Osamnaesta lekcija • Lesson Eighteen
oVEŽBE
B2
Prepričajte vežbe 9A1, 9A2, 9A3, 10A1, 10A2, 10A4 u parovima.

9A1
О̀во је разговор о плановима за лето. Јѐдан сту̀дент фра̀нцуског јѐзика разго̀вара са неким
другимa о томе што ће ѝћ и у Па̀риз на студијски бо̀равак о ком сања већ годинама. А кад је
у̀питан шта ће да у̀ч и док је у Парѝзу, сту̀дент одго̀вара да ће у̀чити да го̀вори фра̀нцуски
јѐзик дан и ноћ, а ѝначе да ће да једе фра̀нцуска јела. Кад је у̀питан о томе где ће стано̀вати
одго̀вара да ће стано̀вати код јѐдне фра̀нцуске по̀родице.
9A2
Две жѐне разгова̀рају о изгледу. Прва жѐна примѐћује у оглѐдалу да је неу̀редна. Друга
жѐна каже да кад би се почѐш љала, у̀мила се и о̀прала руке изглѐдала би боље. Када се
чѐшља, у̀мива и пѐре руке, прва жѐна је заиста урѐднија. Онда пита да ли би друга жѐна
по̀шла са њом у град. Али друга жѐна нѐ би ѝш ла у град јер ѝма пуне руке по̀сла код куће.
Прва жѐна би јела нешто док је напољу, па одлу̀чује да би радије прала зубе кад се врати
кући пре спа̀вања. Друга жѐна је по̀здравља и каже да ће је чекати ако још нѐ спава, али ако
већ спава, моли да је не про̀буди.
9A3
О̀во је разговор о сту̀дентским у̀словима за стано̀вање. На̀име, јѐдни сту̀денти траже стан
ко̀ји би изна̀јмили са̀ми или са још неким. Међу̀тим другим сту̀дентима се нѐ иде у
подстанаре па одлу̀чују подѐлити собу са неким у сту̀дентском до̀му, за̀то што на тај на̀чин
не мо̀рају пла̀ћ ати скупе трошкове и не мо̀р ају хо̀дати далѐко на преда̀вања.
10A1
Јѐдна жѐна је прѝчала сво̀јој друга̀рици ка̀ко је по̀ш ла у град попо̀дне после преда̀вања,
на̀ш ла се са дру̀штвом и ѝзашла с њима у ресто̀ран ко̀ји се зо̀ве “Код Чарлиa” и у ком је већ
бѝла једа̀нпут ра̀није. О̀вог пу̀та су нару̀чили и јели чева̀пћиће и пили пиво. Друга̀рица ју је
пѝтала да ли је бѝло проблѐма са хра̀ном. Жѐна јој је рекла да уо̀пште нѝје бѝло проблѐма,
већ је све бѝло ѝзврсно.
10A2
Сту̀дент обја̀шњава свом колѐги да је већ напѝсао до̀маће зада̀тке, прочѝтао треће
по̀главље у уджбенику, и спрема се да би за ко̀ји дан ѝшао пола̀гати ѝспит из српског
јѐзика. Већ је јѐдном* ѝзашао на ѝспит али је тада изгу̀био главу и пао. Нада се да ако у̀ч и
целог дана код куће, нау̀ч иће до̀вољно да би напокон о̀вог пу̀та поло̀жио ѝспит.
*jèdnom “once”

10A4
О̀во је о друговима ко̀ји по̀мажу јѐдан другоме. Јѐдан носи тѐш ке књиге, а бо̀ле му ноге,
руке, лѐђа и прсти, па тражи по̀моћ. Њѐгов друг нуди да му по̀могне, али кaже да њему за
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узврат треба по̀моћи у пѝсању зада̀така. Догова̀р ају се да ће на тај на̀чин по̀моћи јѐдан
другоме, и још ће ка̀фа по̀моћи да их ра̀збуди.

B3
PITANJA
1. OČIJU TVOJIH DA NIJE
a. Ѝма смехa јѐдне о̀собе, те руку и славу̀ја те исте о̀собе.
b. Стан је слеп, али ѝма у њој небa, и врбе јој прѐлазе преко прага.
c. Песниковa љу̀бав према сво̀јој во̀љеној дозво̀љава да елѐменти спо̀љашњег* света у̀лазе
слободно у стан.
*спо̀љашњи “external”

2. ZA LAŽI IZGOVORENE IZ MILOSRĐA:
a. Ѝма их седам. Осма вр̀ста је општа: људи ко̀ји лажу из милосрђа.
b. Нѝј е то лако, али мислим да бих могла, ако је потребно. Јѐсам то ура̀дила, и то не
јѐдном.*
* не јѐдном “more than once”

c. То за̀виси од ситуа̀ције. Не мо̀гу да кажем безусловно.**
** безусловно “unconditionally”

d. Мислим да је то врло тѐжак по̀сао, за ко̀ј и су потребне по̀себне мо̀ралне сна̀ге.
e. Дуго сам ра̀змислила, а на крају морам да одго̀ворим «и јѐдан и други». Нѐ можемо да
жѝвимо без реда и за̀кона што прѐдставља Цар Ду̀ш ан, али исто̀времено не мо̀гу да
за̀мислим жѝвот без милосрђа.
3. SIBINJANIN JANKO U TAMNICU U TATARINU GRADU
a. Секул Бановић жѝви у Сибѝњу граду.
b. Некакав звук је пробу̀дио Секула Бановића. Мислио је да је кукавица цр̀на, а у ствари то
је бѝла њѐгова о̀старела мајка, ко̀ја кука као кукавица.
c. Каже да је за̀кукала на бѐлој ку̀ли због тога што нема никаквих вѐсти од брата јој Јанка.
d. Знамо само да је по̀ш ао у хајду̀ке пре два̀наест година, а после тога ништа се нѐ зна.
e. Напѝсала је четр̀десет пѝсама (на̀китила је четр̀десет књига) и послала их је на четр̀десет
бѐлих градова.
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✍ DOMAĆI ZADATAK
C1
Prevèdite na S:

1. Da biste ùčili srpski, morate da pišete zadàtke svaki dan.
2. Òna je žèna kòju sam videla u ràdnji.
3. Da biste ìšli u Srbiju treba putòvati avìonom.
4. Misli kao da si deset godina mlađi!
5. Bìlo ko bi napìsao taj zadàtak bolje nego što smo mi.
6. Kud god ideš, budi srećan !
7. Rùk a kòjom pišeš ti je jača rùka.
8. Da biste mogli lako čìtati srpsku ćirìlicu, morate često vežbati.
9. Kàdgod mislim na tebe, izgòvaram tvòje ime
10. Òni idu da gledaju film u kom su svi tùžni na kraju.
11. S kìme pùtuješ òvog leta? Sa sèstrom kòja je dòšla iz Zàgreba, ili sa bratom u čìjoj kući sada
stànuješ?
12. Sa kàkvim mlèkom piješ kàfu?
13. Kad god je ìgrao, razvesèlio je gledaoce.
14. Molim vas, upotrèbite svoj nameštaj, a ja ću da upòtrebim svoj.
15. Veoma mi je stalo do tebe.

C2
Prevèdite na S:

Васко Попа се ро̀дио 1922. у малом српском сѐлу близу српско-ру̀муњске границе.
Пресѐлио се у Бео̀град 1940. године да сту̀дира романѝстику. Онда је по̀чео Други светски
рат. Због рaта студѝрао је у Букурешту и у Бечу. Вра̀тио се Бео̀градском универзитѐту
после рата, и завр̀ш ио је фра̀нцуске студије 1953. године. Њѐгова прва књига, Кора, у ко̀јој
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се на̀лази песма О̀чију тво̀јих да нѝје, о̀бјављена је 1953. године. Ра̀дио је годинама над
сваким од сво̀јих осам збирки песама. Све су њѐгове књиге одлично превѐдене на ѐнглески.
Десанка Максимовић се ро̀дила 1898. у цѐнтралној Србији у сѐлу Бра̀нковина, где је
жѝвела као дѐте, најста̀рије од осморо дѐце. 1918. године, крајем Првог светског рата, када
јој је бѝло два̀десет година, њена по̀родица се пресѐлила у Бео̀град, где је жѝвела до краја
живо̀̀та. Студѝр ала је компаративну књижевност на Бео̀градском универзитѐту, и по̀чела је
као сту̀денткиња да пише песме. Њена прва књига песама је о̀бјављена 1924. године у
Бео̀граду. После тога ра̀дила је активно као песникиња више од седамдѐсет година.
Најпопула̀р нија њена књига је збирка Тражим помилова̀ње. Обја̀вила је по̀следњу збирку
песама (под на̀словом Памтићу све) 1988. године кад је ѝмала деведѐсет година. У̀мрла је
пет година ка̀сније, 1993. године.
Зна се да је Станко Пижурица из сѐла Ро̀вцa код Ѝванграда у Црној Го̀ри, и да му је бѝло
шездѐсет пет година кад су га запѝсали ка̀ко пева за Пери-Лордову збирку, у граду
Колашин 25. јуни 1935. године. Може да се за̀кључи, дакле, да се он ро̀дио 1870. године.
Зна се да нѝје у̀мео ни да чѝта ни да пише.

C3
Students who are working on their own should either skip this assignment or find someone who knows the
language well who can read it for them.
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