Devetnaesta lekcija • Lesson Nineteen
oVEŽBE
B1
Подèлите òве три песме међу стỳдентима, и нека сваки стỳдент нàучи јèдну од њих напамет. Треба
свèга 20-ак стѝхова наỳчити од песме Станка Пижурице.

B2
Preprìčajte vežbe 9A1, 9A2, 9A3, 10A1, 10A2, 10A4 u parovima.
Nè nude se òdgovori za slobodne zadàtke kao što je òvaj.

B3
ПИТАЊА
Нè нуде се òдговори за слободне задàтке као што је òвај.

✍ ДОМАЋИ ЗАДАТАК
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. Rùka kòjom pišeš ti je jača rùka.
8. Da biste mogli lako čìtati srpsku ćirìlicu, morate često vežbati.
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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 рòдио 1922. у малом српском сèлу близу српско-рỳмуњске границе.
Пресèлио се у Беòград 1940. године да стỳдира романѝстику. Онда је пòчео Други светски
рат. Због рaта студѝрао је у Букурешту и у Бечу. Врàтио се Беòградском универзитèту
после рата, и завр̀шио је фрàнцуске студије 1953. године. Њèгова прва књига, Кора, у кòјој
се нàлази песма О̀чију тво̀јих да нѝје, òбјављена је 1953. године. Рàдио је годинама над
сваким од свòјих осам збирки песама. Све су њèгове књиге одлично превèдене на èнглески.
Десанка Максимовић се рòдила 1898. у цèнтралној Србији у сèлу Брàнковина, где је
жѝвела као дèте, најстàрије од осморо дèце. 1918. године, крајем Првог светског рата, када
јој је бѝло двàдесет година, њена пòродица се пресèлила у Беòград, где је жѝвела до краја
живòта. Студѝрала је компаративну књижевност на Беòградском универзитèту, и пòчела је
као стỳденткиња да пише песме. Њена прва књига песама је òбјављена 1924. године у
Беòграду. После тога рàдила је активно као песникиња више од седамдèсет година.
Најпопулàрнија њена књига је збирка Тражим помилова̀ње. Објàвила је пòследњу збирку
песама (под нàсловом Памтићу све) 1988. године кад је ѝмала деведèсет година. У̀мрла је
пет година кàсније, 1993. године.
Зна се да је Станко Пижурица из сèла Рòвцa код Ѝванграда у Црној Гòри, и да му је бѝло
шездèсет пет година кад су га запѝсали кàко пева за Пери-Лордову збирку, у граду
Колашин 25. јуни 1935. године. Може да се зàкључи, дакле, да се он рòдио 1870. године.
Зна се да нѝје ỳмео ни да чѝта ни да пише.
Correction: Desanka Maksimović was born in the village of Rabrovica, near Brankovina.

C3
Napìšite kratak tekst (200 rèči).
Nè nude se òdgovori za slobodne zadàtke kao što je òvaj.
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