац, бол, грчеви, повраћање, тровање, упут, вађење крви
  ?

  .
  

  
  

  

в) кашљати, бол, плућа, упут, рендген, болница, специјалиста, упала
  ?

  .
  

  
  

  

јента и лекара. У дијалогу користи предложе

пала, оправдање
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Реши укрштеницу.

9 10

5

7 11 14

3 4 8 12

2 6 13

1. Губитак воде из организма. 
2. Када се надме стомак од неке хране.
3. Тешка болест плућа.
4. Болест која се добија од хладноће, ако се не обучемо добро.
5. Када дрхтимо, јер нам се чини да је хладно, а у ствари није.
6. Неизлечива болест која се појавила у 20. веку.
7. Када нам се зачепе крвни судови од шећерне болести и поцрни нпр. нога и мора се одсећи.
8. Када неки зглоб изађе из свог места.
9. Када нам се мути у глави и хоћемо да паднемо.

10. Када нам се храна из желуца враћа кроз уста.
11. Опасна заразна болест, која се добија од прљавштине и од ње пожутимо.
12. Страх од нечега што у ствари није опасно.
13. Када пазимо на то шта и колико једемо, због изгледа или здравља.
14. Када поједемо покварену храну или нам нека прљавштина уђе у крв.

1
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Допуни реченице тако да оне одговарају на питања ЗАШТО? ЗБОГ ЧЕГА?

Морам да закажем код лекара ЈЕР  .
ПОШТО нисам била на контроли,  .
БУДУЋИ ДА се није јавио,  .
Нећу да се свађам с тобом ЗАТО ШТО  .

Напиши неколико примера уз помоћ професора.

 
 
 
 
 
 
 
 

Упиши одговарајуће облике личних заменица у акузативу.

Да ли      (ти) боли глава? Не боли       (ја) глава, већ стомак. Питај 
       (он) да ли жели још нешто.        (она) често питају за савете. 
Питао       (ми) је за правац. Извините, ја        (Ви) знам са Штранда.
         (они) је немогуће изморити на тренинзима.

Допуни реченице правилним облицима личних заменица у дативе.

Како       (ти) могу помоћи? Реци       (ја). Срећан       (ви) 
пут, јавите        (ми) се кад стигнете. Дајте        (он) овај лек 3 пута 
на дан.         (она) увек треба шапутати историју кад одговара.        
(они) често долазе гости.
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Покушај да, уз помоћ професора и/или речника, пронађеш синониме следећих речи:

температура –  

оток –  

замор –  

дрхтавица –  

губитак апетита –  

појачан апетит –  

мучнина –  

вртоглавица – 

прехлада –  

бол у грлу –  

гушење –  

укоченост –  

искашљавање – 

несаница –  

промукли глас –  

дијареја –  

Састави дијалог између пацијента и лекара/апотекара, користећи неке од споме-
нутих симптома или нове, у следећим ситуацијама:
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OBRAZOVANJE I PROFESIJE

Jelena

Ana

Jelena

Ana

Jelena: Ništa. Sve je po starom – škola, trening, privatni časovi...
Ana: Kako je u školi?
Jelena

biti student?
Ana

imam i vežbe.
Jelena

Ana

kolokvijuma... Ti na kraju ove školske godine polažeš maturu, zar ne?
Jelena

pripremam. 
Ana: Šta bi volela da upišeš posle srednje škole?
Jelena: Biologiju u Novom Sadu.
Ana

Jelena: Ne. Volela bih da radim u nekoj laboratoriji.
Ana

Jelena

Ana: Šta on radi?
Jelena: Martin je diplomirao i traži posao.
Ana: Šta je završio?
Jelena: Mašinstvo. On je mašinski inženjer. Prijavio se na biro za zapošljavanje, ali još nije 
našao posao. 
Ana

ali uglavnom traže pekare, kuvare, programere, knjigovođe... Izvini, ja sada moram da idem... 
Hajde dođi u subotu oko devet uveče kod mene. Pravim žurku. Rođendan mi je. Povedi i 
Martina. 
Jelena

Ana

Jelena: Ko će biti tamo?
Ana: Na primer Marko Ristić.
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Jelena

Ana

Jelena

Ana: Milica Kostić, konobarica u tvom omiljenom kafiću.
Jelena

ti kupimo za poklon?
Ana

Jelena

auto-mehaničar
advokat
apotekar 
bankar 
biolog
biznismen
blagajnik  
direktor
ekonomista 
električar 
fizičar
fotograf
frizer 
geograf
glumac
hemičar
kelner/konobar 
knjigovođa
kuvar
lekar 
majstor
maneken 
mašinski inženjer

matematičar
medicinska sestra 
menadžer
mesar
meteorolog
ministar 
muzičar 
nastavnik
naučnik 
novinar
obućar
pedagog
pekar
pesnik  
pevač 
pilot
pisac 
plesač 
policajac
političar  
portir
poštar 
pravnik

predsednik  
prevodilac
prodavac 
profesor 
programer
psiholog
šef 
sekretar
sportista 
stolar
sudija
taksista 
trener
turistički vodič
tv-radio voditelj
učitelj
vaspitač 
vatrogasac
veterinar
vodoinstalater 
vojnik
vozač
zubar 
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Napiši kako glasi ženski rod imenice koja označava zanimanje.

apotekar –  lekar –  

bankar –  ministarka –  

blagajnik –  nastavnik –  

direktor –  naučnik –  

frizer –  novinar –  

glumac –  pevač –  

kelner –  sekretar –  

kuvar –  sportista –  

plesač –  šef –  

predsednik –  učitelj –  

prodavac –  vaspitač –  

profesor –  zubar –  

Iz zagrade odaberi i na liniju prepiši glagol koji označava radnju koju vrši predstavnik 
nekog zanimanja. 

Fotograf   (popravlja, fotografiše, šiša) ljude i prirodu.
Glumac   (kuva, prodaje, glumi) u filmu.
Kuvar   (kuva, peva, pleše) u hotelu.
Lekar   (uči, popravlja, leči) ljude.
Muzičar   (peče, svira, slika) na koncertu.
Obućar   (popravlja, kuva, piše) cipele.
Pekar   (šiša, peče, popravlja) hleb i pecivo.
Pevač   (peva, prodaje, leči) pesme.
Pisac   (šiša, glumi, piše) romane. 
Plesač   (svira, pliva, pleše) balet. 
Taksista   (fotografiše, slika, vozi) taksi.
Vatrogasac   (gasi, popravlja, kuva) požar.
Veterinar   (prodaje, leči, slika) životinje.
Vozač   (pije, vozi, trči) autobus.
Zubar   (popravlja, prodaje, piše) zube.
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Na linije upiši pomoćni glagol JESAM u potvrdnom ili odričnom obliku i naziv mesta 
gde neko radi. Nazive mesta odaberi iz sledećeg spiska: sud, osnovna škola, apoteka, 
prodavnica, obdanište, bolnica, ambulanta, pozorište.

Maja     bankarka. Ona     sudija i radi na      . Mi      profesori 
i radimo u              . Mi        
hemičar. Radim u            apotekar. Nenad radi u         . 
On       pekar. Nenad       prodavac. Ti       veterinar. Radiš u
           . Ti      vaspitačica. Saša i Nevena       lekari. 
Oni rade u          . Oni           glumac i radim 
u                   novinar. Mirjana i ti        blagajnice. 
Vi       pedagozi i radite u           .

Poveži zanimanje iz leve kolone sa sredstvom za rad iz desne. 

fotograf bicikl
frizer bušilica

hemičar digitron
kelner epruveta
kuvar foto-aparat
lekar makaze

matematičar mikrofon
muzičar pećnica

nastavnik puška
pekar računar
pevač rečnik
poštar šerpa

prevodilac stetoskop
stolar tabla

vojnik tacna
zubar testera

programer violina
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Napiši kako se zove onaj koji radi sledeće poslove.

Pomaže lekaru  .
Pravi paštetu, kobasicu, salamu  .
Pravi prozore, nameštaj, stolove...  .
Piše pesme  .
Popravlja automobile  .
Nosi pisma i pakete  .
Vodi turiste u razgledanje grada  .
Radi s novcem, odobrava kredite  .
Prodaje karte na železničkoj stanici, u pozorištu...  .
Vozi avion  .
Pravi i prodaje lekove  .
Na modnim revijama nosi odeću  .
Rukovodi preduzećem  .
Čuva red na ulicama, brani ljude od kriminala  .
Čuva fabriku  .

Reši ukrštenicu.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  1. Postavlja i popravlja sve u vezi s 
vodovodom.
  2. Prevodi tekstove (knjige i drugo) ili 
nečiji govor sa stranih i na strane jezike.
  3. Obrađuje zemlju i proizvodi na njoj 
hranu.
  4. Radi u sudu i odlučuje ko je u pravu a 
ko ne, donosi presude u sporovima.
  5. Vozi voz.
  6. Piše muziku.
  7. Piše tekstove za novine ili radi priloge 
za televiziju.
  8. Pravi kolače i torte za neki restoran, 
hotel, prodavnicu...
  9. Uređuje cvetne bašte ili gaji povrće.
10. Gasi požar.
11. Traži i iskopava starine (građevine, 
grobnice, predmete).
12. Čuva red i zakon.
13. Radi u biblioteci, izdaje knjige.
14. Leči životinje.
15. Postavlja pločice na zid ili pod, u 
kuhinji, kupatilu...
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Tekst prepiši iz sadašnjeg u prošlo vreme.

družim u slobodno vreme. Moja koleginica Marija ima četvoro dece, tri ćerke i jednog sina. 
Najmlađa ćerka ide u zabavište. Ona je u predškolskoj grupi. Marijin sin ima deset godina i ide 
u osnovnu školu, u četvrti razred. Ima jako strogu učiteljicu. Marijin sin ne voli matematiku, a 
druge predmete voli. Marijina srednja ćerka pohađa srednju školu. Ide u Hemijsko-tehnološku 
školu, farmaceutski smer. Ona je odličan učenik. Njeno odeljenje je veliko i dobro. Njihov 
odeljenski starešina je profesor engleskog jezika. Marijina najstarija ćerka je student. Studira 
istoriju u Novom Sadu, na Filozofskom fakultetu. Kada ona završi studije, Marija i cela porodica 
se seli u Kanadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovori na pitanja.

Kako se zvala tvoja učiteljica/tvoj učitelj?  .
Koje predmete si imao u osnovnoj školi?  
 
 
 .
Koji predmet je predavao tvoj odeljenski starešina?  .
Koji predmet ti je bio omiljen u osnovnoj školi?  .
Koji predmet nisi voleo/la u osnovnoj školi?  .
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Koji nastavnik ti je bio omiljen u osnovnoj školi? Zašto?  
 
 
 .
Kojeg nastavnika/nastavnicu nisi voleo/la u osnovnoj školi? Zašto?  
 
 
 .

Imenice u zagradi stavi, po modelu, u akuzativ i lokativ.

restoran-Ø Idem u restoran. Radim u restoranu.

pozorište
selo

Idem u pozorište.
Idem u selo.

Radim u pozorištu.
Radim u selu.

ambulanta
trafika

Idem u ambulantu.
Idem u trafiku.

Radim u ambulanti.
Radim u trafici.

Žurim                  (škola).
Idem           (radionica). Popravljam automobile            

(radionica).
Žurimo         (sud). Mi smo pravnici          (sud).
Marija ide _  ________________ (laboratorija). Ona radi            

(laboratorija).
Maja i Tanja idu            (bolnica). One su lekari            

(bolnica).
Ulazim                (pekara).

Teodora ulazi         (butik). Ona prodaje         (butik).
Mi žurimo           (prodavnica). Radimo popodne           

(prodavnica).
Idem ujutro         

(obdanište).
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EVROPSKI FORMAT BIOGRAFIJE/CV

grad, država]
Telefon
Fax
E-mail

Stevan Mihajlović
Maksima Gorkog 42, 24000 Subotica, Srbija

069/2225236
/
stevan.mihajlovic@yahoo.com
srpsko
12.12.1996.

RADNO ISKUSTVO

Naziv i adresa poslodavca
Vrsta posla ili sektor
Zanimanje ili pozicija
Glavne aktivnosti i odgovornosti

/

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Naziv organizacije obrazovanja ili 
osposobljavanja
Pravac obrazovanja

Kvalifikacije
Nivo u državnoj kvalifikaciji 
(NSS, SSS, VSS, VŠS)

1.9.2011 – 28.7.2015.
Hemijsko-tehnološka škola u Subotici

Hemija, nemetali i grafičarstvo
Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju

SSS

Maternji jezik 

Čitanje [Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni]
Pisanje [Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni]
Izgovor [Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni]

Srpski jezik
Engleski jezik
Čitanje: odličan
Pisanje: dobar
Izgovor: dobar

SOCIJALNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE Komunikativan. Veoma dobar za rad u timu. 

ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE /

Član školske dramske i recitatorske sekcije. 
Završena niža muzička škola – violina.

DRUGE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE Crni pojas u karateu. Vozačka dozvola B kategorije.
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Napiši, prema primeru, sopstveni CV.

grad, država]
Telefon
Fax
E-mail

RADNO ISKUSTVO

Naziv i adresa poslodavca
Vrsta posla ili sektor
Zanimanje ili pozicija
Glavne aktivnosti i odgovornosti

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Naziv organizacije obrazovanja ili 
osposobljavanja
Pravac obrazovanja

Kvalifikacije
Nivo u državnoj kvalifikaciji 
(NSS, SSS, VSS, VŠS)

Maternji jezik 

Čitanje [Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni ]
Pisanje [Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni ]
Izgovor [Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni]

SOCIJALNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

DRUGE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE
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Grdelička 25, 
21000 Novi Sad
E-mail: jelena_stoj_NS@gmail.com
Telefon: 021/555-788
Mobilni telefon: 060/1112223

  

      Studentski dom „Paviljon 1”

      Pravnoj službi Studentskog centra

Obraćam se molbom za smeštaj u Studentskom domu „Paviljon 1”. 
Upisala sam se na studije biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, 

a mesto mog stalnog življenja je Novi Sad. Stoga mi je tokom studija potreban smeštaj u 
Kragujevcu. 

 Uslove za prijem u studentski dom ispunjavam, što dokazujem priloženim dokumentima. 
Osim toga, želela bih da stanujem u studentskom domu kako bih se uključila u društvene 
aktivnosti studentske omladine i družila se s vršnjacima iz različitih krajeva naše zemlje.
      

 Uz molbu prilažem:
1. Potvrdu o mesečnim primanjima mojih roditelja
2. Potvrdu o prijavi stalnog boravka u Novom Sadu
3. Potvrdu o upisu na prvu godinu studija na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Novi Sad,       Podnosilac zahteva
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Napiši molbu za stipendiju, posao ili nešto treće.
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U desni stubac tabele upiši koji smerovi bi mogli da postoje na navedenim fakultetima 
Univerziteta u Novom Sadu.
 

SMEROVI

Filozofski fakultet

Poljoprivredni fakultet

Pravni fakultet opšti smer, smer unutrašnjih poslova

Tehnološki fakultet prehrambeno inženjerstvo, farmaceutsko 
inženjerstvo...

Ekonomski fakultet

Fakultet tehničkih nauka softverske i informacione tehnologije...

Medicinski fakultet

Prirodno-matematički fakultet

Građevinski fakultet građevinarstvo

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” informacione tehnologije, mašinsko 
inženjerstvo...

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja menadžer u sportu  

Pedagoški fakultet učitelj, vaspitač

Učiteljski fakultet na mađarskom 
nastavnom jeziku
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BIZARNA ZANIMANJA
Koliko puta su ljudi izgovorili ovu rečenicu dok su išli na posao? Koliko je ljudi koji nisu zadovoljni 

svojim poslom? Zemljoradnici, baštovani, staklari, stolari, službenici, sudije, štampari i zlatari... Čitava 
armija ljudi. Žale se na stajanje, sedenje, kopanje, na rad s ljudima, rad uz pokretnu traku, na previše 
posla, na dosadu... Svi misle da je njihov posao najteži, najodgovorniji...

mraka ljudske neobaveštenosti izronili neki poslovi za koje većina ljudi na kugli zemaljskoj nije ni 
čula. Evo nekih od njih.

stoji pored pokretne trake i iz „mora” graška vadi pocrnela zrna. Kada mu se smena završi i podigne 
glavu sa graška, čini mu se da se sve oko njega kreće. Osim toga sve oko sebe vidi u nijansama crvene 
boje, jer je stalno gledao u zeleno.

Bušač torti i okretač notnih strana takođe se ne mogu pohvaliti da im je posao raznovrstan i 
dinamičan. Prvi od njih deset sati na dan, i to noću, metalnim štapom buši rupicu na torti svake 43 

pored muzičara i okreće stranice s notama. Posao je i odgovoran i ponižavajući. Zamislite kada bi 
tokom sviranja odlutao mislima.

Neki od tih poslova čine se potpuno beskorisnim. Kao da i nisu rad. Takav je posao brisača pra-
šine sa kostura dinosaurusa. Baš to radi jedan službenik u Prirodnjačkom muzeju u Vašingtonu, već 
trideset godina. Svakog dana pajalicom i usisivačem skida prašinu i paučinu s kostura starih i do 145 
miliona godina.

Poneko od ovih čudnih zanimanja mnogi bi poželeli. Na primer, da osam sati na dan igra vi-
deo-igrice, a da za to još bude i plaćen, ili da od lego kockica pravi razne oblike, figure i slike.

Njuškalo za pse zaposleno je u fabrici hrane za pse. U stvari, tu radi čitava ekipa njuškala. Oni njuše 
zadah iz usta pasa koji jedu hranu proizvedenu u toj fabrici. Po zadahu određuju da li je pas zdrav. 
Njuškala za ljude po mirisu ispod pazuha procenjuju koliko je dobar neki dezodorans. Rade, naravno, 
u fabrici kozmetičkih preparata.

Ono što sledi gore je od svega do sada ispričanog. To su morbidna zanimanja za koja ne treba 

Klaudija ipak misli da njen posao nije ružan. Misli da je čak i kreativan. Klaudija šminka mrtvace 
pred sahranu. Radi na niskim temperaturama na kojima drže mrtvace do sahrane. Na lice pokojnika 
nanosi specijalnu šminku i namešta mu frizuru, da bi ga porodica s takvim izgledom upamtila.

Većina ljudi, koji rade u gradu, koji po osam i više sati provode za kancelarijskim stolom ili po-
kretnom trakom, bar ponekad poželi da radi na otvorenom prostoru, na nekoj farmi. To tako lepo 
zvuči. Svež vazduh, životinje i biljke... Rad na farmi, međutim, nije baš uvek tako prijatan. Pogotovo 
kada treba da se očiste staje, svinjci i kokošinjci od životinjskog izmeta. Radnik tu stvrdnutu masu 
mora prvo da omekša vodom, a zatim da izmeša lopatom, a sve to nije prijatno ni za oko ni za nos.
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Они гаје воће, поврће, пшеницу, кукуруз...

уживају: купају се, пливају, сунчају. Ја лети волим да идем на реку Тису. Тамо кампујем с 
пријатељима. Ми се сунчамо, купамо, пливамо, возимо чамцем по Тиси и играмо одбојку 
на обали реке. Лето брзо прође. После лета дође јесен. У јесен лишће опада, често пада 
киша и дува ветар. То је знак да долази зима. Зими је често јако хладно, дува хладан ветар, 
негде пада снег. Снег пада највише на планини, у равници нема много снега. Температура 
је често испод нуле. Дани су кратки, а ноћи дуге.

Одговори на следећа питања:

  1. Које је твоје омиљено годишње доба?  
  2. Шта се дешава у природи у пролеће?  

 
  3. Где раде људи?  
  4. Шта људи гаје?  
  5. Какво је време лети?  
  6. Шта је тада често?  
  7. Куда иду људи на одмор?  
  8. Шта људи раде тамо?  
  9. Шта људи раде на Тиси?  
10. Шта се дешава у јесен?  
11. Какво је време зими?  



 111 

12. Где снег највише пада?  
13. Каква је температура?  
14. Какви су дани, а какве ноћи?  

Подвуци грешке у следећим реченицама и реченице напиши правилно:

1. Сунце буди.  .
2. Дрвеће у пролеће добија кукуруз.  .
3. Лети људи иду на цвеће. .
4. Они цвркућу воће и поврће. .
5. Снег гаје највише у планини.  .
6. У јесен често купају ветар.  .

Од следећих речи састави реченице:

1. пролеће, чим, природа, се буди, је, дође 
 
2. идем, на, кад, дође, лето, море
 
3. сунчамо се, док, чамцем, ми, се возимо 
 
4. Тиси, пада, док, киша, они, се купају, у
 
5. сија, Јелена, кад, ужива, сунце 
 

Упиши на одговарајуће место:

ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете, ће
1. Птице        певати. 4. Ми        пливати.
2. Ја        ићи на море. 5. Оне        играти одбојку.
3. Ветар        дувати. 6. Мама и ти       радити у башти.

Једнина Множина
ја           ХОЋУ (ЋУ) ми ХОЋЕМО (ЋЕМО)
ти      ХОЋЕШ (ЋЕШ) ви ХОЋЕТЕ (ЋЕТЕ)

он  |  она  |  oно ХОЋЕ (ЋЕ) они  |  оне  |  она ХОЋЕ (ЋЕ)
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: Да ли си на (интер)нету читала временску прогнозу за сутра?
: Јесам.

: И шта пише? Какво време очекујемо?
: Лепо време.

: Писало је сигурно још нешто.
: Не сећам се, одмах ћу погледати.

: Важи.
: Ево, пише да ће у току преподнева бити сунчано и ведро.

: Да видимо... Пише: облачно, местимично киша и пљускови с грмљавином.
: 

: А зашто ти је важно какво ће време бити сутра?

: Пише да ће ветар бити слаб и умерен, увече и током ноћи разведравање.

: Преподне идемо до Петроварадинске тврђаве, послеподне се дружимо код мене, 
а увече кад се разведри... 

: Слушам те.
: Увече идемо на једну журку под звезданим небом.

: Код кога?

Упиши да ли су следеће реченице у вези са претходним текстом тачне (T) или 
нeтачне (Н):

а) Сања је временску прогнозу слушала на телевизији.   ___
б) Пре подне ће бити сунчано и ведро.    ___
в) После подне ће сијати сунце.     ___
г) Јелена планира да сутра иде на Фрушкогорски маратон. ___
д) Соња каже Јелени да се шета само пре подне.  ___
ђ) Увече и преко ноћи падаће киша.     ___
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Напишите следеће реченице на три начина, као у примеру.

Они сутра _____ (ићи) до тврђаве.  Они сутра иду (ићи) до тврђаве.
Сутра _________ (ићи) до тврђаве.  Сутра ће ићи (ићи) до тврђаве.
_________ (ићи) сутра до тврђаве.  Ићи ће (ићи) сутра до тврђаве.

Ти данас          (путовати) код баке.
Данас               (путовати) код баке.
         данас код баке.

Ја вечерас           (слушати) музику с пријатељима.
Вечерас              (слушати) музику с пријатељима.
          (слушати) вечерас музику с пријатељима.

Она у петак           (вечерати) у ресторану с пријатељима.
У петак                (вечерати) у ресторану с пријатељима.
          (вечерати) у ресторану с пријатељима.

Ви вечерас на журци           (пуштати) само страну музику.
Ви _______ вечерас на журци           (пуштати) само страну музику.
          (пуштати) вечерас на журци само страну музику.

Ми           (видети се) сутра.
Ми                    (видети се).
            (видети се) сутра.

Сања и Јелена прекосутра          (кувати) ручак за цело друштво.
Оне     прекосутра          (кувати) ручак за цело друштво.
         (кувати) прекосутра ручак за цело друштво.
   
Ти и ја              (чути се) сутра.
Ти и ја                   (чути се) сутра.
           (чути се) сутра.
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1. Који град лежи на ушћу Саве у Дунав?
а) Нови Сад
б) Краљево
в) Београд

2. Мексико је:
а) град
б) планина
в) држава

3. На ком континенту се налази река 
Нил?
а) Северна Америка
б) Азија
в) Африка

4. Какаовац расте:
а) у води
б) у земљи
в) на дрвету 

5. Која планета Сунчевог система  
има прстен?
а) Венера
б) Сатурн
в) Нептун

6. Најмногољуднија земља на свету је:
а) Кина
б) Бразил
в) Монголија

7. Велика Британија је:
а) царевина 
б) република
в) краљевина

8. Калахари је:
а) пустиња
б) равница
в) биљка

9. Цунами је:
а) врста ветра
б) разорни талас
в) град у Индији

10. Најхладнији континент на свету је:
а) Аустралија
б) Азија
в) Антарктик
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Географски појмови – осмосмерка

 У осмосмерци пронађите следеће речи које означавају географске појмове: СВЕМИР, 
-

КУР, ЈУПИТЕР, ВЕНЕРА, МАРС, НЕПТУН, УРАН, РЕКА, КОНТИНЕНТ, ГАЛАКСИЈА, 

Од слова која су остала непрецртана добићеш још један појам.

А А Е С Е М С Т Г

Т Ј У П И Т Е Р И Н Е

Е П И В Л А О Г

Р Н С Л С Е М Е Р К У Р

О А Р А Р К Т У Н Р А Ф

Е Л А Н Н А А Д З Е В З

Т П М Ј Е С И Т Л Р Р

Е А П У С А Н Е А Е А

М Т Н В Ј А М Г К В

А У Е Л Ј Е З Е Р О А Н

Н Е М М Н А К Л У В К И

И Е М О Р Е И Ј А

Р З Т Н Е Н И Т Н О К А
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Мој деда је, када сам се родио, купио воћњак. Посадио је много воћа: јабуке, шљиве, 
кајсије, дуње, трешње, малине и купине. Неколико воћака је засадио и када се родила моја 
сестра Вишња. Бака од воћа прави укусне сокове, сирупе и пекмез. Волим воћне сокове 
и сирупе. Волим да помажем деди у воћњаку. Моја сестра воли да помажe у кухињи када 
бака прави воћне сокове.

Тису. Седимо у чамцу, пецамо, посматрамо природу, птице, дрвеће, врбе и тополе. Ра-
дујем се кад упецам рибу.

Наша мама има лепу башту испред куће. Она воли цвеће и лековито биље. Мамина 
башта је најлепша у пролеће. У башти су: зумбули, лале, ђурђевак, нарциси, руже и љу-
бичице. Лети мама бере лековито биље и суши га за чај. То су: камилица, нана, коприва и 
зова. Од зове мама прави и одличан сируп. У башти мама гаји и зачинско биље оригано 
и босиљак. 

Моја бака воли собно биље. Она у кући има цикламе, орхидеје, фикусе, палме и једно 
велико дрво живота. Њено цвеће је дивно. За Дан жена ми баки увек поклонимо цвеће 
у саксији.

Имамо и башту иза куће. Ту сви волимо да радимо. У башти гајимо парадајз, паприку, 
краставац, зелену салату, купус, пасуљ, лук и кромпир.

У дворишту поред куће имамо траву и цвеће. Ту седимо и одмарамо се када је лепо 
време, у пролеће и лето.

Oдговори на следећа питања везана за претходни текст:

1. Шта је деда посадио у воћњаку?  .
2. Шта бака прави од воћа?  .
3. Да ли тата воли да иде у воћњак?  .
4. Куда тата воли да иде?  .
5. Какву башту има мама?  .
6. Када је мамина башта најлепша?  .
7. Шта мама бере лети?  
 .
8. Које биље воли бака?  
 .
9. Какво је њено цвеће?  
 .
10. Шта деца поклањају баки за Дан жена?  .
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Упишите одговарајући број испод сваке слике.

1 – шљива, 2 – кајсија, 3 – дуња, 4 – трешња, 5 – зумбул, 6 – лала, 7 – ђурђевак, 8 – 
нарцис, 9 – љубичице, 10 – циклама, 11 –         , 12 –          .
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Речи у загради стави у одговарајући облик као у примеру:

Бака је ________ (Милан) купила чоколаду.
Бака је Милану (Милан) купила чоколаду.

1. Поклонили смо        (бака) орхидеје за Дан жена.
2. Купила сам        (друг) парфем за рођендан.
3.           (другарице) сам однео букет лала.
4. Деда Мраз је донео        (деца) лепе поклоне.
5. Рекли смо           (другови) да дођу на фудбал.
6. Милица је сипала        (маче) мало млека.

Речи у загради стави у одговарајући облик као у примеру:

Ја      (ићи) на        (пијаца) сваке суботе.
Ја идем (ићи) на пијацу (пијаца) сваке суботе.

1. Мој деда у пролеће сваког дана      (ићи) у          воћњак.
2. Ми        (волети) да        (ићи) на          (пецање).
3. Они     јуче           (отпутовали) у         (Мађарска).

       (желети) да          (путовати) у          
(Италија) на        (одмор).

5. Маја        (желети) да          (изаћи) у       (град).
6. Ви сутра        (летети) авионом на      (море) у       (Грчка).
7. Ти прекосутра          (одлазити) у           (Нови Сад) 

на           (факултет).
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Следеће појмове упиши на одговарајуће место у табели:

Мужјак Женка Младунче

БИК ТЕЛЕ

КОЗА

ЈАГЊЕ

ВЕПАР

КОЊ КОБИЛА

ПАТКА

ЋУРАН ЋУРЕ

КОКОШКА ПИЛЕ

ГУСАК/ГУСАН ГУСКА

ЈЕЛЕН ЛАНЕ

ТИГРИЋ

ВУК

ЛАВИЋ

СЛОН

МАЈМУН
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Разговор између оца и деце.

: Децо, желео бих да се активно бавите неким спортом. Мислим да ће то позитивно 
утицати на вас и ваш развој. Који спортови вам се свиђају – кошарка, одбојка, фудбал, 
ватерполо, рукомет или неки други тимски спорт?

: Мени се свиђају и кошарка и одбојка. Само не знам који бих више хтела.
: Мене привлачи фудбал, више него остали спортови. Био бих популаран као Роналдо 

или Меси, Хазард, Матић. И био бих богат. Снимио бих неку добру рекламу, клубови би 
се отимали за мене, био бих са најлепшим девојкама...

тренинг, учествујеш на једном од њих пре него што одлучиш који желиш? Да ли се слажеш?
: Супер, тата, може. Могли бисмо ићи у четвртак, тад имам мање обавеза/часова.

: Сине, желиш ли да одемо сутра да погледамо тренинг на стадиону? Ако се добро 
сећам, мислим да имају тренинге средом и петком.

: Важи, тата.

: Добар дан. Ми смо дошли да се распитамо о тренинзима и условима тренирања, 
пошто моју ћерку Ану интересује одбојка. 

: Добар дан. Здраво, Ана. Тренинзи се одржавају уторком, четвртком и суботом, 
углавном у вечерњим сатима, тачније од 19:30 до 21:00. У почетку ће ти бити мало напор-
но, али се тело брзо навикне. Не би било лоше набавити мало боље патике, због скочног 
зглоба, да не би дошло до повреде. Мораћете набавити завоје за прсте, јер они највише 
страдају, и штитнике за колена. Наравно, дуги нокти не долазе у обзир. Да ли знаш коју 
позицију би хтела да играш? Довољно си висока за више позиција.

: Нисам сигурна у назив позиције. Мислим да је коректор. То је онај који смечује, је ли?
: Да, у праву си. Добро, видећемо шта знаш па ћемо одлучити. Можеш већ сад да 

учествујеш на тренингу, ако хоћеш. Ускоро почиње загревање, па ако си заинтересована...
: Тата, остани са мном, молим те.

: Наравно, погледаћу тренинг до краја.

После неколико месеци тренирања.

: Тренеру, боли ме рука.
: Шта је било?

: Мислим да сам се повредила кад ми је Анита у доскоку стала на ногу. Пала сам и 
ударила лакат.
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: Видео сам то. Дешава се. Да ли те још негде боли?
: Трне ми рука, лакат ме боли кад савијам руку, понекад не осетим прсте. Не желим 

још једну повреду, тек што сам се опоравила од повреде колена.
: Да ли те још увек јако боли колено кад скочиш?

: Не, не толико јако. Надам се да ми неће отећи зглоб.
: Стави облоге, намажи кремом и завиј лепо пре него што легнеш да спаваш. Ногу 

држи подигнуту, стави је на јастук. Ако те јако буде болео лакат, иди код лекара на пре-
глед. Добро? Раме те не боли? 

: Не, не боли ме. Идем да се одморим. Лаку ноћ.
         
Да ли        (ти) боли нешто? Боли        (ја) глава. Она се заљубила у
       (он), али он није заљубљен у      (она). Марко       (она) 
је видео. Питали су       (ми) нешто. Ја       (ви) познајем од некуд. 
Питај         (они) за правац. 
Требају      (ја) нове патике. Да ли      (ти) треба помоћ? Да, молим те, 
помози      (ја).        (он) се свиђа та девојка, али се        
(она) свиђа Милан. Мама     (ми) је помогла да се спакујемо. Хвала      (ви) 
на помоћи. Показао сам       (они) правац.
Морали      (ми) отићи код зубара. Да ли        (ви) могли да ми по-
кажете правац за Бачке Винограде? Ана, могла      (ти) мало да вежбаш мате-
матику. Помогла      (ја) ти да могу. Хтела      (она) да те пита нешто.

Попуни празнине (понедељкОМ, уторкОМ, средОМ, четврткОМ, петкОМ, субо-
тОМ, недељОМ, викендОМ).

          идемо у град да се проведемо. Углавном          
имамо допунску из математике. Милица иде на тренинг            ,
             и             . Идемо код баке на ручак
            . Зубар ради пре подне               и 
            .

Употреби изразе за време у реченицама. Користи генитив где можеш. На крају 
задатка допиши још неке изразе које знаш, а нису задати.

често –  
понекад –  
никад –  
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од –  
до –  
сваки –  
увек –  
редовно –  
стално –  
с времена на време –  
данима –  
лети –  
зимус –  
одавно –  

У теретани

: Здраво. Изволи.
: Здраво. Ја бих хтела да смршам и да развијем своје 

мишиће.
: Добро. Који део тела желиш да развијеш? 

: Радије бих цело тело, рекреативно. 
: Добро, показаћу ти неке вежбе за јачање руку и њи-

хово обликовање, неколико вежби за јачање рамена и леђа, 
обавезно склекове и планк. Радићеш по две серије од 15 по-
нављања, за почетак, а онда ћемо повећати број понављања. 
Уради прво ове вежбе, па ћу ти онда показати вежбе за ноге. Важи? Прво мораш добро 
да се загрејеш. Показаћу ти правилно загревање и онда ћеш почети остале вежбе.

Мало касније.

-
не под правим углом, исправи леђа. Не заборави да дишеш правилно.

Пред крај тренинга.

: Како си? Јеси ли се уморила? Да ли ти одговарају те вежбе? Показаћу ти вежбе 
које ради она девојка. Ове вежбе ћеш радити две недеље, после ћемо повећати број 
понављања и оптерећења. А после тога ћеш добити нове вежбе с теговима. Почећемо 
с мањим и лакшим теговима. Наравно, мораш водити рачуна и о правилној исхрани. 
Најбоље би било да ти нутрициониста одреди начин исхране на основу твог начина 
живота и вежби које сам ти препоручио. Даћу ти број нутриционисте с којим радимо 
и, ако желиш, позови га.

: Супер, хвала ти. Коме треба да платим чланарину?
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Попуни табелу на основу датих асоцијација. Наведи још три асоцијације за спор-
тове који нису споменути.

АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ СПОРТИСТА
обруч, лопта, кош, 

„банана”/блок
статива, пречка, корнер, 

једанаестерац

мрежа, смеч, блок, либеро

гол, фаул, седмерац, 
деветерац

вода, капице, купаћи, 
прекршаји

стаза, трчање

лед, пак

елипсаста браон лопта, 
јарде, 4 покушаја

мала зелена лопта, аут, ас

За сваки спорт из 1. задатка наведи најчешће повреде.

спорт повреде 
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Попуни празнине одговарајућим ПОКАЗНИМ ЗАМЕНИЦАМА. 

Идем до               (она продавница) на углу улице. Како је сладак 
         (тај момак). Планирам да одем на премијеру           
       (ова представа). 

______________________ (ове банане) баш лепо изгледају, узећу их. Додај ми 
____________________ (тај капут). Више се немој дружити с _____________________ (ове 

__________________________ (онај салон). У _________________________ (тај салон) је 
најбоља услуга. Поред __________________________ (она трафика) је слободна клупа. У 
________________________ (ова апотека) сам нашла ________________________ (она 

Баш си фотогеничан на _____________________________ (та фотографија).

Преведи делове тела с мађарског на српски језик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

haj

szem

orr

nyak

mellkas

has

törzs

ujj

 karok

végtagok

 lábak

fej

  fül

  száj 

hát

felkar

könyök

alkar

 kéz

comb

 

lábszár



 125 

IDEMO U KUPOVINU
Na pijaci

Jelena
Dragana: Imaš mnogo stavki na spisku? Gde ti je torba?
Jelena: Ostala je u kolima. Nema veze, snaći ćemo se nekako. Pomoći ćeš mi da odnesem do 
kola pa ću te odvesti kući.
Dragana
Jelena: Nećemo, žurim. Idemo kod mog omiljenog prodavca. On uglavnom ima sve što mi 
treba i to po povoljnim cenama.
Jelena

pazariti?
Jelena: Evo ovako. Trebaju mi dva manja cukinija, veza zeleni. Neka ostane lišće na njemu. Tri 
tikvice, dva patlidžana, jedna veća glavica karfiola, tri brokolija. Imate li prokelja? Ne vidim ga.

: Nemam, nažalost. Možda sutra. Tad ću imati i graška, boranije. Uskoro će stići nova 
količina krompira, luka i pečuraka, pa ako ti odgovara, svrati kasnije.
Jelena: Neka, hvala, za sad je to dovoljno. Koliko sam dužna?

: Samo trenutak (kuca na digitronu, meri na vagi). Sve ukupno 510 dinara. Imaš li 
sitno? Neću imati da ti vratim, ostao sam bez sitnog novca.
Jelena: Uh, nemam ni ja. Mama, imaš li ti nešto sitnog novca?
Dragana: Čekaj da pogledam. Nemam, najsitnije što imam je 200 dinara.

kusura, a ostatak zapišem u svesku? Samo me podseti da treba da ti vratim kusur.
Jelena: Neka, čika Stevo, neka ostane sad sve ovo ovde, a ja idem da kupim voća. Vratiću se 
posle toga i platiti Vam. Može tako?

: Nema problema. Znate li, gospođo, da je ona moja najlepša i najbolja mušterija?
Jelena

Kod piljara (prodavca voća)

Jelena
jednu veću kesu? Mama, hoćeš li mi pomoći? Treba li tebi 
i tati voća?
Prodavac
Izvolite, birajte.
Jelena stavlja u kese 7 limuna, 3 narandže, banane, 4 kivija, 
1 nar, 2 manja korena đumbira.

: Sve ukupno će biti 660 dinara.
Jelena: Izvolite hiljadu, nemam ništa sitnije.
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Prodavac
Jelena

: Evo moje lepotice. Izvoli svoju robu.
Jelena: Hvala. Evo, čika Stevo, imam tačno 510 dinara. Hvala Vam. Vidimo se uskoro, do viđenja.

Imenice u zagradi stavi u genitiv.

U prodavnici sam kupio:  kutiju   (keks), 
    flašu   (pivo),
    litru   (mleko),
    kilogram   (meso),
    tablu   (čokolada),
    džak   (krompir),
    kesu   (čips),
    čašu   (jogurt),
    paket   (testo),
    komad   (sir),
    vekna   (hleb),
    parče   (torta)

Reči u zagradi stavi u akuzativ i deoni genitiv.

Na pijaci sam kupila (džak krompir)  .
   (kilogram meso)  .
   (džak brašno)  .
   (flaša vino)  .
   (kutija deterdžent)  .

U prodavnici sam kupila (1 l sok)  .
 (kesa luk)  .
 (kutija keks)  .
 (1 kg pšenica)  .
 (1 komad sapun)  .
 (komad slanina)  .
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Imenice u zagradi stavi u akuzativ.

Kupujem           (šećer) i           (brašno).
           (grašak) i           (boranija).
           (lubenica) i           (grožđe).
           (dinja) i           (tikvica).
           (mleko) i           (pavlaka).
           (voda) i           (sok).
           (krompir) i           (luk).
           (šargarepa) i           (peršun).
           (pecivo) i           (burek).
           (voće) i           (povrće).

Pravilno popuni rečenice rečima datim u zagradama.

         (slatke) nego kivi/od kivija.
Banane u prodavnici su                       (lepe i jeftine) 

od banana na pijaci.
Nar je           (zdrav) od banana.
Limun je                          (skup i kiseo) nego

           (kivi)/od         (kivi).
Brokoli je          (mali) od              (karfiol)/nego 

            (karfiol).
Patlidžan je            (sitan) od             (cukini)/nego 

           (cukini).
Cukini je        (veliki) od                (patlidžan)/nego 

             (patlidžan).

Nemanja
samo ovu jednu. Idem do trafike. Hoće li još neko nešto?
Milan: Hej, idem s tobom. Trebaju mi koka-kola, čips i žvake. Marina, hoćeš li ti nešto?
Marina
cacikija i neku čokoladicu.
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Na trafici

Trgovac
Nemanja

Trgovac
Nemanja: Molim Vas „Blic”. Koliko košta sve to?
Trgovac: To je ukupno 570 dinara. Želiš li još nešto?
Nemanja: Ne, hvala (daje hiljadu dinara). Nemam ništa sitnije.
Trgovac: Ostaću ti dužna 10 dinara, ako nije problem?
Nemanja: Nije. Hajde, Milane, požuri, čekaju nas.
Milan
065 od 200 dinara, kutija cigareta, jedna čokoladica i... Nemanja, šta je još tražila Marina?
Nemanja: Uh, ne znam... Čips?
Milan
Trgovac: Koji je broj za dopunu? (ukucava) Sve ukupno će biti 820 dinara. Kucala sam 
sve na jedan račun u slučaju da nije prošla dopuna. Nemoj ga izgubiti.
Milan: U redu, hvala. Zadržite kusur. Nemanja, trčimo.

Imenice u zagradi stavi u genitiv.  

Supa se pravi od  
 
 .
(šargarepa, krompir, luk, peršun, karfiol, keleraba, brokoli, testo, so, meso...)

Kolač se pravi od  
 
 .
(brašno, jaje, šećer, čokolada, pekmez, puding, slatka pavlaka, margarin...)

Salata se pravi od  
 
 .
(paradajz, paprika, kupus, krastavac, salata, pirinač, sir...)
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Napiši kako se zovu objašnjeni pojmovi.

              

              
Maže se na hleb. Pravi se od mleka i prodaje u čašici. Bele je boje.
              

              
Pije se kada smo prehlađeni, kada je zima. Pije se i toplo i hladno. 
              

              
Vole stariji ljudi da je piju. Bezbojna je tečnost. Peče usta i grlo, kada je pijemo.
              
Ovo vole da jedu deca, ali i odrasli. Slatko je. Pravi se od brašna, jaja... 
              

Napiši jelovnik za ponedeljak i subotu. 

  

Ručak:  

Užina:  

Večera:  

 

Ručak:  

Užina:  

Večera:   
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Imenice u zagradi stavi u genitiv.

 
  (hleb, pavlaka, puter, salama, kobasica, sir, pašteta).

Mama pravi ručak od  
  (meso, povrće, začin, testo, voda, brašno).

Volim supu             (piletina).

Mama pravi kolač  
  (čokolada, šećer i višnja). 

Baka pravi sendvič   
 (kifla, margarin, šunka i paprika).

Bela kafa je   (mleko i kafa).

Ova salata je  
  (salata, ćuretina, krastavac i paradajz).

Imenice u zagradi stavi u instrumental.

Volim kiflu sa   (sir).
  (slanina).

Mama sprema ribu s   (luk i krompir).
Volim čaj s   (limun).
Tata pije kafu sa   (šećer).
Baka pravi dobre kolače s   
  (jogurt, voće i čokolada).
Volim pecivo sa   (sir).

  (sos).
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Poveži šta je ZDRAVA, a šta NEZDRAVA hrana.

crno vino
hamburger
morska riba
suva kajsija    ZDRAVA HRANA
bombona
crna čokolada
belo brašno
integralni pirinač   NEZDRAVA HRANA 
šunka
ljuta paprika
čokoladna torta
pasulj
krastavac

Poveži narode s jelima. 

špageti    pasulj s kolenicom    sir    čaj    biftek    pirinač    hot dog

puding od džigerice    ravioli    kiseli kupus    tartufi    belo meso s ananasom

Upotrebi izraze u rečenicama:

malo –  .
mnogo –  .
puno –  .
nekoliko –  .
ni malo –  .
još –  .
dosta –  .
onoliko –  .
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Napiši svoj recept za palačinke.

Napiši pravilno sastojke za mafine:

4, jaje  
100, g, šećer  
2, kašika, brašno  
150, g, čokolada za kuvanje  
100, g, puter  
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Opiši raspored pribora za jelo.

Ispričaj neki doživljaj sa žurke na kojoj si bio/bila kao gost i/ili domaćin.

1

11

12

13

14

15

16

17

4 72 5 83 6 9 10

Salveta

Viljuška za salatu

Viljuška za glavno jelo

Tanjir za glavno jelo

Tanjirić za salatu

Činijica ili duboki tanjir 
za supu

Nož za glavno jelo

Nož za salatu

Kašika za glavno jelo

Kašika za supu

Nož za puter

Tanjirić za hleb

Kašika za desert

Viljuška za desert

Čaša za vodu

Čaša za crno vino

Čaša za belo vino

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kako rasporediti pribor pri postavljanju stola



134   

: Добар дан. Извините, да ли бисте могли да ми објасните како 
да стигнем до Бига?

: Добар дан, наравно. Само тренутак да се оријентишем, 
да Вам објасним што краћи пут. Видите ову ОМВ пумпу са десне 
стране? Треба да идете право до кружног тока. На првом излазу 
продужите право до семафора код Меркатора. Тамо су Рода и Форма 
Идеале с леве стране. Продужите право на семафору испод над-
вожњака док не дођете до раскрснице. Скрените лево и идите до 
скретања за Биг са десне стране. 

: Схватила сам. Значи, само право од кружног тока до Меркатора, 
па још право до семафора, па лево и право до излаза?

: Да, тако је.
: Много Вам хвала. До виђења.

: Замисли, изгубила сам се и питала за правац једног љубазног човека. И док сам 
возила до Бига, видела сам једну несрећу.

: Шта се десило?
: Код кружног тока сам видела полицију. Био је неки већи судар у самом току. На-

стала је општа гужва, сви стоје и чекају да полиција заврши увиђај. Неки су покушали 

да се искључи из тока на другом излазу, али је био у унутрашњем кругу и покушао је да 
се престроји. Међутим, (ауто)бус који је долазио на главном путу је налетео на њих јер 
је возач мислио да ће кола остати у унутрашњем кругу. Видели су се трагови кочења и 
стакло свуда по путу.

Најчешће се баш у кружном току види ко је добар возач. Возачи забораве да укључе 
жмигавце и то је сасвим довољно за судар. 

Дај упутства за правац пешаку на основу дате мапе за дате локације. Користи 
императив (заповедни начин) у 2. лицу једнине. 

пошта, станица полиције, апотека, 
мењачница, биоскоп, продавница, аутобуска 
станица, такси, центар града

у 
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Попуни празнине користећи ИНСТРУМЕНТАЛ СРЕДСТВА.

Сваки дан            (бицикл) идем на посао. Она воли да се возика
         (ролери). Отишли су         (авион) на море ове године. 
Прошле године су путовали        (кола)         (ауто-пут) и било 
је напорно. Плаћају       (чек) нов намештај. Плаћате         (картица) 
или         (готовина)? 

Користи инструментал средства у следећим ситуацијама:

a) код фризера: бланш, фен, шампон, паковање, маказе
б) приликом онлајн куповине: картица, готовина, чекови
в) реновирање кухиње: плочице, креч, фарба, ламинат

Користи инструментал средства у комбинацији с императивом у задатим ситуацијама:

а) у кухињи – састојци, додати, помоћи, измерити, вага, посути, шећер у праху
б) на аутобуској станици – питати, купити, карта, ући, платити, перон
в) рођенданска журка – спремати, изненадити, торта, поклон, сокови, кафа, пиће, 
    понудити
г) биоскоп – купити, кокице, грицкалице, платити, кеш, одушевити се, филм

Користи инструментал ДРУШТВА (у оба броја) приликом попуњавања.

Ове године идем на море          (друштво) уместо            
(родитељи). Упознала се  
(онај високи црнокоси момак). Путовао је  
(Синиша и Марко). Иде   (Данијела и Стела)
у биоскоп. Дописивала се   (најбоља
другарица). Отишао је         (кум) на пут. 



136   

: За месец дана имам испит, остаћу код тебе да учим.

: Мало ћу ти помагати, много ћу учити.

: Не могу цео дан да учим. Није здраво.
: Добро, добро. А, реци ми, код куће не можеш да учиш?

: Знаш како је у граду. Бука и гужва на сваком кораку.
: Живот у граду је такав, људи увек некуда журе.

: Да. Понекад се уморим од града. Потребни су ми мир и тишина.
: И ваздух је код вас доста загађен.

: Понекад не смем да отворим прозор од дима и смога.
: Овде је ваздух чист.

: Сећам се колико сте радили када сам била мала.
: Волела си да идеш на њиву. Брала си с нама кукуруз.

: Највише си волела да скупљаш јаја по дворишту. Имали смо кокошке, патке, гуске, 
ћурке. Двориште је било пуно живине.

: Деда је имао и коње, били су прелепи.
: Са дедом си често хранила животиње. Имали смо и свиње и краве и козе.

: Деци је село занимљиво, али када порасту град је занимљивији.
: У селу нема много могућности за забаву. У граду се налазе позоришта, биоскопи, 

клубови.
: Ето, ми сада у амбуланти немамо сваког дана ни лекара. Дође само два пута недељ-

но, а Дом здравља и болница у граду су нам далеко.
: Село има своје предности и мане, као и град.

: Тако је, душо. Него, хајде да нешто поједеш. 
Сигурно си огладнела.

: Направила сам оне твоје омиљене киф-
лице.

: Ево, само изволи, послужи се. 

то поједеш. 

киф-
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Одговори на питања.

  1. Зашто је Јелена дошла код баке у село?  .
  2. Зашто Јелена не може да учи код куће у граду?  

 .
  3. Од чега се она уморила?  .
  4. Какав је ваздух у граду, а какав у селу?  .
  5. Какав је живот у селу?  .
  6. Да ли је Јелена волела да иде на њиву када је била мала?  .
  7. Шта је брала?  .
  8. Шта је највише волела да ради?  .
  9. Које домаће животиње су имали бака и деда?  .
10. Какви су били дедини коњи?  .

 .
12. Шта се све налази у граду?  .
13. Шта ти више волиш, село или град?  .

Поред реченица које се односе на село упиши слово С, а поред реченица које се 
односе на град слово Г.

  3. Биоскоп је близу позоришта. ___
  4. Има више зелених површина. ___
  5. У тржном центру је и увече гужва. ___
  6. Ваздух је чист. ___
  7. Сутра рано идемо на њиву. ___
  8. На улици никад нема гужве. ___
  9. Живот је брз. ___
10. Вечерас ће бити добар концерт на тргу. ___
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Повежи прилоге супротног значења.

брзо                 увече             
лоше               тамо                           
рано                 ружно                        
близу               гласно
ноћу                 мало
често                ретко   
много               дању
досадно           лако                                   
тихо                  далеко
ујутро              добро       
лепо                 споро     
овде                 касно  
тешко              занимљиво

На следећа питања одговори тако што ћеш у одговорима употребити неки од при-
лога из претходног задатка.

Пример:
Како си се провео на рођендану?
Добро сам се провео на рођендану.
Добро сам се провео.
Добро. 

1. Када путујеш сутра? 
2. Како је прошао летњи распуст? 
3. Колико си учио за контролни задатак? 
4. Када ћеш се вратити из града?
5. Како је било у школи? 
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Сента је градско насеље на десној обали Тисе. Налази се 42 км јужно од границе Репу-
блике Србије с Републиком Мађарском. У Сенти живи око 19.000 становника. Она има 
све што један град треба да има: основне и средње школе, позориште, болницу, банке, 
пошту, фабрике, продавнице, тржни центар. Ту се налазе и музеј, католичке цркве, пра-
вославна црква, библиотека. Недавно је изграђена и велика спортска хала. Многи по-
знати људи су се родили у Сенти: писци, историчари, професори, архитекте, спортисти. 
У овом граду има много лепих зграда и споменика. Ту се одиграла и чувена Сенћанска 
битка, 1697. године.

-
ки парк. Око трга се налазе католичка црква, Градски музеј, банка, хотел, православна 
црква, зграда Гимназије, кафићи, продавнице, позориште, суд и друге грађевине. Сента 
пружа довољно могућности за изласке у клубове, кафиће, ресторане и посластичарнице.

Одговори на следећа питања:

1. Где живиш – у граду или у селу?  .
2. Колико становника живи у твом месту?  .
3. Да ли је близу твог места нека река?  .
4. Има ли твоје место средњу школу?  .
5. Шта се налази у центру твог места?  
 .
6. Да ли су се неки познати људи родили у твом месту?  
 .
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(сналажење у простору)

север (N) 0°

југ (S) 180°

северoисток (NЕ) 45°северозапад (NW) 315°

исток (Е) 90°
запад (W) 270°

југоисток (SЕ) 135°југозапад (SW) 225°
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‒ Извините, ја нисам одавде, не познајем град. Потребна ми је Ваша помоћ.
‒ Изволите.
‒ Где се налази хотел?
‒ Скрените лево, идите улицом право до пешачког прелаза, пређите улицу, скрените 

десно и наставите право.
‒ Хотел је у тој улици?
‒ Да, идите право том улицом. Проћи ћете поред католичке цркве, музеја и банке. 

Хотел се налази поред банке.
‒ Хвала Вам.
‒ Нема на чему. Желим Вам пријатан боравак у нашем граду.

љубазни.

Посматрај мапу и покушај да саставиш дијалог сличан претходном.
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Одлазимо у ПОШТУ да бисмо:

Одлазимо у БАНКУ да бисмо:

Одлазимо у ГРАДСКУ КУЋУ 
да бисмо:

књиге рођених, венчаних, 
умрлих

држављанству

Одлазимо у ПОЛИЦИЈСКУ 
СТАНИЦУ да бисмо:

пасош, возачку и саобраћајну 
дозволу

-
мента

Одлазимо у МЕЊАЧНИЦУ да 
бисмо:

домаћу валуту)

Зашто 
одлазимо у 
ПОШТУ?

Зашто 
одлазимо у 
БАНКУ?

Зашто 
одлазимо у 
ГРАДСКУ 

КУЋУ?

Зашто 
одлазимо у 
МЕЊАЧ-
НИЦУ?

Зашто 
одлазимо у 

ПОЛИЦИЈСКУ 
СТАНИЦУ?
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Немања за 2 месеца треба да крене са својим разредом на екскурзију у Италију, а па-
сош му је истекао. Нервозан је кренуо у полицијску станицу да би продужио свој пасош.

: Желео бих да продужим пасош, јер је неважећи.
: Изволите, само напред, прва врата десно и ту се налази службе-

ница која је задужена за пасоше.

(Немања је покуцао на врата и ушао у просторију која је премала за толико нервозних 
лица која чекају пасоше.)

-

: Опустите се, само полако, све ћемо решити. Биће потребно следеће: лична 
карта, стари пасош, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Осим 
тога, изволите уплатнице да платите одређене таксе.

: Хвала, али ја немам та документа код куће.
: Ако немате потребне документе код куће, мораћете да одете до градске куће, 

како бисте извадили нови извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Уплатнице ћете уплатити у најближој банци или у пошти.

Употреби предлог У или НА у следећим реченицама:

Била сам    пошти.

 Путујем    планину.

  Поклон је    столу.

   На излет крећемо    уторак.

    Бака је    пијаци.

     Салвете су    фиоци.
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Подвуци речи које не припадају датом низу:

полицајац

службеник

поштар

лекар

базен

професор

медицинска сестра

апотекар

банкар

пекар

стадион

стјуардеса

мајстор

ватрогасац

Ко изговара следеће реченице? (Напиши занимање запосленог)

              

              
Радим од понедељка до недеље. Мало је људи било данас, јер није повољан курс.

              
Седим на портирници у униформи, јављам се на телефон 192.

              
Не можете подићи лек без рецепта.

Допуни празна поља одговарајући на питање где, користећи речи у загради:

Наћи ћемо се у      . (банка) Седим на       . (столица)

Лептир је на       . (прозор) Кошаркаши Србије су у нашем     . (град)

Слика је окачена на    . (зид) Купала сам се у       . (језеро)

Птица је на      . (грана) Милан и Саша су у      . (хотел) 

Књига је на      . (сто) Професор је ушао у     . (учионица)
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Допуни дијалог:

Немања је у мењачници.

        

 Желим да        динаре за       .

 Дневни      је 119 динара за један     . Колико ћете да размените?

 У реду.        28.000 динара.

Радник узима       од Немање и ставља га у бројач новчаница. Након тога му 

предаје 235     .

 Изволите.       

      

Попуните уплатницу, потврду и пријаву за испит.
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koriste mnogo više. 

Jelena

Jelena: Evo, spremam se za klub.

Jelena
: Zar si već zaboravila?... U Beogradu sam kod tetke.

Jelena
: U ponedeljak. 

Jelena

Jelena

je vodio u Botaničku baštu, a posle toga smo prošetali Knez Mihailovom ulicom. U jednoj pekari 

Jelena
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Jelena: Na neki splav?

Jelena: Koju predstavu gledaš?
: Frida Kalo.

Jelena

Mama
Jelena
Mama
Jelena
Mama: Nemanja kaže da ne može da uzme tatin auto.
Jelena
Mama
Jelena

Jelena
žurku u Beogradu.

Jelena

Odgovori na pitanja.

1. Ko je Žarko?  
2. Gde je Žarko?  
3. Zašto je Žarko tamo?  
4. Kuda ide Žarko uveče?  
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balet

biblioteka

bioskop

film

galerija

izložba

književno veče

koncert

muzej

opera

pozorište

predstava

tribina

diskoteka

druženje

izlet

kafić

klub

poseta

restoran

zabava

žurka

ples

pevanje

čašćenje

društvene mreže

igrica

dopisivanje

poruka

lajkovanje

tagovanje

postovanje

folover

hejter

Rečenice koje govore mama, Jelena, Nemanja i tata prepiši na isti način kao u datim 
primerima.

Nemanja: „Gde je tatin šal?”  –  Nemanja pita gde je tatin šal.
Jelena: „Idem u kuhinju.”  –  Jelena kaže da ide u kuhinju.

Mama: „Koliko je sati?”  –   .
Tata: „Boli me grlo.”  –   .
Mama: „Ko hoće da pije kafu?”  –   .

 .
Nemanja: „Napolju je jako hladno.”  –   .
Tata: „Kada počinje film?”  –   .

 
 .
Nemanja: „Zašto Nataša ima jedinicu iz matematike?”  –   
 .

 .
Tata: „Kako baka kuva paprikaš?”  –   .
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Prevuci u rečenicama reč DA tamo gde nije potrebna, kao u primerima. 

Mama misli da kod kuće ima sira. Sara pita da gde je autobuska stanica.
Bojan kaže da voli da pije jogurt. Mi osećamo da nešto nije u redu.

Ti osećaš da ti se ova pesma sviđa. Učenici pitaju da kada je kraj predstave.
 

Zemlja gruva. na vreme.

Reši rebuse.

Poveži ko gde radi.

blagajnik  
glumac

balet kelner 
klub konobar 

izložba kuvar
koncert muzičar 

opera plesač 
pozorište pevač 

kafić slikar
restoran balerina

biblioteka krojačica
kostimograf
scenograf

+ište         , , +o+tetka      , , + r +      , ,        , + ić   ,    

2. ,
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Imenice u zagradi stavi u instrumental i akuzativ kao u primeru.

brat-Ø s bratom
mače s mačetom
sestra sa sestrom

 

Idem s bratom (brat) u restoran (restoran). Marija žuri s mačetom (mače) u ambulantu 
(ambulanta).

Nenad ide           (drugarica)             (biblioteka)
na književno veče.

Učenici se voze            (profesor)         (izlet).
Ti si često išao          (baka)          (balet). 

          (kuče)         (park) u šetnju.
Marija trči         (mama)               (autobuska stanica). 
Profesorica nosi sliku          (učenik)             (izložba). 
Mi se vozimo           (Marko)           (žurka).

        (ujak)           (opera) u subotu.
Ti izlaziš         (klub)             (devojka) svakog vikenda.
Vi odlazite           (bioskop)           (društvo) cele zime. 

Dovrši rečenicu podvlačenjem za tebe tačnog odgovora. Ako je odgovor odričan, kaži 
ga ispravnom rečenicom.

Idem u biblioteku – jednom nedeljno, jednom mesečno, nekoliko puta godišnje, nikada.
Pogledao sam – jedan, dva, više od dva, nijedan – balet.
Volim – rok, pop, klasičnu, domaću, stranu, pank, hevi-metal, narodnu – muziku.
Idem u klub – često, retko, jednom nedeljno, jednom mesečno, nikada.
U muzeju sam bio – jednom, nekoliko puta, mnogo puta, nikada.
U diskoteci je – zabavno, dosadno, tiho, bučno, premalo ljudi, gužva.
Volim – akcione, kriminalističke, ljubavne, istorijske, kaubojske, ratne, muzičke – filmove.

restoran-Ø Idem u restoran.
pozorište
selo

Idem u pozorište.
Idem u selo.

ambulanta
trafika

Idem u ambulantu.
Idem u trafiku.
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Odgovori na pitanja. 

 .
Koji je tvoj omiljeni pisac?  .

 .
Koji je tvoj omiljeni slikar?  .

 .
Koji je tvoj omiljeni kompozitor?  .

 .
Koji je tvoj omiljeni glumac?  .

 .
Koje je tvoje omiljeno mesto za izlazak? .
Koji je tvoj omiljeni kafić?  .
Šta piješ u kafiću?  .

 .
 .

Šta postavljaš na fejsbuk?  .
 .

Koliko vremana dnevno igraš igrice?  .

Tekst prepiši u sadašnje vreme. 

Moj stric i njegova žena bili su čudan par. Ono što je stric voleo strina nije i obrnuto. Pa 
ipak su dugo živeli zajedno. Stric je bio tih i zamišljen čovek, a strina vesela i pričljiva. Stric je 
voleo da bude sam, a strina je uvek bila u društvu. Stric je svake nedelje išao u pozorište i svaku 
predstavu je pogledao nekoliko puta. Strina nije volela pozorište, nego je često s prijateljicama 
išla u bioskop. Stric je voleo klasičnu muziku, a strina je mrzela Mocarta i Baha. Ona je slušala 
pop, rok i narodnu muziku. Stric je uveče pred spavanje čitao neku zanimljivu knjigu, a strina 

gledao bi crkve i parkove, a strina bi išla u robne kuće i restorane. Bili su jako različiti. Samo 
jedno im je bilo zajedničko – voleli su jedno drugo.
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Prepiši tekst u buduće vreme.

Ništa nije kao što je bilo. Više nema škole nego svi uče preko računara. Nema bioskopa, 
ni pozorišta, nego ljudi filmove i predstave gledaju preko kućnog bioskopa. U filmovima i 
predstavama ne igraju glumci nego kompjuterske animacije. Mladi ne idu u kafiće, ne druže 
se, ne upoznaju se, nego razgovaraju preko raznih medija. Momci upoznaju devojke preko 
aplikacije na mobilnom telefonu, razgovaraju, druže se, vole se i aplikacija matičara ih venča 
preko mobilnog telefona. Roditelji ne vaspitavaju decu nego im šalju smajlije i sličice, ako 
urade nešto dobro ili loše. Više ne držimo kućne ljubimce nego hranimo, oblačimo, lečimo i 
zabavljamo neku macu, kucu ili figuricu na mobilnom telefonu. Radimo, lečimo se, zabavljamo 
se, živimo preko aplikacija i društvenih mreža. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154   

Stavi imenice u množinu.

biblioteka  
bioskop  
film  
galerija  
izložba  
koncert  
muzej  
opera  
pozorište  
predstava  
diskoteka  

izlet  
kafić  
klub  
restoran  
žurka  
zabava  
hejter  
poruka  
folover  
igrica  

Objasni reč.

 
BIOSKOP –  
POZORIŠTE –  
KLUB –  

 

Dopuni dijaloge koristeći ponuđene rečenice.

Bojan: Kuda ideš večeras?
Marko:  . 
Bojan: S kim ideš?
Marko:  .
Bojan: Zašto idete?
Marko:  .
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Bojan
Marko:  .
Bojan: Kada ćeš se vratiti kući?
Marko:  .

Marta: Šta planiraš za subotu uveče?
Zorana:  .
Marta: S kim ideš?
Zorana:  .
Marta: Zašto idete?
Zorana:  .
Marta
Zorana:  .
Marta: Kada ćeš se vratiti kući?
Zorana:  .

Ti si organizator društvenog događaja. Osmisli reklamu i satnicu za:

a) najnoviju izložbu (tema, stil, slikari...)
b) otvaranje novog mesta (kafića, restorana, kluba...)
c) koncert (grupa, vreme, mesto, prateći bend...)
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Opiši društveni događaj na kojem si bio(la), kako si se osećao(la), s kim si bio(la), kako 
si bio(la) obučen(a)...

Predstavi razredu festival na kojem si bio(la), domaći ili strani. Ako nisi bio(la), predstavi 
onaj na koji bi voleo(la) da odeš.
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SLOBODNO POPODNE

radiš danas popodne?
Jelena

: Oko šest idem u grad. 
Jelena
i kiflice s pekmezom.

: Rado bih došao na kolače, ali već imam dogovor s Majom. Idemo u biblioteku, moram 
da vratim pozajmljene knjige, a posle toga u bioskop... Hoćeš s nama?
Jelena

Jelena

Jelena

Hoćeš da se nađemo posle bioskopa? Maja i ja idemo na piće u onu novu poslastičarnicu pored 
pozorišta.
Jelena: Može. Kada?

: Oko pola deset. 
Jelena



158   

Odgovori na pitanja.

Kada imaš slobodno vreme?  .
Šta radiš kada imaš slobodno vreme?  .
S kim provodiš svoje slobodno vreme?  .

 .
 . 

 .
 .

Pročitaj kratak sadržaj filma i napiši koje je vrste (žanr) film.

za ponedeljak i razmišljala je da li da ide. 
Ipak je otišla. Na žurci je upoznala mnogo 
studenata. Među njima je bio i Petar. Njih 
dvoje su imali mnogo zajedničkih tema. Kada 

je Petar pozove.

Bojan i Sandra su prodali svoju kuću i 
automobile. Kupili su jedan brod dug petnaest 
metara i odlučili su da plove oko sveta. Kod 

im se oštetio i morali su da pristanu pored 
jednog ostrva.

Inspektor Marko je ispod prozora video trag 
nečije cipele. Bio je to mali trag ženske cipele 
na štiklu. U žbunu je bila jedna maramica s 
nekoliko kapi krvi.

Kuća je bila stara i puna paučine. Staklo na 
prozorima je bilo razbijeno. Kada su ušli u nju 
čuo se zvuk kao da neko plače. Pod je škripao, 
a vrata su se sama zatvarala.
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Upiši u rečenice glagol u sadašnjem vremenu koji odgovara.

Mirjana i Pavle        u bioskop da          film o engleskoj kraljici.
Maja         pred pozorištem i         Tinu.

         rođendan u jednoj piceriji sa svojim društvom.
Mi          krempitu u poslastičarnici i          kafu i limunadu.
Marko          jednog poznatog muzičara na koncertu u parku.
Mladi u klubovima mnogo         ,          i         .
Moja porodica i ja          u restoranu svake nedelje.

           knjige iz biblioteke za sebe i za svoju sestru.
U ovoj predstavi         jedna popularna glumica.
Na izletu mi uvek           paprikaš i           odbojku.
Na fejsbuku Marko           slike svojih prijatelja iz Kanade.

         igrice na kompjuteru i           preko skajpa.
Na žurkama ti često           previše i           premalo.

Poveži vrstu filma (žanr) sa rečenicama koje se izgovaraju u njima.

Crtani film

Horor film

Istorijski film

Kriminalistički film

Ljubavni film

Naučno-fantastični film

Ron i Hari su vozili leteći auto.
U džungli je pronašao neki stari grad.

Svemirski brod se spustio na Mars.

Sunđer Bob i Patrik su najbolji drugari.

Pingvini imaju tajnu laboratoriju.
Kroz ormar su ušli u Narniju.

Na pustom ostrvu bio je petnaest godina. 
Tamo su ga ostavili gusari.
„Ubica je koristio otrov”, rekao je Poaro.
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Odgovori na pitanja gledajući repertoar jednog pozorišta. 

Koliko opera se igra u martu?  .
Kog datuma se igra balet „Bajadera”, a kog drama Čehova?  .
Ko je pisao dramu koja se zove „Velika drama”?  .
Koliko koncerata će biti u martu u pozorištu?  .

 .
Šta je razlika između pozorišne predstave i opere?  .
Šta rade na sceni u baletu?  .

 
 .

Velika scena

4. mart u 19.30 h

5. mart u 19.30 h

6. mart u 19.30 h

7. mart u 19.00 h

8. mart u 19.30 h

9. mart u 19.30 h

10. mart u 19.30 h

11. mart u 19.30 h

12. mart u 19.30 h

14. mart u 19.30 h

15. mart u 19.30 h

16. mart u 19.30 h

19. mart u 19.00 h

20. mart u 19.30 h

21. mart u 19.30 h

22. mart u 19.30 h

23. mart u 19.30 h

24. mart u 19.30 h

25. mart u 19.30 h

26. mart u 19.30 h

28. mart u 19.30 h

29. mart u 19.30 h

30. mart u 19.30 h

31. mart u 19.30 h

Ivanov
Evgenije Onjegin, opera Petra Iliča Čajkovskog

Marija Stjuart, drama Fridriha Šilera

Otelo, opera Đuzepea Verdija

Ožalošćena porodica, komedija Branislava Nušića

Rodoljupci

Sestra Anđelika, opera

Ričard treći

Kraljica Margo, balet Gorana Bregovića

Krcko Oraščić, balet Petra Iliča Čajkovskog

Velika drama, drama Siniše Kovačevića

Aida, opera Đuzepea Verdija

Bajadera, balet Ludviga Minkusa

Karmen, opera Žorža Bizea

Don Paskvale

Moja odiseja, autorski koncert Vojkana Borisavljevića

Kir Janja

Karmen, opera Žorža Bizea

Put u Damask

Dama s kamelijama, balet, premijerna obnova

Trubadur, opera Đuzepea Verdija

Derviš i smrt, po romanu Meše Selimovića

Bajadera, balet Ludviga Minkusa

Travijata, opera Đuzepea Verdija
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U tabeli su rečenice iz dva dijaloga, jedan je razgovor u poslastičarnici, a drugi u piceriji. 
Napiši dva dijaloga koristeći rečenice iz tabele. Istu rečenicu ne smeš da upotrebiš dva puta.

jelovniku.
-

gom. Šta ćeš ti, Nenade?
– Evo. Izvoli. Zovi me kada odlučite.
– Evo. Sedamsto. U redu je.
– I odmah bih da platim.
– Imate li čizkejk?

– Kakve kolače imate?
– Može.

– Onda ću kaprićozu.
– S paradajzom, svežim sirom, salamom i 
maslinovim uljem.
– Važi. Odmah stiže.

– Odlučili smo. Kakva je ova pica napolitana?
– U redu.
– Ne. Imamo samo one u jelovniku.

– Isto. 
– Imamo voćne: od jagode, šipka, borovnice i 
crni i zeleni čaj.
– Imamo voćne, čokoladne, sa sirom...
– Hvala. 
– Hoćete li da popijete nešto?

U PICERIJI
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Kajgana sa feta sirom 240 din.
Kajgana s pršutom 330 din.
Prženice s kajmakom i 
svinjskom pečenicom 390 din.
Tanjir doručak za dvoje
(kuvano jaje, svinjska pečenica, 
goveđa pršuta, kajmak, mladi sir) 490 din.
Domaće prženice 160 din.

od 9 h do 12 h

Pileća supa s domaćim rezancima 340 din.
Krem bela čorba od teletine 
i pilećih grudi 340 din.
Ljuto – kisela paradajz čorba sa 
domaćim flekicama i dimljenim 
sirom 395 din.
Potaž od vrganja 420 din.

Pileći file na žaru 680 din.
Pileći file sa sosom od 
šampinjona 950 din.
Dimljena špic rebra   920 din.
Tradicionalna leskovačka 
mućkalica (servirana sa pire 
krompirom) 960 din.
Barena dimljena butkica 940 din.
Dimljena butkica zapečena 
u podvarku 890 din.
Domaći gulaš sa pire 
krompirom 1.050 din.
Lovačke šnicle dinstane 
u belom vinu (servirane sa 
pire krompirom) 1.040 din.
Leskovački gurmanski uštipci 
(servirani s kajmakom) 850 din.
Ćevapi s crnim lukom 750 din.
Pljeskavica 760 din.
Karađorđeve šnicle – 
tradicionalni specijalitet 1.130 din.
Domaće kobasice s pikantnim 
senfom 860 din.

Krempita s prelivom od 
kuvanih jagoda 420 din.
Čokoladni kolač „sufle” 
(serviran sa sladoledom 
i šlagom) 450 din.
Čokoladna torta s maslinovim 
uljem i ljutom paprikom 480 din.
Hladna palačinka punjena 
višnjama prelivena belim 
vanil kremom 420 din.
Hladna palačinka punjena 
vanil kremom i dinstanim 
jabukama, prelivena karamel 
kremom 420 din.
Tiramisu sa šumskim voćem 380 din.
Krem kolač sa sladoledom i 
prelivom od višnje 390 din.
Suva pita s orasima 310 din.
Orasnice (2 kom) 250 din.
Sladoled kugla vanila 65 din.

počinju sa da li, pošto, šta, koliko... 
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KONSTRUISANI TEKSTOVI

NEMUŠTI JEZIK
narodna bajka

Čobanin je čuvao ovce. Iz šume je čuo neki zvuk. Kad je otišao, video je požar, a u vatri 
jednu zmiju. Zmija vikne: „Spasi me iz požara”. Čobanin je pružio štap zmiji, ona se uspuzala 

do kapije od zmija. Zmija je rekla čobaninu da od njenog oca traži nemušti jezik. Car će mu 
nuditi zlato, srebro i drago kamenje, ali on to neka odbije i neka uporno traži nemušti jezik. 

Kada su stigli do cara, car je pitao sina šta se desilo. Sin je ispričao kako ga je čobanin 
spasao iz vatre. Onda je car rekao čobaninu da će mu dati što god on zatraži. Čobanin je 
tražio nemušti jezik. Car je rekao da, ako mu da nemušti jezik, on to nikome ne sme da 
kaže, jer će umreti. Bolje da traži nešto drugo. Čobanin je bio uporan i car popusti. Tri puta 
su jedno drugom pljunuli u usta i tako je čobanin dobio nemušti jezik. Car ga je još jednom 
opomenuo da će umreti ako nekome kaže za nemušti jezik. 

Čobanin pođe svojim ovcama. Usput je čuo i razumeo sve što su govorile ptice i trave. 

jagnjeta nalazi pun podrum srebra i zlata. Čobanin ode kod gospodara i kaže mu gde se 
nalazi blago. Zajedno su ga otkopali. Gazda je bio pošten čovek i sve blago je dao čobaninu. 

vina i rakije i da odmene pastire. Tako su i uradili, pastiri su se uveče veselili, a on je čuvao 
stado. Noću je čuo kurjake i svoje pse. Kurjaci su predlagali da oni napadnu stado ako ih psi 
ne diraju, zajedno će pojesti meso. Psi su na to pristali, samo se najstariji 
pas protivio, nije dozvolio da se učini šteta njegovom gazdi. Ujutru je 
gazda tražio od pastira da istuku sve pse osim najstarijeg.  

Gazda krene sa ženom kući. Usput je kobila na kojoj je bila 
žena zaostala za konjem na kojem je bio gazda. Konj je pitao 
kobilu zašto zastaje, a ona je rekla da on nosi jednog (gospo-
dara), a ona troje (ždrebe svoje, gospodaricu i njeno dete). 
Čobanin se okrene i nasmeši se ženi. Ona ga poče zapitkivati 
zašto se smeje. Čobanin je rekao da ne može da joj kaže, jer 
će odmah umreti. Ona je i dalje navaljivala. Kada su sti-
gli kući muž naruči mrtvački sanduk i kada je hteo da 
kaže ženi istinu čuje razgovor između njegovog starog 
vernog psa i petla. Pas je žalio gospodara, a petao je 
rekao da je gospodar lud. On – petao, ume da umiri 
sto žena, ako se ljute, on ih kljucne i odmah se smire. 
Muž ustane, istuče ženu i ona više nikada nije pitala 
zašto se smeje. 

mo se najstariji 
di. Ujutru je 
. 
j je bila 
pitao 
spo-
ete). 
ivati 

e, jer 
i-
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народна приповетка

Био једном један сиромах, имао је једну ћерку. Пошто су били сиромашни живели 
су у једној пећини. Ћерка је била веома мудра. Учила га је како да говори паметно када 

је питао ко је и ко га је научио мудро да говори. Отац је одговорио да га је ћерка научила. 

и сиромаштво научили да буде мудра.

рекао да ће, ако излеже пилиће, добити награду, а ако не излеже, ставиће сиромаха на 
муке. Сиромах је отишао кући плачући. Испричао је ћерки шта се догодило. Ћерка је 
рекла оцу да он оде да спава и да се не брине, а она ће све средити. Видела је да су јаја 
кувана. Рекла је оцу да узме кувани пасуљ и нека га сеје кад се појави цар. 

израсти пасуљ. Сиромах је одговорио, како му је ћерка рекла: „Као што од куваних јаја 

сиромаху свежањ лана и рекао да од тога направи ужад и једро за брод. 
Сиромах је донео лан кући и рекао шта тражи цар. Поново је отац био уплашен 

јер се бојао цара и јер је знао да га цар може казнити. Ћерка му је рекла да се не треба 
бојати и дала му је у руке комад дрвета и рекла да каже цару да направи кудељу, па ће 
она направити оно што он тражи. Сиромах је отишао код цара и рекао му шта је ћерка 
поручила. Онда је цар дао сиромаху чашу и рекао да ћерка њом (чашом) излије море. 
Отац оде кући и каже ћерки. 

Она да оцу кучину и каже му да је поручила цару да кучином запуши све изворе и 
језера, па ће она чашом излити море. 

па је пожелео да је упозна. Наредио је да је доведу. Када су је довели, цар је питао: „Шта 

Њему се девојка допала. Питао је да ли хоће да се уда за њега. Девојка је рекла да хоће. 
Знала је да мора да уради нешто да би била сигурна да је цар неће отерати. Тражила је да 

Као што је мудра девојка и мислила, једног дана цару досади девојка и одлучи да је 
отера. Девојка га увече напије. Када је већ био потпуно пијан и када је заспао, одвела га је 
у очеву кућу. Ујутру је цар устао и видео је да није у палати. Схватио је да је код сиромаха. 
Пошто се ничега није сећао, питао је сиромаха како је стигао овде. Девојка му је рекла 
да га је донела, јер јој је он обећао да може донети шта јој је најмилије.

пољубио и вратили су се у цареву палату где су живели срећно и безбрижно.
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 Радоје Домановић

Писац каже да је дошао у једну земљу у којој се осећа добро. Сви су мирни, тихи и 
фини људи. Дубоки мир и хармонију не квари ништа. Живе у неком слатком дремежу. 
Једног дана се равнотежа друштвене хармоније пореметила.

Млади песник је издао збирку песама. Песме су биле лепе и пуне искрених осећања. 
Јавност је била љута, негодовала је. Песме нису прочитали, али су их ипак критиковали 
и говорили да су то трице. Ако би неко покушао да брани младог песника, сви би били 
љути на њега. Када су говорили о младом песнику, говорили су са омаловажавањем. 
Били су пуни презира према песнику. Лоше су о песнику говорили и они који су му 
били пријатељи пре него што је издао збирку. Говорили су да би они умели да напишу 
много боље песме, али то не раде јер не желе да се брукају. Поздрављали су песника са 
омаловажавањем. Када је пролазио испред њих, гледали су га испод ока. Ситне мане које 
је песник имао пре су праштали, али сада су оне постајале ужасни пороци. Измислили 
су да је пијаница, коцкар, шпијун, некарактерна личност. Правили су шале са њим. Ако 
би негде хтео да заврши неки посао, свако би се потрудио да га у томе омете. 

На несрећу, песме је посветио својој вереници. Због тога је и вереница много про-
патила. Њен отац је написао писмо песнику у којем га је ружно извређао. Рекао је да је 
песников отац последњи човек на свету и да је песме требало њему да посвети. Забранио 
му је да прекорачи праг његове куће. Оптужио га је да је нанео срамоту његовој кући. 
Запретио је песнику да ће га пребити као мачку. 

Све се ово претворило у велики скандал. Песник је био чиновник и његов старешина 
је писао у министарство. Писао је да се млад чиновник компромитовао песмама и да 
штети угледу државне службе и да га зато треба или отпустити или преместити. Мини-
стар га је преместио. 

Песник је ту прошао још горе. Рђав глас се далеко чује, па су људи у том граду већ 
знали да је он песник и да се компромитовао, и због тога су га још горе дочекали. На 
крају га је министар, у интересу морала јавног мњења, отпустио. Јавност (јавно мњење) 
је постигло оно што је желело и онда се смирило. Више се није појавила ниједна песма 
младог песника, а песник се изгубио. Сада су сви говорили да он није био баш толико 
лош. Говорили су да им је жао, али је сам крив. 

Убрзо се повратила стара хармонија коју је нарушио млади песник својом збирком 
песама.
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 Милован Витезовић

Милован Витезовић описује каква је атмосфера у једној бео-
градској гимназији. Описује једно одељење чији је одељењски 
старешина професор немачког језика. Тај професор је имао 
необичне навике па су се о њему причале разне и нео-
бичне анегдоте. Професор је већ био пред пензијом 
када је добио једно одељење талентоване и немирне 
деце слободног понашања. 

Пре уласка у свој разред професор би увек по-
мислио: „Шта ли су ми данас спремили?” У разред 
је увек улазио тако што би му десна рука била на ше-
ширу, а левом би отварао врата. Дневник би држао под пазухом. Када би ушао, скинуо би 
шешир и бацио би га преко разреда на полицу прозора. Тај прозор је био насупрот врата. 
Редар је био дужан да води рачуна о томе да прозор буде увек затворен. 

И овог пута професор је ушао, бацио шешир, али тек када га је бацио, приметио је да 
је прозор отворен. Шешир је излетео кроз прозор. Професор је само скамењено и укоче-
но гледао у прозор. Ученици су стајали и понашали су се као да се ништа није догодило. 

Један ученик је узео виолину и одељење је почело да пева једну песму на сав глас (колико 
их је њихово грло носило). Песма је била посвећена професору. 

Професор се наљутио због отвореног прозора и питао је ко је редар. Рекао је редару 
да затвори прозор и питао је ко ће отићи по шешир. Сви ученици су се јавили да иду по 
шешир, a професор је одабрао двојицу ученика. 

Сада је поново причао с редаром. Питао га је да ли он дрема на одмору, да ли зна шта 
је дужност редара. Питао га је ко је отворио прозор. Редар је рекао да не зна ко је отворио 
прозор. Професор га је подсетио да је он наредио да прозор буде увек затворен за његов 
час. Одлучио је да ће казнити редара зато што није водио рачуна о његовој наредби. Рекао 
је редару да за казну мора бити још недељу дана редар. Други ученик је подсетио професора 
да је то немогуће пошто овај редар има већ једну казнену недељу, а до краја школске године 
је преостало само недељу дана. Рекао је да је идућа недеља последња недеља до матуре. Про-
фесор се сада наљутио на овог ученика и послао га је у ћошак. У ћошак је послао и редара.

Када их је професор послао у ћошак, јавио се (дигао је руку) један други ученик и 
признао да је он отворио прозор. Рекао је да је мислио да је професор тако добро увежбао 
руку да неће промашити полицу. Професор је и овог ученика послао у ћошак. 

Двојица ученика које је професор послао по шешир два-три пута су куцала на врата, 
а професор је два-три пута рекао: „Напред”. Тек су после трећег „напред” ушли. Шешир 
су носили између себе, носили су га као да носе нешто веома тешко. Рекли су да је шешир 
пао на дрво и да га нису могли скинути па су га гађали камењем и тек су га тако успели 
скинути. Док га је један гађао, дотле је други држао раширене руке испод дрвета тако да 
шешир није пао на земљу. Један од оних ученика који су били у ћошку је рекао: „Професор 
вам захваљује на несебичном труду”. 

едној бео-
ељењски 
е имао 
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a veznik povezuje rečenice ili rečenične delove 
suprotnog značenja

és 

adresa imenica ž. r. mesto prebivališta, stanovanja cím, címzés
advokat imenica m. r. pravni zastupnik, branilac; savetodavac u 

pravnim pitanjima
ügyvéd

alergija imenica ž. r. preosetljivost organizma na određene 
materije (npr. na neke lekove, jela, polen 
prašinu i dr.) koja se ispoljava određenim 
simptomima na koži, sluznici

allergia

ambulanta imenica ž. r. zdravstvena ustanova ili jedno njeno 
odeljenje za pregled i lečenje bolesnika koji 
ne borave u bolnici

rendelő

ananas imenica m. r. tropska biljka, voće koje ima sočne, mesnate 
plodove prijatnog ukusa i mirisa

ananász

apoteka imenica ž. r. zdravstvena ustanova u kojoj se 
pripremaju, čuvaju i prodaju lekovi

gyógyszertár

apotekar imenica m. r. stručno lice koje priprema i izdaje lekove; 
farmaceut

patikus, gyógyszerész

april imenica m. r. četvrti mesec u godini április
arhitekta imenica m. r. stručnjak za arhitekturu; projektant 

građevinskih objekata
építész

autobus imenica m. r. motorno vozilo za prevoz putnika s većim 
brojem sedišta

busz, autóbusz

auto-mehaničar imenica m. r. zanatlija koji popravlja automobilske 
motore i uređaje

autószerelő

automobil imenica m. r. drumsko vozilo; putnička ili teretna 
kola, obično na četiri točka, koja se kreću 
pomoću sopstvenog motora

autó, gépkocsi

avgust imenica m. r. osmi mesec u godini augusztus
avion imenica m. r. letelica sa sopstvenim pogonom, motorom i 

krilima; vazduhoplov
repülőgép

baba imenica ž. r. mamina ili tatina mama nagymama
balet imenica m. r. umetnička igra na sceni; ples uz pratnju 

muzike
balett

banana imenica ž. r. biljka duguljastih ukusnih mesnatih 
plodova zelenkastožute kore

banán

banka imenica ž. r. finansijska ustanova; novčani zavod bank
bankar imenica m. r. onaj koji se bavi novčanim, bankarskim 

poslovima
bankár, banktisztviselő

baren, -a, -o pridev kuvano u vodi főtt
bašta imenica ž. r. zemljište (obično pored kuće) na kome se 

gaji povrće, cveće i dr.; vrt
kert

bazen imenica m. r. ograđen ili veštački izdubljen prostor 
ispunjen vodom

uszoda, medence 

beo, -la, -lo pridev koji je boje snega, mleka i sl. fehér 
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biblioteka imenica ž. r. ustanova i zgrada u kojoj je smeštena veća 
zbirka sređenih knjiga i rukopisa

könyvtár 

bicikl imenica m. r. lagano vozilo sa dva točka na nožni pogon 
pomoću pedala

bicikli 

biljka imenica ž. r. živi organizam; rastinje pričvršćeno 
korenom za zemlju

növény 

biografija imenica ž. r. opis života neke ličnosti életrajz 
biolog imenica m. r. stručnjak koji se bavi biologijom biológus 
bioskop imenica m. r. zgrada ili dvorana u kojoj se prikazuju 

filmovi; kino
mozi 

biro imenica m. r. ured, kancelarija iroda, hivatal 
bitka imenica ž. r. oružani sukob dve vojske, dva protivnika 

u ratu; boj
csata 

biznismen imenica m. r. poslovan čovek üzletember 
blagajnik  imenica m. r. službenik koji rukuje blagajnom, koji prima 

i izdaje novac
pénztáros 

blizu            prilog na malom odstojanju, u blizini közelében 
predlog pored, kod; pred közel 

boja imenica ž. r. sredstvo koje služi za bojenje, farba szín
bojica imenica ž. r. olovka u boji koja služi za slikanje, crtanje színes ceruza
bojiti glagol nesvrš. premazivati bojom fest
bolestan, -sna, -sno pridev koji ima neku bolest; koji pati od neke 

bolesti
beteg

boleti glagol nesvrš. osećati bol, imati bol fáj
bolnica imenica ž. r. ustanova za smeštanje, lečenje i negu 

bolesnika
kórház

bombona imenica ž. r. mali slatkiš, poslastica od istopljenog šećera 
ili čokolade

cukorka

boranija imenica ž. r. zelene mahune pasulja koje se 
upotrebljavaju kao povrće

zöldbab

boravište imenica s. r. mesto boravljenja, prebivanja; prebivalište tartózkodási hely
bosiljak imenica m. r. jednogodišnja zeljasta biljka prijatnog 

mirisa koja se upotrebljava pri verskim 
obredima i kao začin

bazsalikom

braon pridev (neprom.) smeđ, kestenjast barna
brat imenica m. r. muškarac u odnosu na decu istih roditelja fiútestvér, fivér
breskva imenica ž. r. voćka s koštičavim krupnim i sočnim 

plodom
őszibarack

brisati glagol nesvrš. trljajući nečim uklanjati, skidati 
(prljavštinu, prašinu, vlagu i dr.) s površine 
nečega

töröl

brod imenica m. r. veće plovno prevozno sredstvo, s motorom 
ili na jedra; lađa

hajó

broj imenica m. r. osnovni pojam za izračunavanje i 
izražavanje količine, osnovni element 
brojanja

szám

brz, -a, -o pridev koji određeni put prelazi za kraće vreme gyors
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brzo              prilog na brz način, žurno, hitro, hitno gyorsan
bubreg  imenica m. r. unutrašnji organ koji izlučuje mokraću vese
buditi se glagol nesvrš. prekidati san, ustajati iz sna felébred
buka imenica ž. r. snažan, jak šum koji stvaraju prirodne 

sile, razne naprave, mašine, lupa, huka, 
tutnjava

zaj

centar imenica m. r. sredina, središte, srednji deo naselja, obično 
grada

központ

ceo, -la, -lo pridev koji ima sve svoje delove, kojem ništa ne 
nedostaje, čitav, sav, potpun

egész, teljes

cipela imenica ž. r. vrsta obuće, obično od kože, koja pokriva 
stopalo

cipő 

crkva imenica ž. r. zgrada u kojoj se vrše hrišćanski verski 
obredi, hram, bogomolja

templom 

crn, -a, -o pridev koji je boje ugljena ili čađi fekete 
crtati glagol nesvrš. praviti, vući, povlačiti crte, linije; praviti 

crtež; slikati
rajzol 

crven, -a, -o pridev koji je boje sveže krvi, rđe piros 
cvet imenica m. r. organ za razmnožavanje kod biljaka virág 
cvetati glagol nesvrš. razvijati, terati cvetove, rascvetavati se virágzik 
cvrkutati glagol nesvrš. proizvoditi cvrkut, oglašavati se cvrkutom csicsereg, csiripel 
čaj imenica m. r. aromatičan napitak od sasušenog lišća, 

cvetova ili plodova nekih biljaka koji se pije 
obično topao

tea 

čarapa imenica ž. r. deo odeće, odnosno obuće od pletene vune, 
pamučnog ili veštačkog vlakna koji se 
navlači na noge ispod cipela

harisnya 

čas imenica m. r. vremenska jedinica od šezdeset minuta, sat; 
vremenska jedinica školske nastave (obično 
45 minuta); predavanje koje se drži za to 
vreme

óra 

čaša imenica ž. r. mala posuda, obično staklena, iz koje se 
pije

pohár

čašćenje imenica s. r. izneti, iznositi pred nekoga jelo i piće, 
ugostiti

megvendégelés

čelo imenica s. r. deo lica iznad očiju do kose homlok
često             prilog mnogo puta, u mnogo prilika, ponavljajući 

se u kraćim vremenskim razmacima
gyakran

češalj imenica m. r. predmet od kosti, metala, plastike i sl. 
sa zupcima, koji služi za češljanje ili 
pričvršćivanje kose

fésű

češljati (se) glagol nesvrš. češljem uređivati, doterivati (kosu) fésülködik
četiri broj osnovni broj za jednu jedinicu veću od tri, 

koji se obeležava cifrom 4
négy

četkica imenica ž. r. mala naprava, oruđe za čišćenje u koju su 
gusto usađene čvrste dlake

kis kefe

četrnaest broj osnovni broj za četiri veći od deset koji se 
obeležava sa 14

tizennégy
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četvorka imenica ž. r. broj četiri; ocena kojom se određuje vrlo 
dobro znanje

négyes

četvrtak imenica m. r. četvrti dan u sedmici csütörtök
četvrti, -a, -o broj redni broj prema osnovnom broju četiri; 

koji je po redu odmah iza trećeg
negyedik

čiji zamenica upitno-odnosna zamenica: kome ili čemu 
neko ili nešto pripada

kié

čist, -a, -o pridev koji je bez prljavštine, bez mrlja, koji nije 
uprljan, uredan

tiszta

čistiti glagol nesvrš. uklanjajući prašinu, prljavštinu, đubre, 
otpatke, prljavštinu i sl. činiti čistim

tisztít

čitati glagol nesvrš. prepoznavati slova u pisanom ili 
štampanom tekstu

olvas

čizma imenica ž. r. vrsta duboke obuće, obično kožne, do 
kolena ili iznad kolena

csizma

čokolada imenica ž. r. vrsta poslastice u obliku pločice, table koja 
se pravi od kakaove mase, šećera i raznih 
dodataka (mleka, vanile, lešnika i dr.)

csokoládé

čuven, -a, -o pridev koji je na glasu, veoma poznat, ugledan híres
ćebe imenica s. r. pokrivač od vune ili sličnog materijala takaró
ćurka imenica ž. r. najkrupnija domaća ptica koja se gaji radi 

mesa i jaja
pulyka

da rečca za iskazivanje potvrdnog odgovora na 
postavljeno pitanje

igen

da li rečca za postavljanje pitanja vajon
daleko prilog na velikoj udaljenosti, na velikom 

odstojanju
messze, távol

dan imenica m. r. vreme od izlaska do zalaska sunca, od jutra 
do večeri

nap, 24 óra

danas prilog ovog dana ma, a mai napon
danju prilog preko dana, tokom dana, po danu nappal
debelo crevo sintagma s. r. završni deo sistema organa za varenje vastagbél
debeo, -la, -lo pridev koji se ističe veličinom najmanje dimenzije, 

širok u preseku; koji se javlja u velikom, 
obilnom sloju

vastag, kövér

decembar imenica m. r. dvanaesti (poslednji) mesec u godini december
dečak imenica m. r. muško dete između dečjeg i mladićkog 

uzrasta; momčić
fiú

dečja soba sintagma ž. r. soba koja pripada deci, koja je namenjena 
deci

gyerekszoba

deda imenica m. r. očev ili majčin otac nagyapa
deset broj osnovni broj koji je za jednu jedinicu veći 

od devet, koji se obeležava sa 10
tíz

desno prilog na desnoj strani, na desnu stranu jobboldalt, jobbra
dete imenica s. r. ljudsko biće (dečak ili devojčica) u doba 

svog ranog razvoja, od rođenja do početka 
polnog sazrevanja

gyermek

dever imenica m. r. muževljev brat ili rođak sógor (a férj fivére)
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devet broj osnovni broj za jednu jedinicu veći od 
osam, koji se obeležava cifrom 9

kilenc

devetnaest broj osnovni broj za devet jedinica veći od deset, 
koji se obeležava sa 19

tizenkilenc

deviza imenica ž. r. platežno sredstvo koje se isplaćuje u 
inostranstvu u valuti dotične zemlje

deviza

devojčica imenica ž. r. žensko dete u doba detinjstva, sasvim 
mlada devojka

kislány

dijareja imenica ž. r. učestano pražnjenje creva u obliku tekuće, 
sluzave, ponekad krvave stolice, proliv

hasmenés

dim imenica m. r. gasoviti proizvod koji nastaje pri 
sagorevanju nečega, a sadrži ugljen-
dioksid, vodenu paru, azot i sitne čestice 
čađi i pepela koji se dižu u vazduh u vidu 
sivkastog oblaka

füst

dinja imenica ž. r. jednogodišnja zeljasta biljka koja rađa 
sočne slatke aromatične plodove

sárgadinnye

diplomirati glagol svrš. položiti (polagati) završni, diplomski ispit oklevelet szerez
direktor imenica m. r. osoba koja upravlja, rukovodi nekim 

preduzećem ili ustanovom, upravitelj
igazgató

diskoteka imenica ž. r. disko klub; mesto, klub u kome se okuplja 
omladina da se zabavlja slušajući muziku 
i plešući

éjszakai klub, diszkó

divan, -na, -no pridev koji pada u oči veoma lepim izgledom, 
neobično lep, krasan, prekrasan

gyönyörű, csodálatos

divlja životinja sintagma ž. r. životinja koja živi slobodno u prirodi, koja 
nije pripitomljena, divljač

vadállat

dnevna soba sintagma ž. r. soba u kojoj porodica provodi najveći deo 
dana

nappali szoba

dnevnik imenica m. r. knjiga u koju neko svaki dan beleži ono što 
radi, što mu se dešava ili što je na njega 
ostavilo utisak; knjiga u koju nastavnici 
upisuju predmet rada za svaki čas i podatke 
o učenicima

napló

dobar dan fraza uobičajen pozdrav u toku dana jó napot
dobiti glagol svrš. primiti u vlasništvo, na raspolaganje, 

korišćenje nešto što pre toga nije 
posedovano; nabaviti

kap

dobro       prilog na dobar način, kako treba, kako valja, 
kako je poželjno; uspešno

jól, helyesen

dobro jutro fraza uobičajen pozdrav ujutru jó reggelt
dobro veče fraza uobičajen pozdrav uveče jó estét
dokument imenica m. r. hartija sa određenim podacima koji služe 

kao dokaz ili potvrda za nešto, javna ili 
lična isprava

dokumentum, okirat

dom zdravlja sintagma m. r. zgrada u kojoj je smeštena zdravstveno-
socijalna ustanova

egészségház

domaća životinja sintagma ž. r. životinja koja živi, koja se gaji u domu ili 
pored doma, koja je pripitomljena

háziállat

domaći zadatak sintagma m. r. zadatak koji se radi kod kuće házi feladat
dopisivanje imenica s. r. vođenje prepiske s nekim ili međusobno levelezés
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doručak imenica m. r. prvi, jutarnji obrok reggeli
doručkovati glagol nesvrš. jesti doručak, uzimati jutarnji obrok reggelizik
dosadan, -dna, -dno pridev koji izaziva dosadu, nezanimljiv, monoton unalmas
dosadno         prilog na dosadan način, izazivajući dosadu, 

nezanimljivo, jednolično, monotono
unalmasan

do viđenja fraza uobičajen pozdrav pri rastanku viszontlátásra
dres imenica m. r. sportska odeća sportmez
drug imenica m. r. osoba koja je u prijateljskim odnosima s 

nekim, s kojom se neko druži, prijatelj, 
bliska, prisna, blagonaklona i odana osoba

barát

drugarica imenica ž. r. ženska osoba drug barátnő
drugi, -a, -o broj redni broj prema osnovnom broju dva; 

koji je po redu odmah iza prvog; ne onaj o 
kojem je reč, već bilo koji ili neki od ostalih

más, másik

društvene mreže sintagma ž. r. mn. internet mreže koje se bave društvenim 
životom korisnika

közösségi oldalak

druženje imenica s. r. ostvarivanje bliskih, prijateljskih odnosa s 
nekim

barátkozás

drvo imenica s. r. višegodišnja drvenasta biljka čije stablo je 
u donjem i srednjem delu golo, a u gornjem 
delu se grana i stvara krošnju

fa

državljanstvo imenica s. r. pravni odnos pripadnosti određenoj državi állampolgárság
dug, -a, -o pridev koji ima znatan razmak od jednog do 

drugog kraja; koji ima određenu dužinu
hosszú

dukserica imenica ž. r. deblja topla potkošulja ili majica hosszú ujjú póló
dunja imenica ž. r. voćka sa žućkastim, mirišljavim krupnim 

plodom
birsalma

duvati glagol nesvrš. izazivati slabije ili jače strujanje vazduha fúj
dužan, -na, -no pridev koji je dužan i ima obavezu da ga vrati, 

isplati
köteles

dva, dve broj osnovni broj za jednu jedinicu veći od 
jedan, koji se obeležava brojkom 2

két, kettő

dvadeset broj osnovni broj za dva puta veći od deset, koji 
se obeležava ciframa 20

húsz

dvanaest broj osnovni broj za dve jedinice veći od deset, 
koji se obeležava ciframa 12

tizenkét, tizenkettő

dvojka imenica ž. r. brojka dva i znak, cifra kojom se ona 
obeležava (2)

kettes

dvorište imenica s. r. ograđen prostor oko kuće udvar
dvosed imenica m. r. kratak kauč na kome mogu sedeti dve osobe kétszemélyes kanapé
džem imenica m. r. vrsta pekmeza s komadima raskuvanog 

voća
lekvár

džemper imenica m. r. gornji deo odeće ispleten od vune ili sličnog 
materijala koji se nosi obično preko košulje

pulóver

džudo imenica m. r. japanski borilački, rvački sport u kome 
se dve osobe obučene u kimono bore na 
strunjači

cselgáncs
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đurđevak imenica m. r. ukrasna višegodišnja zeljasta biljka s belim 
zvonastim mirisnim cvetovima

gyöngyvirág

ekonomista imenica m. r. onaj koji se bavi ekonomijom kao naukom; 
stručnjak za ekonomska, privredna pitanja

közgazdász

ekskurzija imenica ž. r. kraće grupno putovanje, izlet u zabavne, 
kulturne, naučne, sportske i druge svrhe, 
zajednička poseta znamenitih mesta, 
spomenika i slično

kirándulás

električar imenica m. r. kvalifikovani radnik za poslove oko 
električnih instalacija, uređaja

villanyszerelő

fabrika imenica ž. r. veće industrijsko preduzeće za preradu 
sirovina i izradu različitih proizvoda

gyár

fakultet imenica m. r. najviša nastavna ustanova kar, fakultás, orvosi kar 
az egyetemen, bölcsészkar 
stb.

farmerke (farmerice) imenica ž. r. mn. pantalone od čvrstog pamučnog platna, 
najčešće plave boje

farmernadrág

februar imenica m. r. drugi mesec u godini február
film imenica m. r. niz povezanih slika koje gledamo na 

televiziji, u bioskopu ili na mobilnom 
telefonu

film

fioka imenica ž. r. kutija u stolu ili ormaru koja se izvlači fiók
fizičar imenica m. r. naučnik ili stručnjak koji se bavi fizikom fizikus
flomaster imenica m. r. sredstvo za pisanje i bojenje na papiru, 

beloj tabli, staklu itd.
filctoll

folklor imenica m. r. kultura naroda kao celine koja se očuvala 
kroz običaje, priče, ples, muziku...

folklór, néphagyomány, 
néprajz

folover imenica m. r. sledbenik, pratilac nečijeg profila na 
društvenim mrežama

követő

fontana imenica ž. r. vodoskok, ukrašeni objekat iz kojeg prska 
ili teče voda

szökőkút

fotelja imenica ž. r. naslonjač, široka i duboka stolica s 
naslonom i rukohvatima

fotel, karosszék

fotograf imenica m. r. čovek koji se bavi fotografisanjem, 
pravljenjem fotografija uz pomoć foto-
aparata

fényképész

frizer imenica m. r. čovek koji se bavi negovanjem, šišanjem i 
bojenjem kose, kao i pravljenjem frizure

fodrász

frižider imenica m. r. aparat za čuvanje hrane na niskim 
temperaturama

hűtőszekrény

fudbal imenica m. r. vrsta sporta s loptom futball, labdarúgás
gaće imenica ž. r. mn. deo odeće koji se nosi ispod pantalona ili 

suknje, na donjem delu tela
gatya, alsónadrág

galerija imenica ž. r. mesto gde se izlažu slike ili kipovi galéria, képtár
garaža imenica ž. r. zatvoreni prostor gde se čuvaju automobili, 

može da bude deo nečije kuće ili u gradu, 
javna garaža

garázs

gde prilog reč kojom pitamo za mesto na kojem se 
neko ili nešto nalazi

hol, ahol
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geograf imenica m. r. naučnik ili stručnjak koji se bavi zemljom, 
kontinentima, planinama, rekama...

geográfus, földrajztudós

gladan, -na, -no pridev koji ima potrebu da jede, uzima hranu éhes
glasno prilog jakim glasom govoriti; suprotno od tiho hangosan
glava imenica ž. r. deo tela na kojem su kosa, oči, nos, usta... fej
glavni, -a, -o pridev onaj ili ono što je iznad drugih, koji je 

najvažniji, najviši po rangu
fő, a legfontosabb

gledati glagol nesvrš. primati informacije očima néz
glumac imenica m. r. čovek koji igra u pozorištu, glumi u filmu ili 

na televiziji
színész

godišnje doba sintagma s. r. deo godine; proleće, leto, jesen, zima évszak
govoriti glagol nesvrš. uz pomoć reči koje izlaze iz naših usta kao 

zvuk prenositi informacije
beszél

grad imenica m. r. veće mesto gde ljudi žive város
gradska kuća sintagma ž. r. mesto gde se u gradu obavljaju 

administrativni poslovi
városháza

gradski, -a, -o pridev koji je u gradu, pripada gradu városi
granica imenica ž. r. linija koja razdvaja dve države, dva naselja 

i dr.
határ

grašak imenica m. r. vrsta povrća borsó
grebati glagol nesvrš. noktima ili oštrim predmetom skidati nešto karcol, karmol
grip imenica m. r. vrsta bolesti influenza
grlo imenica s. r. unutrašnji deo vrata; hrana ulazi, a glas 

izlazi kroz grlo
torok

grmljavina imenica ž. r. zvuk koji dolazi iz oblaka kada je oluja, 
kada seva na nebu

mennydörgés

grožđe imenica s. r. vrsta voća od kojeg se pravi vino szőlő
grudnjak imenica m. r. deo odeće koji nose žene ispod bluze ili 

majice
melltartó

gumica imenica ž. r. predmet od gume za brisanje grafita ili za 
skupljanje kose

hajgumi, törlőgumi

guska imenica ž. r. ptica koja može da bude domaća i divlja liba
gušiti se glagol nesvrš. teško dolaziti do vazduha fullad
gutati glagol nesvrš. uzimati hranu ili piće kroz grlo nyel
gužva imenica ž. r. mnogo ljudi na jednom mestu tömeg
haljina imenica ž. r. odeća koju nose žene női ruha
hejter imenica m. r. osoba koja mrzi nekoga, često bez pravog 

razloga; reč sa društvenih mreža
gyűlölő

hemičar imenica m. r. naučnik ili stručnjak koji se bavi hemijom vegyész
hladan, -na, -no pridev ima nisku temperaturu; suprotno od topao hideg
hleb imenica m. r. hrana od brašna, pravi je pekar kenyér
hodnik imenica m. r. dugačak i uzak prolaz u kući, zgradi 

vagonu i sl.
folyosó

hrana imenica ž. r. ono što jedemo da bismo živeli i rasli táplálék, élelem
hraniti glagol nesvrš. stavljati nekome u usta hranu etetni
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hvala fraza izražavanje zahvalnosti za učinjenu uslugu köszönöm
i veznik povezuje reči i rečenice u nabrajanju ili 

nizu
és

ići glagol nesvrš. kretati se, koračati, hodati, menjati mesto megy, jár
igralište imenica s. r. mesto za igranje, park sa spravama za 

igranje
játszótér

igrati (se) glagol nesvrš. zabavljati se; plesati játszik, táncol
igrica imenica ž. r. zabavni sadržaj ili aktivnost na 

kompjuteru; kompjuterski program
játék, számítógépes játék

ili veznik povezuje dve reči ili rečenice između kojih 
se bira

vagy, vagy

imati glagol nesvrš. biti vlasnik nečega birtokol, valakinek van 
valamije

ime imenica s. r. kako se neko ili nešto zove név
injekcija imenica ž. r. lek u obliku tečnosti koji se u telo unosi 

špricem i iglom
injekció

interesantan, -tna, -tno pridev zanimljiv, privlači i zadržava pažnju érdekes
inženjer imenica m. r. stručnjak koji je završio neki tehnički 

fakultet
mérnök

ispit imenica m. r. ispitivanje, testiranje znanja na kraju 
osnovne i srednje škole, na fakultetu

vizsga

ispod predlog na donjoj strani nečega alatt
ispraviti glagol svrš. promeniti ono što je pogrešno; loše ili krivo 

u dobro
kijavít

istok imenica m. r. strana sveta; suprotno od zapad kelet
istoričar imenica m. r. naučnik ili stručnjak za ono što se događalo 

u prošlosti
történész

izbor imenica m. r. biranje nečega ili nekoga i ono što odabereš választás, választék
izgrađen, -a, -o pridev napravljen sastavljanjem delova; završen kiépített
izgubiti glagol svrš. ostaviti nešto ili nekoga i zaboraviti mesto 

gde smo ostavili
elveszít

izgubljen, -a, -o pridev zaboravljen na mestu kojeg se ne sećamo elvesztett
izlazak imenica m. r. odlazak na mesta za zabavu kimenő
izlaziti glagol nesvrš. kretati se napolje iz nekog prostora; ići na 

mesta za zabavu
kimegy, szórakozóhelyre 
megy

izlet imenica m. r. odlazak u prirodu ili u neki drugi grad, 
državu, radi zabave i odmora

kirándulás

izložba imenica ž. r. stavljanje slika, kipova, fotografija i dr. u 
neki prostor da ljudi mogu da ih vide

kiállítás

izraditi glagol svrš. napraviti, npr. fotografije kidolgoz
izvaditi glagol svrš. rukama pomeriti nekoga ili nešto napolje kivesz
izviniti glagol svrš. oprostiti nekome nešto megbocsát
izvod imenica m. r. dokument sa izvađenim podacima iz neke 

knjige i sl.
kivonat

izvoli fraza daješ ili nudiš nekome nešto tessék
ja zamenica lična 1. lice jednine én
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jabuka imenica ž. r. voće koje raste na drvetu, crvene, žute, 
zelene boje

alma

jagoda imenica ž. r. voće koje raste nisko na zemlji, crvene boje földieper, szamóca
jaje imenica s. r. ptice, gušteri, kornjače i zmije se rađaju iz 

jajeta
tojás

jajnik imenica m. r. deo ženskog tela važan za rađanje bebe petefészek
jak, -a, -o pridev opisni sinonim za snažan, suprotno od slab erős
jakna imenica ž. r. gornji deo muške i ženske odeće koji se nosi 

kada je jesen ili zima
rövid kabát

januar imenica m. r. prvi mesec u godini január
jastuk imenica m. r. predmet od platna napunjen perjem ili 

sunđerom; na njega stavljamo glavu kada 
spavamo

párna

jedan, -na, -no broj najmanji osnovni broj, naziv cifre 1 egy
jedanaest broj prvi broj druge desetice tizenegy
jedinica imenica ž. r. ocena za najslabije znanje u školi egyes
jer veznik veznik kojim se vezuje rečenica koja kazuje 

uzrok
mert, mivel

jesam glagol, pomoćni biti, postojati van, létezik
jesen imenica ž. r. godišnje doba koje počinje u septembru, a 

završava se u decembru
ősz

jesti glagol nesvrš. stavljati hranu u usta, žvakati i gutati eszik
jetra imenica ž. r. unutrašnji organ máj
jezero imenica s. r. vodena površina tó
jezik imenica m. r. organ kojim govorimo, način izražavanja 

misli i osećanja pomoću reči i rečenica
nyelv

jež imenica m. r. životinja koja ima iglice ili bodlje na leđima sün
jogurt imenica m. r. piće koje se pravi od mleka joghurt
juče prilog dan koji je bio pre ovog dana tegnap
jug imenica m. r. strana sveta suprotna severu dél
jul imenica m. r. sedmi mesec u godini július
jun imenica m. r. šesti mesec u godini június
jutro imenica s. r. početak novog dana, od izlaska sunca do 

podne
reggel

kada imenica ž. r. sud u kupatilu u kojem se kupamo kád
kad(a) prilog reč kojom počinjemo pitanje o vremenu 

dešavanja nekog događaja
mikor, amikor

kafa imenica ž. r. napitak koji pijemo hladan ili topao, smeđe 
boje

kávé

kafić imenica m. r. mesto gde možemo da naručimo kafu 
ili neko drugo piće, da sednemo za sto i 
popijemo ga

kávézó

kajsija imenica ž. r. voće narandžaste boje sa velikim semenom 
u sredini, od njega se kuva pekmez

sárgabarack

kakav, -kva, -kvo zamenica reč kojom počinjemo pitanje o kvalitetu 
nekoga ili nečega

milyen
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kako prilog/veznik reč kojom počinjemo pitanje ili rečenicu 
koja se odnosi na način vršenja neke radnje 
ili dešavanja nekog događaja

hogy, ahogy

kamilica imenica ž. r. biljka koja raste na livadama, njen cvet se 
koristi za pripremanje čaja, lekovita biljka

kamilla

kamion imenica m. r. sredstvo za prevoz robe, tereta teherautó
kapa imenica ž. r. deo odeće koji se stavlja na glavu, najčešće 

zimi
sapka

kapi za nos imenica ž. r. mn. vrsta leka u obliku tečnosti koja se stavlja 
u nos u najmanjoj količini (kap) kada je 
zapušen

orrcsepp

kasno  prilog posle dužeg perioda vremena, posle 
očekivanog vremena

késő, későn

kašika imenica ž. r. deo pribora za jelo kojim jedemo tečnost kanál
kašljati glagol svrš. naglo izbacivati vazduh iz pluća kroz usta, 

često kod prehlade i drugih bolesti
köhög

katolički, -a, -o pridev koji pripada katoličanstvu katolikus
kauč imenica m. r. vrsta nameštaja na kojem može da se sedi 

ili leži
heverő, kanapé

kćerka imenica ž. r. nečije žensko dete valakinek a lánya
keks imenica m. r. vrsta suvog kolača keksz
kelner imenica m. r. čovek koji poslužuje u kafiću ili restoranu pincér
kičma imenica ž. r. deo tela u leđima koji nam pomaže da 

stojimo i hodamo
gerinc

kifla imenica ž. r. vrsta peciva, slatkog ili slanog kifli
kijati glagol svrš. naglo izbacivati vazduh iz pluća kroz usta i 

nos, često kod kijavice i alergije
tüsszög

kijavica  imenica ž. r. bolest kada često kijamo nátha
kiseo, -ela, -elo pridev vrsta ukusa, limun je kiseo, kivi, neke 

jabuke...
savanyú

kiša imenica ž. r. voda koja pada iz oblaka u kapima eső
kišobran imenica m. r. predmet koji držimo iznad glave da ne 

budemo mokri kada pada kiša
esernyő

klizaljke imenica ž. r. mn. cipele koje nosimo na ledu, imaju metalni 
deo na đonu

korcsolya

klizanje imenica s. r. sport na ledu korcsolyázás
klub imenica m. r. udruženje ljudi istog interesovanja, sportski 

klub, mesto za izlazak i zabavu
klub, egyesület

klupa imenica ž. r. predmet na kojem može da se sedi, obično 
je u parku

pad

knjiga imenica ž. r. predmet iz kojeg se čita könyv
knjigovođa imenica m. r. čovek koji vodi knjige, dokumente za 

preduzeća, prodavnice i sl.
könyvelő

književno veče sintagma s. r. sastanak ljudi koji hoće da razgovaraju o 
nekoj knjizi ili s piscem neke knjige

irodalmi est

ko zamenica reč kojom počinjemo pitanje o identitetu 
osobe koja je nešto uradila

ki, aki

kokoška imenica ž. r. domaća ptica tyúk
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kolač imenica m. r. slatka hrana od brašna, jaja, šećera i 
drugog

kalács

kolokvijum imenica m. r. deo ispita iz nekog predmeta na fakultetu kollokvium
kombi imenica m. r. vrsta prevoznog sredstva, za prevoz ljudi 

ili tereta, veće od automobila, a manje od 
kamiona

jármű, teher- vagy sze-
mélyszállító (nagyobb az 
autónál, kisebb a teher- 
autónál)

komoda imenica ž. r. mali ormar komód
kompjuterska igrica sintagma ž. r. kompjuterski program za zabavu számítógépes játék
koncert imenica m. r. predstava u kojoj muzičari sviraju i pevaju hangverseny
konobar imenica m. r. čovek koji poslužuje u kafiću ili restoranu pincér
kontakt imenica m. r. veza, spoj kontaktus, érintkezés
kontrola imenica ž. r. provera da li je nešto dobro i u redu kontroll, ellenőrzés
kontrolni zadatak sintagma m. r. provera znanja uz pomoć zadataka ellenőrző, tudásfelmérés
konj imenica m. r. životinja, domaća i divlja ló
kopriva imenica ž. r. biljka koja raste na livadama, lekovita, od 

njenog lista se pravi čaj
csalán

korak imenica m. r. pokret nogom dok hodamo lépés
korektor imenica m. r. sredstvo za ispravljanje grešaka u tekstu, 

jedan igrač u odbojci
korrektor

koristiti glagol nesvrš. upotrebljavati, raditi nekim sredstvom, 
alatom, mašinom, metodom

használ

kornjača imenica ž. r. životinja koja ima na sebi oklop teknősbéka
kosa imenica ž. r. dlake na glavi haj
kost imenica ž. r. tvrdi deo u nozi, ruci i drugim delovima 

tela, to jedu psi
csont

koš imenica m. r. pogodak u košarci, deo table koja se gađa 
u košarci

találat a kosárlabdában; a 
palánkhoz rögzített fém-
gyűrű (kosár)

košarka imenica ž. r. vrsta sporta kosárlabda
košulja imenica ž. r. deo odeće koji se nosi na gornjem delu tela 

ispod džempera ili sakoa
ing

koza imenica ž. r. domaća životinja koja daje mleko, kožu i 
meso

kecske

krajnik  imenica m. r. parni organ kod čoveka koji se nalazi u grlu mandula
krastavac imenica m. r. povrtarska biljka sa zelenim duguljastim 

plodom
uborka

kratak, -ka, -ko pridev koji je mali po dužini rövid
krava imenica ž. r. domaća životinja koja daje mleko tehén
kreda imenica ž. r. posebno oblikovan komad belog krečnjaka 

koji se upotrebljava za pisanje, crtanje, 
slikanje

kréta

kredit imenica m. r. pozajmica uz određene uslove hitel
krevet imenica m. r. deo nameštaja koji služi za ležanje i 

spavanje
ágy

krokodil imenica m. r. veliki gmizavac gušterastog oblika krokodil
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krompir imenica m. r. biljka koja se gaji radi jestivih delova 
podzemnog stabla

krumpli, burgonya

kruška imenica ž. r. dugovečno listopadno drvo koje se gaji kao 
voćka; plod tog drveta

körte

krv  imenica ž. r. crvena tečnost koja kruži organizmom 
obezbeđujući ishranu ćelija

vér

krvni pritisak  sintagma m. r. napetost kojom krv kruži u arterijama vérnyomás
kucati glagol nesvrš. udarati, lupati proizvodeći kratke, oštre 

zvukove
kopog

kuća imenica ž. r. građevina, zgrada za stanovanje ház
kućni ljubimac sintagma m. r. omiljena životinja koja živi u kući házi kedvenc
kuda prilog kojim putem, u kojem pravcu hova, hová
kuhinja imenica ž. r. prostorija u kojoj se priprema hrana konyha
kukuruz imenica m. r. jednogodišnja biljka žitarica koja služi za 

ishranu ljudi i životinja
kukorica

kupati se glagol nesvrš. prati se vodom fürdik
kupatilo imenica s. r. prostorija koja služi za kupanje i umivanje fürdőszoba
kupina imenica ž. r. žbunasta biljka koja ima plod sastavljen od 

sitnih, sočnih koštica crne boje
szeder

kupovati glagol nesvrš. dobijati nešto za novac vásárol
kupus imenica m. r. dvogodišnja zeljasta biljka, čiji se listovi 

savijeni u glavicu upotrebljavaju u ishrani 
kao povrće

káposzta

kurs imenica m. r. niz predavanja iz neke naučne i sl. oblasti 
koja čine zaokruženu celinu

tanfolyam

kusur imenica m. r. ostatak novca koji se vraća kupcu kao 
razlika između cene kupljene robe i date 
novčanice

visszajáró pénz

kuvar imenica m. r. onaj koji se bavi kuvanjem kao 
zanimanjem

szakács

kuvati glagol nesvrš. zagrevajući s vodom i dovodeći do 
ključanja pripremati hranu ili neki napitak

főz

lajkovanje imenica s. r. termin vezan za fejsbuk, obeležavanje 
sviđanja neke objave pritiskom na dugme 
„Sviđa mi se”

lájkolás

lak, -a, -o pridev koji ima malu težinu könnyű
lako                                   prilog bez velike muke i truda, s lakoćom könnyen
laku noć fraza pozdrav kojim se od nekog opraštamo na 

kraju dana
jó éjszakát

lala imenica ž. r. tulipan, biljka lukovičasta tulipán
lampa imenica ž. r. pokretna svetiljka sa baterijama lámpa
lav imenica m. r. krupna zver iz porodice mačaka, koja živi 

u Africi i jugoistočnoj Aziji; mužjak te 
životinje 

oroszlán

lavabo imenica m. r. umivaonik mosdó
led imenica m. r. zamrznuta voda jég
lek imenica m. r. sredstvo koje služi za otklanjanje, 

sprečavanje ili ublažavanje bolesti
orvosság
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lekar imenica m. r. stručnjak koji je završio medicinski fakultet 
i koji se bavi lečenjem; doktor

orvos

lekovit, -a, -o pridev koji deluje kao lek, koji leči, pogodan za 
zdravlje

gyógyhatású

lenj, -a, -o pridev koji ne voli da radi, neradan lusta
lep, -a, -o pridev koji se ističe skladnošću oblika, boja, 

spoljašnjim izgledom uopšte, zgodan, divan
szép

lepo              prilog na lep način szépen
leto imenica s. r. najtoplije godišnje doba nyár
levo prilog levom stranom, na levoj strani, na levu 

stranu: ići levo, stajati levo od nekoga, 
okrenuti se, pogledati levo

balra

lična karta sintagma ž. r. javna isprava kojom građani dokazuju 
identitet

személyi igazolvány

limun imenica m. r. voćka čiji plodovi sadrže puno kiselog i 
aromatičnog soka bogatog vitaminom C

citrom

list imenica m. r. biljni organ koji obično raste na granama 
ili stabljici

levél

lopta imenica predmet (načinjen od kože, gume i dr.) 
okruglog oblika koji se upotrebljava u 
raznim dečjim i sportskim igrama

labda

loš, -a, -e pridev koji nije dobar, rđav, nevaljao rossz
loše            prilog na loš način, nepravilno, stanje onoga koji 

se ne oseća dobro
rosszul

lubenica imenica ž. r. biljka krupnog, slatkog i sočnog ploda; plod 
te biljke

görögdinnye

luk imenica m. r. zeljasta biljka koja se gaji kao povrće hagyma
lutka imenica ž. r. dečja igračka koja predstavlja ljudsku 

figuru, načinjena od različitog materijala
baba

ljubičast, -a, -o pridev koji je boje ljubičice, violetan lila
ljubičica imenica ž. r. višegodišnja mala zeljasta šumska i 

baštenska biljka, čiji su cvetovi obično 
ljubičasti i prijatnog mirisa

ibolya

ljuljaška imenica ž. r. jednostavna viseća naprava za ljuljanje, 
koja se obično sastoji od sedišta obešenog o 
neki držač

hinta

ljuljati se glagol nesvrš. ravnomerno se kretati tamo-amo (ponekad 
i gore-dole ili u raznim pravcima)

hintázik

ljut, -a, -o pridev koji ima jak, oštar ukus, koji jako 
nadražuje organe ukusa tako da peče; pun 
ljutnje, gneva i besa (o čoveku)

erős (paprika, hagyma); 
dühös, mérges (ember)

mačka imenica ž. r. domaća životinja macska
magarac imenica m. r. domaća tovarna životinja velike glave, 

dugih ušiju i dugog repa
szamár

maj imenica m. r. peti mesec u godini május
majica imenica ž. r. gornji deo odeće (često sportske) od pamuka 

vune i sl. koji se navlači preko glave
póló

majstor imenica m. r. onaj koji je izučio neki zanat mesterember
malaksao, -ala, -alo pridev koji je izgubio snagu bágyadt, kimerült, erőtlen
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mali, -a, -o pridev koji je po nekoj dimenziji ispod prosečnog 
ili onoga sa čim se poredi

kicsi

malina imenica ž. r. divlja ili pitoma grmolika biljka jestivog 
jagodičastog crvenkastog ploda; plod te 
biljke

málna

malo prilog u maloj količini, u malom broju; 
nedovoljno

egy keveset

malokrvnost imenica ž. r. anemija, slabokrvnost vérszegénység
mama imenica ž. r. žena u odnosu na dete koje je rodila édesanya
mana imenica ž. r. negativna osobina karaktera, loša, slaba 

strana nekoga ili nečega
hátrány, hiány, rossz tulaj-
donság

mandarina imenica ž. r. drvo voćke slično pomorandži; plod te voćke mandarin
maneken imenica m. r. lepo građena osoba koja prikazuje nove 

modele odeće ili obuće na modnim 
revijama

manöken

mart imenica m. r. treći mesec u godini március
maskara imenica ž. r. tuba s gustom crnom, smeđom i sl. tečnošću 

i četkicom za mazanje trepavica
szempillafesték

mašinski inženjer sintagma m. r. stručnjak iz oblasti mašinstva sa višom ili 
visokom stručnom spremom

gépészmérnök

mašinski, -a, -o pridev koji se odnosi na mašine; koji se odnosi na 
mašinstvo

gép-

mašinstvo imenica s. r. nauka o konstruisanju, proizvodnji i 
korišćenju mašina

gépészet

matematičar imenica m. r. naučnik koji se bavi matematikom, 
stručnjak za matematiku; nastavnik 
odnosno profesor matematike

matematikus

materica imenica ž. r. unutrašnji ženski polni organ u kojem se 
razvija plod od začeća do porođaja

méh

matična knjiga sintagma ž. r. matične knjige vode evidenciju o rođenim, 
venčanim i umrlim građanima

anyakönyv

matura imenica ž. r. ispit zrelosti koji se polaže posle završene 
gimnazije ili srednje stručne škole

érettségi

med imenica m. r. slatka, gusta hranljiva masa koju pčele 
prave od cvetnog nektara raznih biljaka

méz

medicinska sestra sintagma ž. r. stručno lice koje obavlja pomoćne poslove u 
zdravstvu; bolničarka

nővér; ápolónő

menadžer imenica m. r. stručni organizator komercijalnih poslova; 
poslovni zastupnik umetnika, sportista i dr.

menedzser

menjačnica imenica ž. r. ovlašćena ustanova u kojoj se obavlja 
zamena novca 

pénzváltó

menjati glagol nesvrš. zamenjivati (jednu valutu drugom u 
menjačnici)

vált, cserél (pénzt a pénz-
váltóban)

mesar imenica m. r. onaj kome je zanimanje klanje stoke, 
priprema mesa za prodaju i sama prodaja 
mesa

hentes

mesec imenica m. r. nebesko telo najbliže Zemlji; period od 
trideset (ili približno trideset dana)

hold; hónap

meso imenica s. r. sloj u organizmu čoveka ili životinje 
uglavnom između kostiju i kože

hús
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mestimično prilog na pojedinim mestima, ponegde, mestimice helyenként
mesto imenica s. r. prostor; naselje helység
meteorolog imenica m. r. onaj koji se bavi meteorologijom, stručnjak 

za meteorologiju
meteorológus

mi zamenica lična zamenica za prvo lice množine mi (személyes névmás)
ministar imenica m. r. član vlade koji se nalazi na čelu jednog 

ministarstva
miniszter

minus imenica m. r. kad se oduzme, manje; ispod nule mínusz
mir imenica m. r. stanje bez buke, tišina nyugalom
mišić imenica m. r. elastični organ kod životinja i čoveka izom
mlad, -a, -o pridev koji je u ranom dobu života, koji se razvija, 

koji nije počeo da stari
fiatal

mleko imenica s. r. bela hranljiva tečnost koja se luči iz mlečnih 
žlezda žene odnosno ženke sisara

tej

mnogo             prilog kad se ukazuje na veliki broj, količinu ili 
obim nečega

sok

moći glagol nesvrš. biti u stanju, biti sposoban učiniti, uraditi 
nešto, imati moći, snage za nešto

bír; képes

mogućnost imenica ž. r. izvodljivost, ostvarljivost lehetőség
moj, -a, -e zamenica koji pripada licu koje govori; koji se odnosi 

na lice koje govori
enyém

mokraćna bešika sintagma ž. r. opnasta kesa, mehur u organizmu čoveka 
koji služi za sakupljanje urina

húgyhólyag

moliti glagol nesvrš. na lep način, biranim rečima obraćati se 
nekome da nešto učini 

kér

more imenica s. r. veće vodeno prostranstvo, masa slane vode tenger
motor imenica m. r. motocikl motorkerékpár
mozak  imenica m. r. glavni deo centralnog nervnog sistema kod 

čoveka i drugih kičmenjaka koji je smešten 
u lobanji

agy

možda rečca može biti (da), moguće je (da), nije 
isključeno (da)

talán

mreža imenica ž. r. sport. pregrada preko koje se prebacuje 
lopta i koja deli igralište na dve polovine

háló

mršav, -a, -o pridev koji ima nedovoljno masnog i mišićnog 
tkiva; suv

sovány

muzej imenica m. r. ustanova u kojoj se čuvaju, proučavaju i 
izlažu zbirke starina, umetničkih radova 
i predmeta iz oblasti nauke ili narodnog 
života

múzeum

muzičar imenica m. r. školovani muzički umetnik; onaj koji zna 
da svira; svirač

zenész

na predlog određuje mesto završetka ili cilj nekog 
kretanja odnosno mesto gde se nešto nalazi, 
kreće, prostire

-on, -en, -ön

nana imenica ž. r. menta, metvica menta
naočare imenica ž. r. mn. naprava od dva stakla umetnuta u okvire s 

drškama, koja služi za poboljšanje vida ili 
zaštitu očiju

szemüveg



 183 

naporno prilog s naporom, s mukom; teško nehezen
narandžast, -a, -o pridev koji ima boju kao narandža narancssárga
narcis imenica m. r. zelenkada nárcisz
naselje imenica s. r. mesto za stanovanje ljudi: selo, varošica, 

grad
település

nastavnik imenica m. r. onaj koji se bavi nastavom, podučavanjem; 
prosvetni radnik koji drži nastavu u višim 
razredima osnovne škole

tanár

naučnik imenica m. r. osoba koja istražuje i izučava neku naučnu 
oblast

tudós

nazeb imenica m. r. prehlada megfázás
ne rečca rečca za odricanje nem
nedelja imenica ž. r. sedmica; naziv sedmog dana u nedelji hét; vasárnap
nesvestica      imenica ž. r. iznenadno, privremeno gubljenje svesti 

zbog nedovoljnog priliva krvi u mozak
szédülés

nizak, -ska, -sko pridev koji ima malu visinu alacsony
noć imenica ž. r. vreme od zalaska do izlaska Sunca éj
noću              prilog u toku noći éjjel
noga imenica ž. r. jedan od dvaju donjih udova koji služi za 

hodanje
láb

nos imenica m. r. istureni deo lica između očiju i usta koji 
služi kao organ za disanje i miris

orr

nositi glagol nesvrš. krećući se imati u rukama, na leđima, 
uopšte na sebi, prenositi, odnositi

visz

nov, -a, -o pridev koji je tek napravljen, neupotrebljavan ili 
malo upotrebljavan

új

novac imenica m. r. sredstvo plaćanja robe pénz
novembar imenica m. r. jedanaesti mesec u godini november
novinar imenica m. r. osoba koja piše ili uređuje tekstove za 

novine, časopise, radio i televiziju
újságíró

nož imenica m. r. oruđe i oružje sastavljeno od oštrice i drške 
koje služi za sečenje, rezanje i dr.

kés

nula imenica ž. r. broj koji se obeležava sa 0 i koji označava 
nepostojanje bilo kakve količine

nulla

njiva imenica ž. r. oranica szántóföld
oblačan, -na, -no pridev prekriven oblacima; tmuran, mračan felhős, borult
oblak imenica m. r. zgusnuta vodena para, vodene kapljice 

i ledeni kristali koji lebde nagomilani u 
atmosferi i pretvaraju se u padavine

felhő

oblikovati glagol nesvrš. davati oblik nečemu formál
obratiti glagol nesvrš. ukazati, primetiti; zainteresovati se; uputiti 

nekome reči, zahtev, molbu
figyelmet fordít, felfigyel

obućar imenica m. r. zanatlija koji pravi i popravlja obuću cipész
obući glagol svrš. staviti odeću ili deo odeće na svoje ili tuđe 

telo
felölt, felvesz

ocena imenica ž. r. sud, mišljenje o vrednosti, stanju, položaju 
nečega, kvalifikacija

jegy, értékelés
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odbojka imenica ž. r. sportska disciplina, igra u kojoj 
suprotstavljene ekipe rukama odbijaju loptu 
i prebacuju je jedna drugoj preko mreže

röplabda

odgovarati glagol nesvrš. biti pogodan, pristajati nekome; davati 
odgovor na pitanje

(meg)felel

odigrati (se) glagol svrš. izvesti igru do kraja; dogoditi se lejátszódik, megtörténik
odmarati se glagol nesvrš. oslobađati se umora, prikupljati snagu pihen
odmor imenica m. r. pauza, predah pihenés, szünet
odneti glagol svrš. noseći premestiti na drugo mesto, ukloniti elvisz
oglas imenica m. r. usmeno ili pismeno obaveštenje namenjeno 

informisanju većeg broja ljudi
hirdetés

ogledalo imenica s. r. glatka staklena ploča u kojoj se odražavaju 
predmeti koji se pred njom nalaze

tükör

oko imenica s. r. organ čula vida szem
oko (okolo) predlog označava obuhvatanje nečega sa svih 

strana
körül

oktobar imenica m. r. deseti mesec u godini október
olovka imenica ž. r. sredstvo za pisanje i crtanje ceruza
oluja imenica ž. r. snažan vetar, obično praćen grmljavinom 

i pljuskom
vihar

omiljen, -a, -o pridev koji uživa nečiju naklonost, simpatije, 
ljubav; popularan

kedvenc, kedvelt

on zamenica m. r. lična zamenica za treće lice jednine ő (hímnem)
ona zamenica ž. r. lična zamenica za treće lice jednine ő (női nem)
one zamenica ž. r. lična zamenica za treće lice množine ők (női nem)
oni zamenica m. r. lična zamenica za treće lice množine ők (hímnem)
ono zamenica s. r. lična zamenica za treće lice množine ő (semlegesnem)
opera imenica ž. r. muzičko dramsko delo koje se izvodi na 

pozornici pevanjem dramskog teksta uz 
pratnju orkestra

opera

operacija imenica ž. r. hirurški zahvat, intervencija kojom se 
otklanja ili osposobljava oboleli, oštećeni 
deo tela, organa

operáció, műtét

opravdanje  imenica s. r. razlog, motiv, obrazloženje, pismena izjava 
kao dokaz za izostanak

mentség, igazolás

opterećenje imenica s. r. teret, nosivost, pretrpanost, suvišno 
nagomilavanje

terhelés

opustiti se glagol svrš. osloboditi se napetosti, nervoze, postati 
ležeran

ellazul, elengedi magát

ormar imenica m. r. vrsta nameštaja s vratima i policama u 
kojem se drže odevni predmeti

szekrény

osam broj osnovni broj koji se obeležava brojkom 8 nyolc
osamnaest broj osnovni broj koji se obeležava brojkom 18 tizennyolc
otvoren, -a, -o pridev koji je bez zaštitnog dela ograde nyitott
otvoriti glagol svrš. pomeriti ili ukloniti ono čime je nešto 

zatvoreno
kinyit
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ovca imenica ž. r. domaća životinja koja daje vunu, mleko 
i meso

juh

overen, -a, -o pridev zvanično potvrđen hitelesített
ovo zamenica ez
oženjen pridev muškarac koji je u braku sa ženom nős
padati glagol nesvrš. izgubiti oslonac, izgubiti ravnotežu hull, csökken
paket imenica m. r. jedan ili više predmeta povezanih u omot 

od hartije ili spakovan u kutiju
csomag

palačinke imenica ž. r. vrsta tankog testa prženog u tiganju od 
mleka, brašna i jaja u koji se uvija pekmez, 
sir, eurokrem

palacsinta

pametan, -na, -no pridev mudar čovek okos
pantalone imenica ž. r. mn. donji deo odela s nogavicama nadrág
paprika imenica ž. r. baštenska biljka sa zelenim, crvenim 

duguljastim ili okruglastim plodovima
paprika

papuča imenica ž. r. vrsta lake kućne obuće papucs
paradajz imenica m. r. povrtarska biljka čiji crveni i sočni plodovi 

služe u ljudskoj ishrani
paradicsom

park imenica m. r. uređeno zemljište sa drvoredima, zelenilom, 
cvećem, klupama, stazama, namenjeno za 
šetnju, odmor, dečju igru

park

parking imenica m. r. parkiralište, mesto gde se ostavlja 
automobil

parkolóhely

pas imenica m. r. domaća životinja kutya
pasoš imenica m. r. dokument izdat za slobodan prelazak preko 

granice
útlevél

pasta imenica ž. r. smesa koja se koristi za čišćenje zuba fogkrém
pasulj imenica m. r. vrsta biljke čiji se plodovi kao mahune 

koriste u ishrani
bab

patka imenica ž. r. vodena ptica pljosnatog kljuna, kratkog 
repa, sa opnama na nogama koje koriste 
za plivanje

kacsa

peć imenica ž. r. uređaj za grejanje prostorija ili pečenje i 
kuvanje jela

kályha

pedagog imenica m. r. stručnjak za pedagogiju, vaspitač, učitelj, 
nastavnik

pedagógus

peglati glagol nesvrš. ispravljati, glačati odeću vasal
pekar imenica m. r. zanatlija koji proizvodi hleb, pravi ga od 

brašna
pék

pekara imenica ž. r. radionica za proizvodnju ili radnja za 
prodaju hleba i drugog peciva

pékség

penzija imenica ž. r. status osobe koji nastaje prestankom 
aktivnog rada usled navršenih, zakonom 
određenih godina starosti

nyugdíj

pernica imenica ž. r. kutija za držanje olovaka, pera i đačkog 
pribora

tolltartó

pesma imenica ž. r. kraći melodijski sastav, muzičko delo koje 
se izvodi glasom, pevanjem

dal, ének
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pesnik  imenica m. r. onaj koji piše stihove, pesme, stihotvorac, 
poeta

költő

pešački prelaz imenica m. r. mesto na putu koje je određeno za pešake, 
obeleženo belim linijama na putu, gde 
pešaci prelaze put

gyalogátjáró

pešak imenica m. r. onaj koji ide peške, koji za kretanje ne 
koristi prevozno sredstvo

gyalogos

peške prilog način kojim se neko lice kreće gyalog
peškir imenica m. r. komad tkanine namenjen za brisanje ruku törülköző
pet broj broj koji označava količinu koja odgovara 

broju prstiju jedne ruke
öt

petak imenica m. r. peti dan posle nedelje péntek
petao imenica m. r. mužjak kokoške kakas
peti, -a, -o broj redni broj prema osnovnom broju pet ötödik
petica imenica ž. r. ono što je tim brojem označeno ötös
petnaest broj broj koji se označava brojkom 15 tizenöt
pevač imenica m. r. onaj koji lepo peva, koji se bavi pevanjem 

kao zanimanjem
énekes (férfi)

pevanje imenica s. r. muzička interpretacija glasom éneklés
pevati glagol nesvrš. izvoditi interpretaciju, melodiju i muzičke 

tonove glasom
énekel

pidžama imenica ž. r. odeća za spavanje pizsama
pijaca imenica ž. r. mesto gde prodavci prodaju robu, obično je 

na otvorenom
piac

pilot imenica m. r. onaj koji upravlja avionom pilóta
pisac imenica m. r. književnik, autor nekog dela ili članka író
pisati glagol nesvrš. služiti se olovkom, beležiti nešto ír
pismeni zadatak imenica m. r. sastav u kojem je znanje iskazano 

pismenim putem
írásbeli dolgozat

pismo imenica s. r. tekst, dopis koji se nekome šalje, kao i sam 
koverat kojim se takav dopis šalje

levél

pita imenica ž. r. vrsta peciva obično od naslaganih ili 
zgužvanih kora

rétes

pitati glagol nesvrš. obraćati se nekome pitanjem, tražiti 
odgovor

kérdez

piti glagol nesvrš. unositi tečnost u sebe, npr. vodu, čaj iszik
planina imenica ž. r. veliko uzvišenje, obično sa više brda i 

vrhova
hegy

plata imenica ž. r. naknada, obično novčana, mesečna za neki 
rad, trud, uslugu

fizetés

platiti glagol svrš. dati novac, isplatiti račun, porez fizet
plav, -a, -o pridev koji ima jednu od osnovnih boja spektra, 

boja neba, mora
kék

ples imenica m. r. izvođenje ritmičkih, izražajnih pokreta 
telom, igra, igranje, uz muziku koju ti 
pokreti prate

tánc

plesač imenica m. r. onaj koji pleše, igrač táncos
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plivanje imenica s. r. vrsta sportske discipline u vodi u kojoj je 
cilj da se određena deonica prepliva u što 
kraćem vremenskom roku

úszás

plivati glagol nesvrš. kretati se vodom pokretima ruku i nogu úszik
plomba imenica m. r. olovna pločica s otiskom žiga kojim se 

pečate različiti predmeti, vrata, paketi, 
ona može biti i zubarska smesa kojom se 
ispunjava šupljina zuba

ólompecsét, tömés

pluća imenica ž. r. u medicini je parni organ za disanje, 
plućna krila

tüdő

plus imenica m. r. matematički znak sabiranja, oznaka za 
pozitivnu vrednost, suprotno minusu

plusz

pljusak imenica m. r. jaka, krupna kiša zápor(eső)
podići glagol svrš. postaviti na više mesto, na viši položaj felemel
podloga imenica ž. r. ono što je radi zaštite, čvrstoće podloženo, 

podmetnuto ispod nečega
alátét

podrum imenica m. r. prostorija ispod prizemlja zgrade u kojoj se 
čuvaju namirnice, gorivo

pince

pokisnuti glagol svrš. postati mokar usled izloženosti kiši megázik
polica imenica ž. r. vodoravno utvrđena daska na zidu ili u 

ormanu za smeštaj stvari
polc

policajac imenica m. r. službenik policije rendőr
policijska stanica imenica ž. r. mesto gde su zaposleni policijski službenici rendőrőrs
političar  imenica m. r. onaj koji se bavi politikom politikus
položiti glagol svrš. staviti nešto da leži, staviti u horizontalni 

položaj ili dati ispit
letesz, lerak, lehelyez

pomorandža imenica ž. r. zimzelena suptropska kultivisana biljka narancs
ponavljanje imenica s. r. ponovo reći, ponoviti neku radnju, lekciju ismétlés
ponedeljak imenica m. r. prvi dan u sedmici hétfő
ponekad prilog s vremena na vreme, povremeno, katkad néha
popraviti glagol svrš. ukloniti nedostatak, kvar, štetu javít
porodica imenica ž. r. zajednica koju čine roditelji, njihova deca i 

bliski srodnici koji žive zajedno
család

portir imenica m. r. vratar koji radi na izlazu iz neke fabrike ili 
ustanove

portás

poruka imenica ž. r. obavest, saopštenje upućeno nekome üzenet
poseta imenica ž. r. kraći obilazak nekoga, doći u posetu 

nekome
látogatás

poslastičarnica imenica ž. r. prostorija u kojoj se prave i prodaju 
poslastice, kolači, torte

cukrászda

poslati glagol svrš. otpremiti nekuda nekakvim poslom, poslati 
po vodu, paket

elküld

posle podne prilog deo dana od podneva do večeri délután
poštovanje imenica s. r. osećaj da neko ili nešto ima izvanredne 

odlike, svojstva, zasluge, uvažavanje 
nekoga, pozdrav pri susretu

tisztelet

posuda imenica ž. r. predmet od metala, stakla, porcelana u 
kojem se priprema ili poslužuje hrana

edény
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pošiljka imenica ž. r. ono što se šalje, pismo, paket, novac küldemény
pošta imenica ž. r. ustanova koja se bavi prenosom raznih 

pošiljki, pisama, paketa, novca, štampe, 
zgrada u kojoj je smeštena ta ustanova

posta

poštar imenica m. r. poštanski službenik koji raznosi poštu i 
ostale pošiljke poslate poštom

postás

potkošulja imenica ž. r. deo odeće koji se nosi ispod košulje alsóing
potreban, -na, -no pridev koji se želi radi ostvarenja nekog cilja, koji 

je takav da se bez njega ne može, koji je 
nužan

szükséges

potvrda imenica ž. r. reč ili gest potvrđivanja nečega, pisani 
dokument kojim se nešto potvrđuje

bizonylat, megerősítés

povesti glagol svrš. povesti nekoga u automobil ili neko drugo 
prevozno sredstvo

magával visz

povoljan, -na, -no pridev koji je po volji, podesan, pogodan kedvező
povraćanje imenica s. r. izbacivanje sadržaja iz želuca kroz usta, 

bljuvanje
hányás

povrće imenica s. r. biljke koje se gaje u bašti i čiji se delovi 
koriste u ljudskoj ishrani

zöldség, kerti vetemények

poznat, -a, -o pridev o kojem se od ranije zna, upoznat ismert, híres, neves
pozorište imenica s. r. umetnička ustanova, organizacija koja se 

bavi prikazivanjem dramskih dela
színház

prašina imenica ž. r. najsitnije čestice nečeg smrvljenog por
prati glagol nesvrš. ispiranjem i trljanjem u tečnosti skidati 

prljavštinu
mos

pravilno prilog na pravilan način, ispravno helyesen, szabályosan
pravnik imenica m. r. čovek koji je diplomirao prava, koji radi 

pravne poslove
jogász

pravoslavni, -a, -o pridev koji se odnosi na pravoslavlje pravoszláv
pre podne prilog vreme dana od jutra do podneva délelőtt
predavanje imenica s. r. kada govornik iznosi svoje znanje o 

određenoj temi
előadás

prednost imenica ž. r. svojstvo onoga koji se ili što se ističe pred 
drugim, nadmoć, preimućstvo

előny

predsednik  imenica m. r. onaj koji upravlja državom ili vladom, 
rukovodilac ustanove, organizacije

elnök

predsoblje imenica s. r. stambena prostorija u koju se ulazi s 
ulaznih vrata

előszoba

predstava imenica ž. r. izvođenje pozorišnog komada ili u svesti 
i sećanjem osvežena ili zadržana slika 
predmeta, bića ili doživljaja

előadás, képzet

pregled  imenica m. r. obuhvatanje nekog prostora pogledom ili 
provera kao i kontrola radi utvrđivanja 
zdravstvenog stanja

áttekintés, átvizsgálás

pregledati glagol nesvrš. obaviti pregled nekoga ili nečega átnéz
prehlada imenica ž. r. oboljevanje usled neotpornosti na hladnoću nátha
prepisati glagol svrš. ponovo ispisati neki tekst kopirajući 

original
átír
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prevodilac imenica m. r. onaj koji prevodi s jednog jezika na drugi fordító
prezime imenica s. r. ime koje nosi cela porodica vezetéknév
prezivati se glagol nesvrš. nositi prezime mi a vezetékneve
prijava imenica ž. r. usmeno ili pismeno obaveštavanje vlasti 

o nečijoj krivici, obaveštenje komunalnoj 
službi o nekom kvaru

bejelentés

prijaviti (se) glagol svrš. doći i javiti se za prijem bejelentkezik
primiti glagol svrš. dobiti ono što je upućeno (pismo) megkap, átvesz
pripremati (se) glagol nesvrš. učiniti potrebne pripreme za preduzimanje 

čega
készülődik, készül

prljav, -a, -o pridev koji nije čist, nečist, uprljan piszkos
prodavac imenica m. r. onaj koji prodaje nešto, onaj koji je 

zaposlen u trgovini
eladó (férfi)

prodavnica imenica ž. r. prostorija u kojoj se prodaje roba bolt
profesor imenica m. r. onaj koji podučava tanár (férfi)
prognoza imenica ž. r.  predviđanje, nagoveštavanje koje se temelji 

na određenim podacima
prognózis, előrejelzés

programer imenica m. r. stručnjak koji piše, sastavlja kompjuterske 
programe, stručnjak za programiranje

programozó

proleće imenica s. r. godišnje doba između zime i leta, koje 
počinje 21. marta i traje do 22. juna, 
priroda se obnavlja, cveta 

tavasz

promukao, -kla, -klo pridev onaj koji govori hrapavim glasom, oboljenje 
glasnih žica

rekedt

prošetati glagol svrš. otići u šetnju, izvesti u šetnju nekoga, 
provesti se šetajući

sétál egyet

provesti (se) glagol svrš. ispuniti neko vreme na kakav način, dobro 
se provesti ili loše

szórakozik

provod imenica m. r. zabava, razonoda szórakozás
prozor imenica m. r. otvor na zidu ili krovu zgrade s okvirom i 

staklom kroz koji ulazi svetlost
ablak

prst imenica m. r. jedan od pet krajnjih pokretnih delova ruke 
ili noge u čoveka

ujj

pršljen imenica m. r. pljosnata kost koja je deo kičmenog stuba csigolya
prvi, -a, -o broj redni broj brojke obeležene cifrom 1 első
psiholog imenica m. r. onaj koji se bavi psihologijom kao strukom, 

posmatra ljude i uočava njihove osobine
pszichológus

pšenica imenica ž. r. žitarica iz porodice trava, ima ih više vrsta, 
od nje se dobija brašno za ljudsku upotrebu

búza

ptica imenica ž. r. dvonožni kičmenjak s perjem, kljunom i 
krilima

madár

račun imenica m. r. odnos u koji se stavljaju dati brojevi, traži 
rezultat u matematici, ukupan iznos, 
sastavni deo naziva za pojedine partije u 
bankarstvu

számla

raditi glagol nesvrš. obavljati neki posao dolgozik
radni dan sintagma m. r. koji se odnosi na rad, dan koji se provede 

u radu
munkanap
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radovati se glagol nesvrš. pričinjavati zadovoljstvo, biti srećan örül
rano              prilog na početku, u prvim jutarnjim časovima, 

na početku nekog vremenskog perioda
korán

raspored časova sintagma m. r. raspoređeni međusobni odnos časova 
unutar školske ustanove

órarend

rasprodati (se) glagol svrš. prodat raznim kupcima kiárusít
raspust imenica m. r. odmor između dve školske godine szünidő
ravnica imenica ž. r. ravan deo Zemljine površine, zaravan, 

nizija
rónaság, síkság

razumeti glagol svrš. shvatiti smisao, značenje, sadržaj nečega, 
nečiju poruku

megért

razvedravanje imenica s. r. rasterivanje oblaka s neba i donošenje 
vedrine

derülés, kitisztulás

recept imenica m. r. pismeno upustvo, nalog lekara apotekaru 
za izdavanje leka, upustvo za pripremu jela

recept, vény

reč imenica ž. r. najmanja samostalna jezička jedinica s 
određenim značenjem

szó

rečenica imenica ž. r. najveća strukturna jedinica gramatičkog 
sistema, sastavljena od reči određenog 
jezika, kojom se iskazuje celovita, završena 
misao 

mondat

rečnik imenica m. r. knjiga u kojoj su reči jednog jezika obično 
poređane po alfabetu, sa tumačenjem 
njihovih značenja ili s prevodom na strani 
jezik; dodatak uz knjigu; fond reči kojima 
se služi jedan čovek

szótár

redar imenica m. r. učenik koji pazi na red u razredu hetes
registrovati glagol nesvrš. (iz)vršiti registraciju, uvesti, uvoditi,  

(za)beležiti, primetiti
(be)iktat, nyilvántartásba 
vesz

reka imenica ž. r. tok jačeg intenziteta koji potiče od jednog 
izvora ili nastaje od više potoka i pritoka i 
teče koritom do ušća

folyó

reket imenica m. r. rekvizit kojim se udara lopta u tenisu i 
stonom tenisu

ütő

reklamacija imenica ž. r. žalba, prigovor, pritužba protiv nekog 
rešenja, odluke, neizvršene obaveze

panasz, kifogás, reklamá-
lás

rendgen  imenica m. r. aparat (nazvan po nemačkom pronalazaču, 
fizičaru Rendgenu)

röntgengép

restoran imenica m. r. bolja ugostiteljska radnja u kojoj se može 
dobiti jelo i piće, gostionica

étterem, vendéglő

retko   prilog na većem odstojanju jedan od drugoga, u 
velikim vremenskim razmacima

ritkán

rezač imenica m. r. onaj koji reže, sprava za rezanje  a metsző, a hegyező
rezultat imenica m. r. ono što proističe iz nečega kao posledica, 

materijalna vrednost, veličina koja se 
dobija izračunavanjem

eredmény

riba imenica ž. r. razred nižih kičmenjaka koji žive u vodi, 
dišu na škrge, kreću se pomoću peraja; u 
žargonu lepa devojka, atraktivnog izgleda

hal

roditelj imenica m. r. osoba muškog i/ili ženskog pola koji ima 
potomstvo

szülő
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roditi se glagol svrš. doći na svet rođenjem születik
rođen, -a, -o pridev biti stvoren, predodređen, bogomdan za 

nešto; imati izrazite sposobnosti, dar za 
nešto; kao od majke rođen – bez odeće, go

született

rođendan imenica m. r. dan nečijeg rođenja születésnap
roleri imenica m. r. mn. patike s točkićima görkorcsolya
roza pridev ružičasto rózsaszín
ručak imenica m. r. glavni dnevni obrok koji se jede oko 

podneva
ebéd

ručati glagol nesvrš. (po)jesti ručak ebédel
ruka imenica ž. r. gornji ekstremitet čovečjeg tela, od ramena 

do prstiju
kéz

rukavice imenica ž. r. mn. odeća za šaku kao zaštita od hladnoće ili 
prljavštine

kesztyű

rumenilo imenica s. r. otvorenocrvena boja; kozmetičko sredstvo 
za rumenjenje

arcpír, pirosító

ruža imenica ž. r. ukrasna baštenska, trnovita biljka rózsa
ružno                        pridev onaj koji svojom spoljašnjošću, izgledom, 

oblikom čini neugodan, neprijatan utisak; 
koji izaziva neprijatno osećanje

csúnya

sada prilog određuje vreme govora most
salata imenica ž. r. kuvano ili presno jelo koje se služi uz 

glavno jelo
saláta

sam, -a, -o pridev lice koje bez pomoći učestvuje u radnji ili 
je obavlja

egyedül, maga

sandala imenica ž. r. laka letnja obuća sa tvrdim đonom szandál
saobraćajna dozvola imenica ž. r. dokument koji se odnosi na mogućnost 

upravljanja vozilom u saobraćaju
forgalmi engedély

sapun imenica m. r. smesa masnih materija i alkalija koja služi 
za pranje

szappan

saznati glagol svrš. doći do obaveštenja o nekome ili nečemu, 
čuti, doznati

megtud, értesül

sedam broj označava se sa 7 hét
sedamnaest broj označava se sa 17 tizenhét
sedeti glagol nesvrš. biti u položaju u kom se donji deo tela 

naslanja na nešto, noseći težinu tela
leül

sekretar imenica m. r. lice koje vodi administrativne i pravne 
poslove neke ustanove, preduzeća, 
organizacije ili administrativne i slične 
poslove pravnog lica

titkár

selo imenica s. r. manje naselje čiji se stanovnici bave 
uglavnom poljoprivredom

falu

semafor imenica m. r. svetlosni signalni uređaj koji reguliše 
saobraćaj

közlekedési jelzőlámpa, 
villanyrendőr

semestar imenica m. r. vreme od pola školske godine, polugodište 
na fakultetu

egyetemi félév, szemeszter

sendvič imenica m. r. jelo od dve kriške hleba između kojih se 
stavljaju dodaci

szendvics
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senka imenica ž. r. prostor zaklonjen nekim predmetima od 
izvora svetlosti

árnyék

septembar imenica m. r. deveti mesec u godini szeptember
sestra imenica ž. r. ženska osoba od istih roditelja lánytestvér, nőtestvér
sever imenica m. r. jedna od četiri glavne strane sveta, suprotna 

jugu
észak

sin imenica m. r. muška osoba od istih roditelja fiúgyerek, valakinek a fia
sir imenica m. r. životna namirnica koja se dobija od mleka 

sirenjem
sajt, túró

sirup imenica m. r. gusta, šećerom zasićena tečnost szirup, szörp
sitno prilog materija u sitnim česticama apró, parányi
siv, -a, -o pridev boje pepela, mešavina crne i bele szürke
skejt imenica m. r. drvena daska s točkovima gördeszka
skijanje imenica s. r. skup zimskih sportova na snegu u kojem se 

takmičari kreću na skijama
síelés

skije imenica ž. r. mn. dugačka i uska daska naročite izrade síléc, sítalp
skinuti glagol svrš. spustiti sa nekog izdignutog mesta na niže; 

ukloniti nešto sa nekoga ili nečega; ukloniti 
odeću

levesz, leszed

skupljati glagol nesvrš. prikupiti nešto na jedno mesto, gomilu (össze)gyűjt
slab, -a, -o pridev male fizičke snage; bolešljiv; loš, rđav, 

nekvalitetan
gyenge, rossz, hibás

sladak, -tka, -tko pridev ima ukus meda, šećera; prijatan, mio, 
dopadljiv, ugodan

édes

sladoled imenica m. r. smrznuta poslastica od mleka, jaja i šećera 
s raznim dodacima

fagylalt

slan, -a, -o pridev koji sadrži u sebi so, začinjen solju sós
slepo crevo sintagma s. r. unutrašnji organ smešten u stomaku, sa 

desne strane
vakbél

slon imenica m. r. najkrupniji kopneni sisar sa surlom, velikim 
ušima i dve kljove

elefánt

slovo imenica s. r. pismeni znak za jedan glas betű
slušati glagol nesvrš. primati čulom sluha neke zvuke hallgat
sluzokoža imenica ž. r. tanka, vlažna, glatka opna koja obavija 

šupljine nekih unutrašnjih organa i koja 
sadrži sluzne žlezde

nyálkahártya

smeće imenica s. r. otpaci, nečistoća, đubre szemét
smeđ, -a, -e pridev koji je boje pržene kafe barna
smog imenica m. r. zagađeni vazduh füstköd, szmog
snaći se glagol svrš. umeti izvući se iz poteškoća, prilagoditi svoj 

stav mogućnostima i okolnostima situacije
feltalálja magát, beillesz-
kedik

sneg imenica m. r. atmosferska padavina u obliku belih 
pahuljica

hó

soba imenica ž. r. jedna od prostorija za stanovanje ili 
obavljanje nekog posla u kući

szoba

sok imenica m. r. tečnost (napitak) isceđen iz voća lé, nedv, szörp
spanać imenica m. r. vrsta povrća čije lišće se koristi u ishrani spenót
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spavaća soba sintagma ž. r. prostorija kuće u kojoj se spava hálószoba
spavaćica imenica ž. r. haljina u kojoj se spava hálóing
spavati glagol nesvrš. biti u stanju sna alszik
specijalista  imenica m. r. stručnjak u nekoj oblasti, lekar szakember, specialista
spisak imenica m. r. popis, lista na kojoj su imena, datumi i 

ostale informacije
jegyzék

splav imenica m. r. plovni objekat načinjen od povezanih 
brvana, koristi se za rečni prevoz

tutaj

spomenik imenica m. r. delo posvećeno uspomeni znamenitih ljudi 
ili događaja

emlékmű

spor, -a, -o pridev kome treba puno vremena za obavljanje 
neke radnje

lassú

sporo     prilog na spor način, polagano lassan
sportista imenica m. r. onaj koji se bavi sportom sportoló (férfi)
sportska hala sintagma ž. r. veliki zatvoren prostor namenjen sportskim 

manifestacijama i takmičenjima
sportcsarnok

sprat imenica m. r. deo kuće između dva nivoa, kat emelet
spremati (se) glagol nesvrš. očekuje se u skorije vreme važan događaj, 

doterati se; pripremiti nešto (hranu, piće...)
készülődik; elkészít, 
előkészít

srce imenica s. r. organ u grudima koji reguliše krvotok; 
tepajući nadimak za voljenu osobu

szív

srećan, -na, -no pridev koji oseća radost, zadovoljstvo, sreću boldog
sreda imenica ž. r. treći dan u sedmici, nedelji szerda
stajati glagol nesvrš. biti u uspravnom, nepomičnom položaju áll
stan imenica m. r. jedna ili više soba za stanovanje lakás
stanovati glagol nesvrš. živeti u stanu, kući; imati stan ili kuću lakik, él
stanovnik imenica m. r. onaj koji je negde stalno ili privremeno 

nastanjen
lakos, lakó

star, -a, -o pridev koji ima mnogo godina, doživeo je starost öreg, vén, idős
stavljati glagol nesvrš. staviti nešto na neko mesto helyez, vhova tesz, rak
stipendija imenica ž. r. mesečna novčana pomoć koja se daje 

učenicima ili studentima
ösztöndíj

sto imenica m. r. nameštaj koji se sastoji od ploče i nekoliko 
nogu; broj 100

asztal; száz

stolar imenica m. r. zanatlija koji pravi stolove i druge predmete 
od drveta

asztalos

stolica imenica ž. r. komad nameštaja za sedenje; izbacivanje 
izmeta iz organizma kroz debelo crevo

szék; széklet

stomak imenica m. r. želudac, trbuh gyomor
stran, -a, -o pridev koji je tuđinac, iz druge zemlje idegen
stric imenica m. r. očev brat nagybácsi (az apa fivére)
strina imenica ž. r. žena očevog brata ángy (az apa fivérének a 

felesége)
strog, -a, -o pridev koji nepopustljivo zahteva poštovanje 

utvrđennih propisa i merila
szigorú

student imenica m. r. onaj koji uči na univerzitetu ili višoj školi egyetemi hallgató, főis-
kolás
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stupiti glagol svrš. prići, pristupiti lép
subota imenica ž. r. šesti dan u sedmici szombat
sud imenica m. r. organ koji rešava građanske sporove; 

mišljenje o vrednosti nečega ili nekoga, 
ocena

bíróság; vélemény

sudija imenica m. r. lice u sudu koje donosi presudu bíró
sudopera imenica ž. r. deo kuhinjskog nameštaja u kojem se pere 

suđe
mosogató

suknja imenica ž. r. ženski odevni predmet od pojasa nadole szoknya
sunce imenica s. r. usijano nebesko telo loptastog oblika oko 

kojeg se kreću Zemlja i sva nebeska tela; 
tepanje voljenoj osobi

nap

sunčan, -a, -o pridev ispunjen sunčevom svetlošću napos
sunčati se glagol nesvrš. izlagati se sunčanim zracima napozik
sutra prilog sledećeg dana, posle danas holnap
svaki, -a, -o zamenica opšta zamenica za sva lica minden, mindegyik
svekar imenica m. r. muževljev otac após (a férj apja)
svekrva imenica ž. r. muževljeva majka anyós (a férj anyja)
sveska imenica ž. r. više tabaka pisaće hartije uvezanih zajedno füzet
svetlo imenica s. r. izvor svetlosti világosság, fény
sviđati se glagol nesvrš. dopasti se, ostaviti prijatan utisak tetszik
svinja imenica ž. r. domaća životinja, papkar, koja se uzgaja 

radi mesa, kože i masti
disznó, sertés

svratiti glagol svrš. doći nakratko benéz, befordul
šal imenica m. r. duži i uži četvrtasti komad od vune, svile i 

sl. materije, koji se obično nosi oko vrata
sál

šampon imenica m. r. tečno kozmetičko sredstvo za pranje kose sampon
šaren, -a, -o pridev koji je u više boja, raznolik tarka, színes, cifra
šargarepa imenica ž. r. dvogodišnja biljka obično crvenožućkastog 

korena bogatog keratinom
sárgarépa

šećer imenica m. r. ugljeni hidrati kristalnog oblika i slatkog 
ukusa, rastvorljiv u vodi

cukor

šef imenica m. r. starešina, rukovodilac, pretpostavljeni főnök, vezető (férfi)
šesnaest broj osnovni broj, obeležava se sa 16 tizenhat
šest broj osnovni broj, obeležava se sa 6 hat
šišati (se) glagol nesvrš. skraćivati ili potpuno odsecati kosu ili 

bradu makazama, mašinicom i sl.
nyír, hajat vág, nyiratkozik

škola imenica ž. r. zgrada u kojoj se nalazi vaspitno-
obrazovna ustanova za decu i odrasle u 
kojoj se stiču osnovna i sistemska znanja iz 
raznih nauka

iskola

šljiva imenica ž. r. voćka s mesnatim plavičastim jajolikim 
koštunjavim plodom, koji se svež ili 
prerađen koristi u ishrani i od koga se peče 
rakija šljivovica

szilva

šminka imenica ž. r. sredstvo ili sredstva za ulepšavanje lica smink, arcfesték
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šminkati se glagol nesvrš. ulepšavati se, doterivati šminkom sminkeli magát, festi 
magát

šolja imenica ž. r. manja, obično okrugla porcelanska posuda 
iz koje se pije mleko, čaj, kafa i ostali napici

csésze

šorts imenica m. r. lake kratke pantalone sort, rövidnadrág
šporet imenica m. r. kuhinjska peć koja se koristi za pripremanje 

hrane, štednjak
sparhelt, takaréktűzhely

šta zamenica upitna imenička zamenica za nepoznate 
stvari, predmete i pojmove; iskazuje 
količinu

mi; mennyi

štednjak imenica m. r. isto što i šporet sparhelt, takaréktűzhely
šteta imenica ž. r. gubitak u vrednosti nečega svojom ili 

tuđom krivicom, gore stanje od prethodnog
kár

šuma imenica ž. r. mnoštvo drveća na jednom terenu erdő
tabla imenica ž. r. pločast komad nekog materijala; natpis tábla, cégtábla
tableta imenica ž. r. lekovito sredstvo okruglog oblika tabletta
tačka imenica ž. r. interpunkcijski znak; prekid svake diskusije 

pošto je izrečen definitivni stav
pont

tagovanje imenica s. r. označavanje nekoga na slici postavljenoj na 
nekoj medijskoj mreži

bejelölés

taksi imenica m. r. uslužno vozilo koje prevozi putnike s jednog 
mesta na drugo uz nadoknadu

taxi

taksista imenica m. r. vozač taksija taxisofőr
taman, -mna, -mno pridev u kojem ima malo svetlosti sötét, homályos
taman rečca upravo, baš éppen
tamo                           prilog u tom pravcu, na tu stranu ott
tanak, -nka, -nko pridev koji je male debljine vékony, sovány
tanko crevo sintagma s. r. crevo u stomaku čoveka, koje povezuje 

želudac i debelo crevo
vékonybél

tanjir imenica m. r. uglavnom okrugli plići stoni sud u koji se 
sipa jelo

tányér

tast imenica m. r. ženin otac após (a feleség apja)
tašta imenica ž. r. ženina majka anyós (a feleség anyja)
tata imenica m. r. otac, muški roditelj apa
tavan imenica m. r. prostorija neposredno ispod krova padlás
teča imenica m. r. tetkin muž nagybácsi
tečan, -čna, -čno prilog agregatno stanje koje je na prelazu iz 

čvrstog u gasovito
folyékony, híg, folyó

teg imenica m. r. metalni predmet tačno utvrđene težine koji 
služi za merenje drugih predmeta na vagi

súlyzó

tegoba imenica ž. r. fizička nelagodnost, muka rosszullét, hányinger
tekući račun sintagma m. r. račun u banci, imati novac u banci koji je 

pomoću kartice moguće koristiti
folyószámla

telefon imenica m. r. aparat za prenošenje govora na daljinu telefon
telegram imenica m. r. informacije u pisanoj formi, prenose se 

telegrafom, brži proces od slanja pisma
távirat
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televizor imenica m. r. aparat za gledanje TV emisija televízió
telo imenica s. r. čovečiji ili životinjski organizam test
temperatura imenica ž. r. toplota karakteristična za čovečije telo láz
tenis imenica m. r. vrsta sportske igre, potrebni reket, lopta i 

mreža, lopta treba da se reketom prebaci 
preko mreže

tenisz

tepih imenica m. r. prostirka za pod, komad materijala koji se 
stavlja na pod, ima ukrasnu funkciju

szőnyeg

terasa imenica ž. r. deo kuće, nalazi se na spoljašnjem zidu, 
ravna površina sa ogradom na gornjim 
delovima kuće (zida)

terasz

teren imenica m. r. zemljište, deo zemlje na kojem se obavljaju 
sportske aktivnosti

pálya

test imenica m. r. niz (određeni broj) zadataka u pismenoj 
formi kojim se proverava znanje

teszt

teško           prilog ukoliko (kada) je potrebno uložiti mnogo 
rada, kada nešto nije lako, s mukom, 
naporno

nehezen

tetka imenica ž. r. očeva ili majčina sestra nagynéni
težak, -ška, -ško pridev koji je veće specifične težine, veće mase, 

nije lak
nehéz

ti zamenica lična zamenica za 2. l. jd. te
tiganj imenica m. r. plitak sud (posuda) sa drškom koji služi za 

prženje, pečenje, npr. pripremanje palačinki
serpenyő

tigar imenica m. r. krupna (velika) zver (divlja životinja) koja 
ima krzno, pripada porodici mačaka

tigris

tiho               prilog nešto što se slabo čuje, ne čuje se jako, jedva 
čujno, na tih način

halkan

tišina imenica ž. r. stanje bez buke, bez zvuka, odsustvo zvuka, 
nije glasno

csend

to zamenica pokazna zamenica az
topao, -pla, -plo pridev koji je visoke temperature, ugrejan, koji nije 

hladan
meleg

topola imenica ž. r. vrsta drveta, visoko listopadno drvo nyárfa
torba imenica ž. r. predmet sličan kesi, može biti od različitih 

materijala, nosi se na ramenu, u ruci ili na 
leđima

táska

torta imenica ž. r. vrsta kolača, vrsta slatkiša, veća je od 
kolača, priprema se od jaja, brašna, vode, 
šećera

torta

trava imenica ž. r. zeljasta jednogodišnja ili višegodišnja biljka 
koja ima mnogo vrsta, s tankim listom

fű

trčati glagol nesvrš. kretati se u trku, ići veoma brzo fut
treći, -a, -e broj pri nabrajanju iza drugoga, na trećem 

mestu (prvi, drugi, treći), obeležava se 3.
harmadik

trener imenica m. r. onaj koji rukovodi treniranjem, vežbanjem 
sportista

edző

trenerka imenica ž. r. odeća koja omogućuje lakše treniranje, 
vežbanje, odeća u kojoj se trenira

tréningruha, melegítő
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trenirati glagol nesvrš. vežbati, pripremati koga za sportski nastup, 
sportsko takmičenje, utakmicu

edz

trešnja imenica ž. r. listopadna drvenasta biljka, voćka sa 
slatkim okruglim plodom

cseresznye

trg imenica m. r. slobodan i (najčešće) ravan prostor u gradu, 
obično na raskršću ulica

tér

tri broj osnovni broj za jedinicu veći od broja dva 
(jedan, dva, tri), obeležava se sa 3

három

tribina imenica ž. r. izdignuto gledalište u dvorani (hali), 
galerija

lelátó

trinaest broj broj za tri jedinice veći od deset, koji se 
obeležava sa 13

tizenhárom

trojka imenica ž. r. naziv cifre 3, znak kojim se obeležava broj 
tri, brojna vrenost označena tom cifrom

hármas

trosed imenica m. r. poput kreveta ili velike fotelje, na ovaj 
komad nameštaja može da sedne više osoba

háromüléses kanapé

trotoar imenica m. r. popločana ili asfaltiran put za pešake s obe 
strane ulice, malo iznad njenog nivoa

járda

trovanje  imenica s. r. ubijanje otrovom, materija (supstanca) 
koja može da ubije (izazove nečiju smrt)

mérgezés

trpezarija imenica ž. r. prostorija u kojoj se jede ebédlő
tržni centar sintagma m. r. poput velike prodavnice, trgovina u kojoj 

je moguće naći mnogo različitih vrsta robe, 
više trgovina ili prodavnica na jednom 
mestu

bevásárlóközpont

tu prilog označava prostor koji je blizu nas itt
turistički vodič sintagma m. r. osoba koja turistima priča o istoriji mesta idegenvezető
turistički, -a, -o pridev koji ima veze s turizmom turista-, idegenforgalmi
tuširati se glagol nesvrš. okupati se pod tušem, koristiti tuš za 

kupanje
zuhanyoz

tv-radio voditelj imenica m. r. onaj koji vodi program na televiziji ili 
radiju

tévés, rádiós műsorvezető

u predlog govori da se nešto nalazi u nečemu, na 
primer: u sobi

-ban, -ben

učenik imenica m. r. onaj koji ide u školu, uči nešto tanuló
učionica imenica ž. r. prostorija gde je organizovana nastava, gde 

se nešto uči
tanterem

učitelj imenica m. r. onaj koji prenosi (predaje) znanje 
učenicima

tanító (férfi)

učiti glagol nesvrš. pokušati (probati) da se nešto zapamti, 
nauči

tanul

udata pridev udati se, postati nekome žena (supruga), 
stupiti u brak

férjezett, férjes

uho (uvo) imenica s. r. deo glave, njime slušamo fül
ujak imenica m. r. mamin brat nagybácsi
ujna imenica ž. r. ujakova žena a nagybácsi felesége
ujutro            prilog u jutarnjim satima, u toku jutra reggel
ukupno prilog zajedno, skupa összesen
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ukus imenica m. r. kada je nešto slano, slatko, kiselo, gorko, 
ljuto

íz

ukusan pridev imati prijatan (dobar) ukus ízletes
ulica imenica ž. r. put gde sa obe strtane ima kuća utca
ultrazvuk  imenica m. r. ultrazvuk je zvuk koji ljudi ne čuju, koristi 

se u medicini
ultrahang

umeren, -a, -o pridev ima meru, nešto što nije ni mnogo ni malo mértéktartó
umivaonik imenica m. r. lavabo, koristi se za pranje lica vodom i 

sapunom
mosdó

umivati se glagol nesvrš. vodom i sapunom oprati (umivati) lice mosdik
umoriti se glagol svrš. stanje umora, zamoriti se, raditi mnogo i 

kao rezultat je zamor
elfárad, kifárad

upala imenica ž. r. oboljenje nastalo zbog infekcije gyulladás
uplatnica imenica ž. r. formular koji se ispunjava da bi se uplatio 

novac
csekk, utalvány

uporan, -na, -no pridev spreman da izdrži (istraje) u nečemu, ne 
odustaje lako

kitartó

uput imenica m. r. pisani tekst kojim lekar šalje nekoga 
(upućuje) na pregled

beutaló

usisavati glagol nesvrš. uvući (usisati) pomoću vazduha prašinu i 
nečistoću u usisivač (aparat za usisavanje)

porszívózik

usta imenica s. r. mn. duplja (otvor) u donjem delu glave između 
usana, s unutrašnje strane su zubi i jezik

száj

utakmica imenica ž. r. takmičenje između dva ili više učesnika, ili 
između dva tima

mérkőzés

utorak imenica m. r. drugi dan u sedmici (nedelji) kedd
uveče             prilog doba dana, večernji časovi, od šest sati 

uveče, kada je mrak
este

uverenje imenica s. r. dokument, potvrda da je nešto tačno, 
dokument koji potvrđuje neku činjenicu

bizonylat

užina imenica ž. r. obrok, jelo, između glavnih jela (doručka, 
ručka, večere), obrok kada se jede malo 
hrane

uzsonna

vaditi glagol nesvrš. izvlačiti, iznositi, uzimati (iz nečega) kivesz
vaga imenica ž. r. sprava za merenje težine mérleg
vakcina  imenica ž. r. injekcija koja sadrži oslabljene 

mikroorganizme ili viruse koji izazivaju 
bolest, služi kao zaštita organizma od 
zaraznih bolesti

oltóanyag, vakcina

valuta imenica ž. r. berzanska vrednost novca u opticaju u 
odnosu na strani novac, strani novac

valuta, pénznem

vaspitač imenica m. r. onaj koji nekoga vaspitava nevelő (férfi)
vaterpolo imenica m. r. vrsta sportske igre loptom u vodi vízilabda
vatrogasac imenica m. r. onaj koji se bavi gašenjem požara tűzoltó
vazduh imenica m. r. smeša gasova bez boje i mirisa levegő
veče imenica s. r. vreme od zalaska sunca do prvog mraka, 

početak noći, prvi mrak
este

večera imenica ž. r. obrok koji se uzima uveče vacsora
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večerati glagol nesvrš. (po)jesti večernji obrok, jelo vacsorázik
vedar, -ra, -ro pridev koji je bez oblaka, bez magle, sunčan, 

svetao
derűs, vidám

velik, -a, -o pridev suprotno od mali nagy
vena imenica ž. r. krvni sud koji vodi krv iz tela u srce véna, vivőér
veš-mašina imenica ž. r. mašina za pranje rublja, veša mosógép
vetar imenica m. r. strujanje vazduha u atmosferi, kretanje 

vazduha
szél

veterinar imenica m. r. stručnjak za lečenje životinja állatorvos
veza imenica ž. r. ono čime se nešto vezuje, povezuje, 

pričvršćuje
kapcsolat

vežba imenica ž. r. sistematsko ponavljanje neke radnje, fizičke 
ili intelektualne aktivnosti, radi sticanja 
veštine i usavršavanja

gyakorlat

vežbati glagol nesvrš. sistematski ponavljati neku radnju gyakorol
vežbe imenica ž. r. mn. sistematsko ponavljanje određenih radnji 

radi sticanja veštine i usavršavanja
gyakorlatok

vikend imenica m. r. kraj sedmice, vreme odmora od petka uveče 
do ponedeljka ujutro

hétvége

viljuška imenica ž. r. deo stonog pribora za jelo sa zupcima, 
kojima se nabadaju zalogaji

villa

visok, -a, -o pridev koji ima znatno rastojanje od najniže do 
najviše tačke

magas

višnja imenica ž. r. voćka iz familije ruža, s okruglim 
crvenkastim plodom

meggy

voće imenica s. r. plodovi voćaka i nekih žbunastih biljaka 
koji se najčešće jedu presni, sirovi

gyümölcs

voćnjak imenica m. r. zasad voća, zemljište na kome rastu voćke gyümölcsös
voda imenica ž. r. prozirna bezbojna tečnost, obično bez 

mirisa i ukusa, hemijsko jedinjenje 
vodonika i kiseonika (H2O)

víz

vodič imenica m. r. onaj koji prati nekoga i pokazuje mu put vezető
voditi glagol nesvrš. ići ispred nekoga ili naporedo s nekim 

pokazujući mu put
vezet

vodoinstalater imenica m. r. zanatlija koji instalira i popravlja 
vodovodne cevi i druge delove vodovodne i 
kanalizacione mreže

vízvezeték-szerelő

vojnik imenica m. r. pripadnik oružanih snaga, lice koje služi 
u vojsci

katona

voleti glagol nesvrš. osećati ljubav, naklonost prema nekome ili 
nečemu

szeret

voz imenica m. r. kompozicija železničkih kola (vagona) 
sa lokomotivom koja ih vuče, prevozno 
sredstvo

vonat

vozač imenica m. r. onaj koji upravlja motornim vozilom sofőr
vozačka dozvola sintagma ž. r. dokument kojim se potvrđuje (u kojem 

piše) da osoba (čovek) ima pravo da vozi 
neko vozilo (auto, motor, kamion, autobus)

(jármű)vezetői engedély
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vozilo imenica s. r. prevozno sredstvo (obično za vožnju po 
kopnu)

jármű

voziti glagol nesvrš. upravljati prevoznim sredstvom vezet
vrat imenica m. r. deo tela koji povezuje glavu s ostatkom tela nyak
vrata imenica s. r. mn. otvor na zidu zgrade, prostorije, kroz koji se 

ulazi i izlazi
ajtó

vrba imenica ž. r. listopadno drveće, listovi imaju kratku 
dršku, cvetovi su jednobojni, obično raste 
na vlažnom zemljištu

fűzfa

vredan, -dna, -dno pridev koji radi savesno, s ljubavlju i istrajnošću, 
ko nije lenj

szorgalmas

vreme imenica s. r. meri se sekundama, minutima, satima; 
označava kontinuitet

idő

vrtoglavica imenica ž. r. stanje organizma u kome se gubi ravnoteža 
i u kome se čini da se sve vrti, ljulja

szédülés

WC šolja imenica ž. r. nalazi se u kupatilu, ili u zasebnoj 
prostoriji, služi za obavljanje fizioloških 
potreba

WC-csésze

zabava imenica ž. r. zabavljanje, razonoda, prijatan provod szórakozás
začin imenica m. r. dodatak jelu sa naročitim ukusom, dodaje 

se jelu radi poboljšanja ukusa
fűszer

zadržavati glagol nesvrš. zaustaviti u kretanju, ne pustiti dalje, 
ometati nekoga da nešto učini

visszatart/tartóztat

zagađen, -a, -o pridev isprljan, štetan za upotrebu, zaražen szennyezett
zagrevanje imenica s. r. učiniti toplim, ispuniti osećanjem toplote fölmelegítés
zanimati glagol nesvrš. izazivati pažnju, interesovanje érdekel
zanimljiv, -a, -o pridev koji privlači pažnju, izaziva radoznalost, 

zabavan, interesantan
érdekes

zanimljivo prilog na zanimljiv način, interesantno érdekesen
zaova imenica ž. r. sestra muža a férj húga vagy nővére
zapad imenica m. r. strana sveta na kojoj Sunce zalazi nyugat
zapeta imenica ž. r. interpunkcijski znak, zarez vessző
zapošljavanje imenica s. r. dati nekome posao, primiti na posao, 

uposliti
munkába állás

zašto prilog zbog čega, iz kog razloga, otkuda, radi čega, 
u koju svrhu

miért

zato što prilog zbog toga, iz tog razloga azért mert
zatvoren, -a, -o pridev koji nema pristupa, ograđen sa svih strana zárt
zavesa imenica ž. r. materijal (tkanina) koji se veša iznad 

prozora, stavlja se na prozor s unutrašnje 
strane kuće, može da služi kao ukras

függöny

zavideti glagol nesvrš. osećati zavist, biti obuzet zlobom zbog 
nečijeg uspeha, sreće, priželjkivati ono što 
drugi ima

irigyel

završiti glagol svrš. privesti kraju, okončati, dovršiti befejez
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zbornica imenica ž. r. prostorija u kojoj se prosvetni radnici 
sastaju, prostorija u školskoj zgradi za 
pedagoške radnike (za učitelje, nastavnike, 
profesore)

tanári

zdrav pridev koji nema zdravstvenih problema, koji nije 
bolestan

egészséges

zdravo fraza način pozdravljanja prilikom susreta s 
nekim

szia

zdravstvena knjižica sintagma ž. r. dokument koji je potreban kada idemo u 
dom zdravlja kod lekara, na dokumentu 
piše ime vlasnika knjižice i broj kartona

egészségügyi könyvecske

zelen, -a, -o pridev koji je boje lišća, trave zöld
zgrada imenica ž. r. obično veća građevina za stanovanje, za 

poslovnu delatnost ili za smeštaj nečega
épület

zima imenica ž. r. najhladnije godišnje doba između jeseni i 
proleća (od 22. decembra do 21. marta)

tél

zoološki vrt sintagma m. r. mesto, ograđen prostor u kojem se nalaze 
divlje i retke životinje, postoje kavezi, 
namenjen je za to da ljudi mogu da vide 
životinje

állatkert

zova imenica ž. r. listopadno žbunje belog cveta i crnog ploda 
u obliku bobica

bodza

zub imenica m. r. bela koščica u vilici (ustima) čoveka, koja 
služi za kidanje i sitnjenje hrane

fog

zubar imenica m. r. zubni lekar, stomatolog fogász (férfi)
zumbul imenica m. r. ukrasna biljka s mirisnim cvetovima jácint
zvati se glagol svrš. nečije ime hívják, a neve... 
žedan, -dna, -dno pridev koji oseća potrebu za tečnošću, koji oseća 

žeđ
szomjas

želeti glagol nesvrš. osećati potrebu, čeznuti (za nekim, nečim) kíván
želudac imenica m. r. organ za varenje hrane smešten u trbušnoj 

duplji
gyomor

žirafa imenica ž. r. afrička životinja s dugim vratom, dugih 
nogu i šarene dlake

zsiráf

živeti glagol nesvrš. biti živ, održavati u sebi život él
živina imenica ž. r. pernate domaće životinje baromfi
život imenica m. r. biološko postojanje živih bića od rođenja 

do smrti
élet

životinja imenica ž. r. svako živo biće koje se kreće i oseća, osim 
čoveka

állat

žmurke imenica ž. r. mn. vrsta dečije igre u kojoj igrač žmureći 
(zatvorenih očiju) traži one koji se kriju dok 
on žmuri

bújócska

žuč  imenica ž. r. gorki sok žućkastozelene boje koji luči jetra 
i koji pomaže varenju hrane

epe

žuriti glagol nesvrš. kretati se ubrzano, hodati siet
žurka imenica ž. r. večernja ili noćna zabava (obično za 

mlade)
buli

žut, -a, -o pridev koji je boje limuna, žumanceta, voska, zlata sárga
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