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QUOT LINGUAS CALLES,
TOT HOMINES VALES
(Колико језика говориш,
толико људи вредиш.)

С

игурно сте безброј пута чули ову изреку, пословицу, идиом ... (можете је назвати
како желите), а да нисте ни помислили да се историчари не слажу око њеног порекла. Једни је приписују Карлу V, моћном владару Светог римског царства (који је још
тврдио да латински говори са Богом, италијански са женама, француски са мушкарцима,
а немачки са својим коњем), а други су сигурни да је такав натпис стајао на Аполоновом
светилишту у Делфима (између осталог чувеном по седам славних изрека које је према
легенди саставило седам грчких мудраца и од којих су сачуване само Сократова Gnothi
seautón (Спознај самога себе) и Солонова Meden ágan (Ничега превише).
Иако се истина о пореклу изреке не може са сигурношћу утврдити, тврдња коју она нуди
је сасвим истинита. Она нас уверава да су значај комуникације па према томе и потребу
мултилингвалности људи давно увидели, да то нипошто није изум модерних времена.
Процват модерне технологије је само ставио комуникацију у жижу интересовања и нагласио њен значај.
У том светлу, као неолитски делују језичке компетенције далматинских ‹галебова› који
у филму Lito vilovito (1964) на једној плажи на Јадрану освајају ‘Швабице’ фразом Lassen
wir die Augen sprechen (‘Пустимо очи да говоре’),једином коју знају на немачком језику!
Зашто учити стране језике? Вероватно не можемо пронићи у разлоге који су водили
хиперполиглоте (људи који говоре више од три страна језика) Хајнриха Шилмана, Џона
Милтона, Лава Толстоја, Николу Теслу, Жан Франсоа Шамполиона и многе друге да
усвајају стране језике. Психолингвисти наводе предности и користи учења страних језика као што су: унапређивање и повећање способности когнитивног размишљања и
краткорочног и дугорочног функционисања меморије, флексибилније и креативније размишљање, унапређивање способности решавања проблема ...
На страну све то. Замислимо тренутак када се налазите у страној земљи чији језик познајете. То одсуство спутаности незнањем, тај дубоки осећај неокрњене и неслућене
слободе су непроцењиви, немерљиви и једноствано ни с чим упоредиви. Крећете се и
комуницирате са уживањем, неоптерећено и опуштено. Не устежете се да питате или да
одговорите на питање. Одједном, на најлепши могући начин, осетите да је свет ваш и
да ви припадате свету. Преплављени тим сазнањем, поимате свет и људе на нов начин,
спознајете да смо gens una sumus, дубоко у свом бићу и својој души схватате колико сте
се обогатили свим оним што сте научили, видели или доживели, колико се дубоко урезао
и уградио у вас сваки сусрет, свака реч, сваки, поглед, сваки додир ...
Душанка Никачевић,
професор енглеског језика Ужичке гимназије у пензији
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001. година проглашена је за Европску годину језика и тада је овај
празник обележен по први пут. Пратећи успех Европске године језика,
дошло се на идеју да се једном годишње обележава Европски дан језика кроз различите активности, игре,
пројекте и дешавања организована у
свих 47 држава чланица Савета Европе.

Европски дан језика
На иницијативу Савета Европе, а у сарадњи са
Европском комисијом, Европски дан језика се
прославља 26. септембра сваке године од 2001.

Општи циљеви Европског дана језика су:
• Информисање јавности о значају
учења језика и проширивање палете језика у циљу повећавања
степена вишејезичности и међукултуролошког разумевања;
• Промовисање језичког и културолошког богатства Европе, које
мора бити очувано и развијано;
• Подржавање целоживотног учења
језика, како у оквиру школа, тако
и ван њих, било за потребе школе,
посла, мобилности или из задовољства.
Овим празником славимо језички диверзитет Европе.
Европа је богата језицима – постоји
преко 200 европских језика, али
и много других језика које говоре
грађани Европе пореклом са других
континената. Учење језика од користи је и младима и старијима – никада није касно да се научи нови језик
и ужива у могућностима које језик
отвара. Учење других језика један је
од начина да се унапреди међусобно
разумевања и превазиђу културолошке разлике.
Процењује се да на свету постоји
између 5000 и 7000 живих језика. Међутим, већина ових језика је
на прагу изумирања, тако да се тај
број смањује из дана у дан. Унеско
предвиђа да до краја XXI века може
да изумре око половине данашњих
језика, а у просеку на свака четири
месеца нестане по један. Од свих
светских језика, само 6% чине језици који имају више од милион говорника. Најраспрострањенији језици
су мандарински, енглески, арапски,
шпански, руски, малајско-индонежански, француски и португалски.
Како би се подигла свест о угрожености језика и како би се олакшало
праћење статуса појединачних језика, Унеско је објавио ‘Атлас угро-

жених светских језика›, а последње
издање из 2010. године показује да је
од средине XX века до данас нeстало
око 230 језика. У свету се спроводе
различити мање или више успешни
програми ревитализације, а да ли ће
се језик очувати, у одређеној мери
зависи од броја писаних материјала
и доступности нових технологија на
том језику. Најуспешније оживљен
језик је хебрејски. Данас има око девет милиона људи којима је хебрејски
матерњи језик, а хебрејска књижевност има и свог нобеловца, Шмуела
Јосифа Агнона. Нестанак једног језика значи нестанак и губитак традиције, народних уметности и прича.
Због тога је важно чувати језик као
културно наслеђе и међу људима развијати свест о његовом значају, што
је и један од циљева Европског дана
језика.

Занимљивости о језицима:
• Верује се да се пре 70 000 година
десила промена у људском мозгу која је дозволила људима да
одједном развију сложени језик и
мисли о стварима које нису очигледне.
• Литвански је веома сличан античком санскриту и најстарији је индоевропски језик Европе.

• Више од половине Европе је двојезично.
• Најчешћи матерњи језици у Европи су руски, немачки, француски,
енглески и турски, тим редоследом.
• Језици имају око 50000 речи или
више. Матерњи говорници знају
углавном од 15000 до 20000 речи,
али људи обично користе само неколико стотина.
• Скорашња медицинска истраживања су показала да учење другог
језика може да одложи почетак
деменције неколико година.
• Према Унеску, најмање 43% од
6000 језика који се говоре у свету
је угрожено.
• Чешко слово ř је наводно једно
од најтежих за изговор на свету –
осим ако сте Чех!
• Језик силбо са Ла Гомере у Шпанији је антички звиждући језик и
и даље се учи у локалним школама.
• Направљено је више од 200 вештачких језика за потребе књижевности и филма (као што су вилински у „Господару прстенова“ и
клингонски у „Звезданим стазама“).
Анастасија Продановић IV1 и
Анђела Требјешанин IV1
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Европски дан језика у Ужичкој гимназији

Језички квиз 2010.

Are you a Viking? квиз 2014.

Беџеви 2011.

Брзалице 2015.

Patricia Анђелковић у Гимназији 2016.

Музичко-поетско вече 2012.

Дрво језика 2013.
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Постери ‘Зашто је важно учити језике?’ 2017.

Филмски програм и табла за фотографисање 2018.

Стихови на камењу и
‘Дрво најлепших речи’ 2019.

Kahoot квиз 2020.

И овако промовишемо учење страних језика у нашој Гимназији...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полажемо DELF и DSD испите за добијање међународно признатих диплома из француског и немачког језика;
Организујемо такмичења, квизове и литерарне конкурсе;
Учествујемо на међународним такмичењима и литерарним конкурсима;
Организујемо курсеве енглеског језика са предавачима из Велике Британије;
Организујемо музичко-забавне вечери на страним језицима;
Учествујемо у међународним пројектима и дружимо се са вршњацима из читаве Европе;
Учимо кинески са предавачима из Кине;
Присуствујемо оперским представама;
Присуствујемо позоришним представама на енглеском језику;
Организујемо предавања на образовне теме као и теме из традиције и културе земаља чији се језици изучавају у
школи;
Промовишемо школске активности на страним језицима у штампаним и дигиталним медијима.
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ИНТЕРВЈУ

Путевима језика,
путевима инспирације,
ка Новом Зеланду
(путевима којима идемо у разговору са Душицом
Вемић, професорком енглеског језика, која је
радила у Ужичкој гимназији, а сада живи и ствара на
Новом Зеланду)
ДК: Добар дан, драга Душице.
Прво нам реците како сте Ви и
Ваша породица, каква је ситуација
са КОВИДОМ-19 код Вас у Окланду? Како се Ви и Ваша породица
борите са овим вирусом?
ДВ: „Поздрав свима са далеког Новог
Зеланда. У нормалним ситуацијама и
нисмо тако далеко од Вас (само 28
сати лета) али у овој ванредној Ковид-19 ситуацији смо предалеко, на
непремостивој дистанци. Са тренутно око 15 оболелих од Ковида-19, цео
град Окланд је изолован и практично закључан већ месец дана. Мере
за сузбијање ове светске пошасти се
углавном поштују: скупови свих врста су забрањени, маске се носе, поштује препоручена удаљеност и сл.”
ДК: Реците нам нешто о Европском
дану језика, да ли се он обележава у
Вашој школи, и да ли сте га раније
обележавали, и да ли Ви лично
кроз неке активности обележавате
овај дан?
ДВ: „Европски дан језика се не обележава овде у школама. Ми имамо Дан
међународних језика (International
Languages Week) који се обележава у
свим школама на Новом Зеланду. Једном годишње се промовише језичка
и културолошка различитост кроз
многе школске представе са пуно музике, плеса, порука на различитим језицима, где и ђаци и професори носе
различите националне ношње, где
су просторије сваке школе украшене различитим заставама и сл. Више
од 160 различитих језика се говори
на Новом Зеланду и сва та језичка,
национална и културолошка разли6

читост чине ову земљу заиста јединственом.”
ДК: Колико је важно, по Вашем
мишљењу, подстицати креативност код ученика, полазника који
уче неки страни језик, енглески у
Вашем случају, кроз обележавање
овог дана на пример или других
важних догађаја у књижевности
на пример? Колико су битне игрице, анимације, радионице, квизови,
изложбе, музичке вечери и други
занимљиви садржаји током учења
језика?
ДВ: „Један од најважнијих задатака
савремене наставе, где спада и учење
страних језика, је подстицање креативности и слободе у изражавању
сопственог мишљења код ученика.
Професори треба да питају своје ученике за њихово мишљење и идеје о
начину како би они решили одређени
проблем или ситуацију. У време када
сам ја била студент, па касније и професор, никада ме нико и није питао за
моје мишљење, па тако и ја на месту
професора. Један уџбеник је сачињавао школски програм за целу годину
и на професору је било како ће то да
учини интересантним ученицима.”
ДК: Да ли се учење енглеског језика и других страних језика данас,
у свету ИТ-а ИКТ-а, разликује у
односу на учење страних језика на
почетку Ваше каријере? Да ли је
онлајн настава боља у односу на
наставу у реалном времену? И да
ли по Вашем мишљењу ученици,
полазници курсева подједнако напредују и уче и у онлајн окружењу?

ДВ: „Данас је тешко одупрети се утицају модерне технологије, поготову у
настави енглеског језика. Оперативни системи компјутера и паметних
телефона су углавном на енглеском
језику као и разне апликације. Коришћење ИТ у настави страних језика чине наставу динамичнијом јер се
учење дешава не само у школи него и
у слободно време. То ми, просветни
радници треба да искористимо. Ученици се подстичу на стварање кроз
откривање нових ствари и активности за које показују интересовање.
На тај начин и само учење буде забавно. Комбинација онлајн наставе и
традиционалног приступа учењу би,
по мом мишљењу, дала најбоље резултате.”
ДК: Ви сте креативан професор
страних језика, инспирација младим снагама, веома успешан предавач и професор. Да ли се сећате
неке занимљиве активности коју
сте користили са Вашим ученицима или полазницима?
ДВ: „Професор страног језика треба
да има донекле и слободу у бирању
материјала за рад. Наш задатак је
да слушамо ученике мало боље и да
покушавамо да нашим радом задовољимо њихова интересовања и потребе, да искористимо ту, нама дату
прилику, да их научимо оним што
њима треба и сто желе ( наравно у
оквиру наших могућности). ИТ је
незаобилазан у нашем раду. Неке од
апликација за учење енглеског језика су се показале веома успешним у
мом раду. Моја омиљена апликација
је „Сократив” (‘Socrative’) кроз коју
сам ученицима давала домаћи зада-

так и од куће пратила њихов прогрес.
„Кахут” (‘Kahoot’) је такође добра
апликација где сам професор може
да направи свој тест и да га учини
интересантним кроз групна или појединачна такмичења.”
ДК: Колико се аустралијски енглески разликује од британског енглеског и америчког енглеског? Који
Ви варијетет преферирате или је
важно пренети поруку?
ДВ: „Наша дужност је да научимо
ученике да користе коректан енглески језик. Међутим, у пракси људи
су задовољни ако се њихова комуникација дешава без прекида и ако се
њихова порука пренесе без обзира
на коректност језика. То је могуће у
свакодневној комуникацији али на
академском нивоу се очекује и тражи више. Новозеландски акценат
или Kiwi варијанта енглеског језика
по свом изговору је најсличнији аустралијском енглеском. Глас „I” се
најчешће изговара као „u” тако да се

„fish and chips” изговара као „fush and
chups”. У писању је исти као британски енглески. Што се тиче речника
постоје мање разлике па се у британском енглеском каже „bloke”, америчком енглеском „dude” а на новозеландском „bro”. Све то су мање и не
толико битне разлике између разних
варијанти истог језика и није тешко
да се свака од њих разуме.
ДК: Како се по Вашем мишљењу
најбоље учи страни језик?
ДВ: „Читање, читање, читање (Reading, reading, reading).”
ДК: Који се Вама језик поред енглеског допада и да ли говорите
још неки страни језик?
ДВ: „Студирала сам и немачки језик
али не могу рећи да га знам. Мислим да сам постигла толико жељену
двојезичност и са тим сам задовољна.”

ДК: Како се сећате ученика Ужичке гимназије у периоду када сте Ви
били професор? Јесу ли ученици
били креативни, да ли су волели
енглески језик?
ДВ: „Ученици Ужичке гимназије су
били пуни поштовања, радни и мислим да су волели енглески језик.”
ДК: Какву бисте поруку послали
свим ученицима, полазницима
који уче неки страни језик?
ДВ: „Читајте што више и не плашите
се да говорите енглески. Говорите га
што више и не мислите о грешкама
које правите јер их СВИ праве.”
ДК: Хвала Вам пуно, драга Душице, на издвојеном времену. Велика
је част сарађивати са Вама. Ви сте
велика инспирација и за ученике и
за нас професоре.
Данка Ковачевић

Benefits of a Language Course Abroad
Gather, my friends, and listen
To the story of studying abroad;
It will make your imagination glisten!
You can trust me, I am no fraud.
So there I was, sitting in the plane,
Which was to take me to the UK.
I thought to myself: “Am I quite sane?”
“Nah”, I concluded, “So let’s sway!”
Venturing through a misty cloud,
I made the most solemn vow:
“I will perfect my English!” I swore out loud.
A man who I awoke replied, don’t ask how.
Soon we reached a place across the sea,
A delightful haven fit for a lord.
And when I saw people sipping tea,
I was certain, I’ve arrived to Oxford.
Once we got down
I gazed in every possible way:
Before me lay a marvelous little town,
Which amazed me more day after day:
Once you get up, and stretch your legs,
Your day can truly begin.
For breakfast, you get bacon and eggs,
You feel like the rest of English kin.
And on my course, a truly merry bunch:
A guy from Zimbabwe, a Cuban comrade and a girl from
Greece,

The chubby German always eager to have lunch
And the hippy kid calling for peace.
One day I was thinking
Of the time I had lost home in classes.
Here to learn English you needn’t start blinking,
Carry piles of books and inch-thick glasses.
Here it is all normal,
For talking and chatting words are tools.
It’s not at all stiff and formal,
You are not tortured with shallow grammar and rules.
Learning English is no mean feat,
I can tell you that much for sure,
Yet when you sense Oxford’s beat,
You find for your speaking problems a cure.
But you look so tired now,
As if you were digging up a trench…
Heads up, and hear how
I ended up learning French!
No? If you’re sure then OK,
It’s your loss, not mine.
I do hope anyway,
You liked this story just fine.
Александар Савић 2011
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УЧИМО ЈЕЗИКЕ
日本語
(Nihongo – Јапански)

(yoru) – ноћ; 日夜 (nichiya) – увек/
константно. Отприлике је потребно
чак 2200 сати да би достигли течност.
Како сам ја кренуо да учим јапански?

З

ашто сам кренуо да учим јапански?

Кренуо сам да учим јапански јер сам
одувек био заинтригиран Јапаном и
његовом културом, и самим тим сам
одувек хтео да га посетим. Људи у
Јапану већином не знају енглески, са
тим у виду, схватио сам да ако би га
икад посетио, морао бих имати водича или неког ко течно говори јапански језик. Али, имао сам осећај да са
водичем не бих имао то право искуство Јапана. Ја сам моје путовање у
Јапан увек замишљао као неку малу
пустоловину, али мислим да би водич
некако спречио ту могућност. И наравно да бих могао лутати Јапаном,
требало би да познајем њихов језик.
Да ли је јапански тежак за учење?
Да. Јапански је један од тежих језика
за учење. Највећи проблем је то што
јапански има три писма. Katakana (カ
タカナ) је писмо ко је служи за речи
које нису пореклом из оригиналног
јапанског нпр. . バイク (baiku) – bike;
デスク (desuku) – desk. Hiragana (
ひらがな) се користи за речи које
потичу из јапанског и за речи које
немају канџи знак нпр. こんにちわ
(Konnichiwa) – здраво/добар дан; お
やすみなさい (Oyasuminasai) – лаку
ноћ. И на крају најтеже писмо, Kanji
(漢字) је писмо које оригинално потиче из кинеског језика. Канџи је
писмо које користи знакове, то значи
да одређена мешавина знакова даје
одређену реч, али знакови мењају
значење у зависности уз које друге
знакове их ставимо. И још један проблем у вези са канџи писмом је то
што има преко 50000 знакова, али то
не значи да треба све да их знамо, чак
и експерти у јапанском језику знају
око 5000 знакова. Просечна одрасла
особа зна око 2000 знакова, што је
довољно да би могли причати течно
јапански. Примери канџи знакова: 夜
8

Ја сам првобитно кренуо да га учим
на апликацији Duolingo, као и што
већина људи крене када желе да уче
неки нови језик. Али проблем је то
што Duolingo није најбољи да се
учи јапански. Добар је да вас научи
hiraganu и katakanu, али проблем настаје када кренете са учењем kandzi
писма. Duolingo вас учи да напамет
учите комбинације знакова, а по мом
мишљењу није баш могуће научити
2000 знакова напамет. Duolingo је
добар да вас упозна са језиком, али
за неко озбиљније учење мораћете да
нађете неке друге могућности. Тако
сам и ја кренуо и пробао неке разне
апликација за учење језика, али имао
сам осећај да ме ниједна од њих неће
научити како треба. Онда сам кренуо
да размишљам о томе да кренем на
озбиљне часове јапанског, али ту настаје проблем. Професора јапанског
има мало у Србији, једино их има у
Београду. Али и ту долази до компликација – због тренутне ситуације
са Ковид-19, часови уживо нису могући, већ само онлајн. Због тога сам
ја одлучио да поново кренем учење
преко апликација, све док ова ситуација не прође.

брзо савлада. Наравно, немогуће је
научити све kanji знакове јер их има
преко 50000, али оно што свако мора
да научи да би могао да чита и пише
основне појмове јапанског језика су
хирагана (са око 46 знакова) и катакана (са око 48 знакова). Наравно,
временом се уче и kanji знакови, али,
као што сам споменула, немогуће је
знати их све.
わたしは にほんごがすこししか
はなせません – Ја причам само
мало јапанског.
(Watashiwanihongogasukoshishikahan
asemasen)
英語を話せますか – Говорите ли енглески?
(Eigo o hanasemasuka?)
こんにちは – Здраво! (Kon’nichiwa)
さようなら – Довиђења! (Sayōnara)
ありがとうございました – Много
Вам хвала! (Arigatōgozaimashita)
私の名前は – Моје
(Watashinonamaeha)

име

је…

Ива Јелисавчић IV5

Learning Norwegian

Колико језика знамо, толико смо богати. Увек учите нове језике и усавршавајте своје знање.
またね!
Стефан Савић IIr

М

оја жеља за учењем јапанског
језика пробудила се из жеље
да знам више о јапанској култури
зато што је специфична. Језик је занимљив за учење, а људима са наших
простора је, вероватно, најтежи део
учења овог језика сам акценат јер
је доста другачији од онога на шта
смо навикли у свакодневном говору. Мени је најтежи део био учење
слова, што је, вероватно, прво на
шта сви помисле када се спомене језик као што је овај. Али, и то се јако

F

or a little while now, one of my
hobbies has been learning the
Norwegian language. Ever since I
began staying at home more, my
enjoyment of my usual hobbies, such as
reading or drawing, started lessening so
I desperately needed something to keep
me busy and occupied while not being
able to go out as much.
I’ve always loved hearing different
languages and learning about all the
diverse cultures that go with them, so
I decided that I should start learning
something new in my spare time.
Why Norwegian though? Well I guess
that all started with Norse mythology,

as I was fascinated with it and loved
learning about the mythos of all the big
Norse gods, goddesses and legends. I
began exploring more about the Norse
culture, and naturally language was a
big part of it. For some reason, I fell
in love with Norwegian, more so than
other Scandinavian languages and thus
it became one of my favourites. What I
love about it though, and what originally
attracted it to me, is how unexpectedly
musical it is. The intonation in the
pronunciation of the words are very
interesting and strange and I have rarely
encountered it in any other language.
Even though it is a Germanic language,
it is not at all as hard as you would
expect it to be.
Another thing that I like about it is
that it is generally easy to learn. The
grammar is fairly simple even though
the pronunciation can be tricky at
times. Certainly it is nothing compared
to certain Romance languages with
their complex tense structures and
endless grammar rules that you need
to remember. It has a big connection to
English so having a good knowledge of
it certainly is a benefit.
All in all, I am definitely just a beginner
and I have a long way to go but I’m
taking my time and enjoying learning it.
Here are some of the simple phrases::
Hei, heisann, hallo, halla- all variations
on the word “Hello”
God dag- Good day
Hyggelig å se deg- Nice to see you!
Hvordan har du det? – How are you?
Jeg heter… - I am…
Mitt navn er… - My name is…
Vi sees senere- See you later!
Jeg vet ikke- I don’t know
Snakke du engelsk?- Do you speak
English?
Лена Лазаревић IV1

Учим словеначки

О

длучила сам да учим словеначки
језик како бих могла да наставим
своје школовање у Словенији, али такође како бих лакше присвојила словеначку културу. Иако је за нас чудан
и препун нових и тешких правила,
ово је један заиста предиван језик,
који у себи носи дозу мелодичности.
Словеначки језик је један од ретких
који и даље употребљава двојину,
поред једнине и множине. Абецеда
има 25 слова, којима се записује 29
гласова. Језик има 6 падежа, а за разлику од српског нема вокатив. Такође
словеначки спада у језике са највише
дијалеката и поддијалеката у односу
на број говорника и распрострањеност језика. Дели се у 7 дијалекатских група: горењска, долењска,
штајерска, панонска, корушка, приморска и ровтарска. Сам по себи
није једноставан, док учите овај језик наићи ћете на мноштво правила у
читању и писању која одмах показују
да је тврдња да су српски и словеначки веома слични нетачна. Нека од тих
правила јесу да се слова Љ и Њ читају одвојено, уместо Љ чита се Л Ј.
На почетку, крају или између два сугласника слово В се чита као У. Слово Л се на крају реченице и између
два сугласника чита као слово У.
Прва ствар која се учи у већини страних језика јесте како да се представимо. Када бисте хтели да се представите на словеначком, рекли бисте
„Jaz sem Mina Čušin” или „Име ми
је Мина Чушин”. Сада ћу вам се
представити и рећи нешто више о
себи како бих демонстрирала како
ви сами то можете урадити. „Pozdrav,
jaz sem Mina Čušin, sem študentka
srednje šole v Užicu. Imam osamnajst
leta, rada berem knjige in rada se učim
jezike. Učim se slovenščine, da bom
lahko naslednje leto študirala v Kopru,
na Univerzi na Primorskem. Učenje
novega jezika je zelo težko, vendar zelo
pomembno za spoznavanje kulture in za
lažjo komunikacijo. Upam, da ste skozi
to kratko besedilo izvedeli nekaj novega
o slovenščini in da boste raziskovali
še naprej sami.” (Превод: „Здраво, ја

сам Мина Чушин, гимназијалка сам
у Ужицу. Имам осамнаест година,
волим да читам књиге и волим да
учим језике. Учим словеначки да бих
следеће године могла да студирам у
Копру, на Приморском универзитету.
Учење новог језика је веома тешко,
али веома важно за упознавање културе и за лакшу комуникацију. Надам
се да сте кроз овај кратак текст научили нешто ново о словеначком и да
ћете и даље сами истраживати.”)
Mина Чушин IV1

Учим турски

У

чити турски језик и није баш
нешто уобичајено али је баш
због тога занимљиво. Све је почело
спонтано. На једној од друштвених
мрежа појавио се снимак одломка из
једне турске серије. Био је јако забаван. Наставила сам да тражим сличне
снимке и на крају одлучила да одгледам серију на интернету. Свидела ми
се. Јако. Тако сам и заволела турски
језик. Био је некако несвакидашње
забаван а у исто време одлучан и топао. Наставила сам и даље да гледам
турске серије различитих жанрова.
Приметила сам да имају веома лепа и
занимљива места за туристе и надам
се да ћу их све једног дана посетити. Оно што ми је запало за око јесте
да су нам обичаји и култура слични,
без обзира на различиту веру. То ми
је опет заголицало машту. Наставила сам да истражујем на интернету и
њихову културу и језик. И то истраживање траје и надам се да ће још
дуго трајати. Често користим гугл
преводилац, речи и изреке које чујем
записујем у своје белешке.
Merhaba benim adım... – Здраво, зовем се...
Nasılsın? – Како си?
Havlayan kopek isirmaz. – Пас који
лаје не уједа.
Gozden irak, gonulden de irak olur –
Далеко од очију, далеко од срца.
Милица Лојаница III 7
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ЂАЧКИ РАДОВИ
Ode to Paper
Dear paper, you’re not just empty space,
People can use you in so many ways.
Oh, beautiful paper, white like snow,
I always need you, no matter where I go.
I put all my thoughts on you like a thread,
So they don’t exist only in my head.
Without you, my heart would bleed,
So many beautiful poems no one could ever read.
And heartwarming love letters no one could receive
And a completely different life everyone would live.
Oh, dear paper, you did a lot of good,
You preserved many ideas that have changed the world.
Oh, paper, you give me inspiration
That is why you deserve admiration.

Cinquain Poems
Sin
Golden, powerful
Appealing, seducing, corrupting
No amount is enough
Greed
Богдан Ршумовић 2016

Мина Јанковић 2021

Six-word stories
White cat. Black cat. No compromise.
Have little. Appreciate much. Be happy.
Had babbler. Tired. Has nobody. Lonely.
Ирена Савковић 2012

Огњен Радовић III6

Животна средина - Александра Милојковић III4
Doubt
Powerful, frightening
Disturbing, torturing, ruining
Silent killers of our minds
Suspicion
Тамара Лацмановић 2016
I’m Uniqueness inspired by Emily Dickinson’s I’m Nobody
I’m Uniqueness! Who are you?
Are you Uniqueness too?
If answer is “Yes”, you are lying for sure
You can’t be the second one
There’s no room for two.
How tedious – mediocrity or averageness
Easy accessible place if you’re not a freak
Come on, new members, help building a wall
Where your singularity
Becomes just another brick.
Милица Кулић 2017

The Big Bang Mini Saga
Among the shades of nothingness a wave of sound appeared.
It was followed by a trickle of light. Motions were spotted.
The burst of sound and light came like a thunder. Reality was
melting rapidly. Matter, energy and time were intermingling in
the chaotic, unformed vacuum of the proto space.
Милош Ђурић 2009
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Too Little, Too Long Mini Monologue
It’s okay, Janko. Nobody actually knows why you came late
to Kosovo, but it’s not ours to know. Ours is to live and maybe
sometimes, but unfortunately we do it often, judge others. If
we were in some other dimension, we would try to be better.
Not for others, but for ourselves. Until then, the yellow skirt on
that girl looks hideous. But Janko, we can’t say it’s only your
fault. Or should I say Janoš? Or maybe it was Jovan? Serbians
loved you so much, they gave you three names. It must be an
honour. Your hopes were maybe too big this time. Huge, if you
ask me. We got used to disappointments. Especially when it
comes to Turkey. Lots of time I hear people talking nonsense.
But only you, and well God, know why you were late to meet
more soldiers. But tell me, be quiet so no one else knows, I
promise, I won’t tell anyone. Was it because you got stuck in
a pub? Maybe too many beers? Oh, I get it. That girl on the
way down was pretty hot, Janko, oh Janko, you silly man. You
travelled all the way down just to end up being enchanted by
that beauty. I mean not to brag, but we do have pretty girls
around here. Speaking of girls, maybe your wife got sad so
she started packing tons of food, just like every grandma does:
‘Janko, I’ve packed sixty-six sarmas for you, I hope it will
be enough for today. And under that big bag, you have three
gallons of homemade goulash. I killed those animals with my
bare hands, so I expect it to be missing in a couple of hours.’
Oh, I see, you just wanted to be pretty. Barbers can’t take so
much time sometimes. Sorry you couldn’t make it, threenamed man. Better luck next time. I surely hope the goulash
was delicious.
Миа Пурић 2018

PERCHÉ AMO L’ITALIANO?
Non credo che riuscirò mai a descrivere perché amo l’italiano.
La lingua della cultura, di Dante, dell’arte...
Ogni parola scivola lentamente dalla lingua, fino a quando non
viene pronunciata e trasformata in una canzone.
Quella vera emozione che solo le parole italiane possono
esprimere! Rabbia, tenerezza, amore, dolore, brama per la
bellezza, passione diabolica!
Finalmente! La pelle accappona leggermente perché, senza
traduzione, comprendi le parole di Mastroianni che ti rendono
la vita dolce.
“Questa è proprio l’arte che preferisco, quella che penso servirà domani: un’arte chiara, netta, senza retorica, che non
dica bugie, che non sia adulatrice”.
Tutto ha un significato nuovo!
Senti il tuo sangue bollire e la tua vita trasformarsi in un tango
della luna.
Sai che sei tu quello che deve scoprire migliaia di segreti nascosti dietro storia incredibile, poesia, filosofia, pittura, cinematografia, moda, cucina...
Ogni volta prometti lo stesso: “Visiterò l’Italia e rimarrò in
ogni luogo per almeno nove giorni”.
Le foto che vedi ogni giorno sulla tua scrivania saranno finalmente collegate con la magia che dipingono.
L’italiano è la lingua dei sogni e della bellezza.
Con ogni nuova parola imparata, avvicini al mondo meraviglioso, che è creato dalle parole “La vita è bella”!

IV4 Le corbeau et le renard - 400 година од рођења
Жана Де Лафонтена

Mon carnet de voyage
Salut, je suis Ivana et aujourd’hui je vais vous parler de mon
voyage en France. Oh, c’était une expérience agréable. Ma
famille et moi, nous avons visité Lyon et Paris la semaine
dernière. On est partis le 10 octobre et on est restés à Lyon
pendant 3 jours. J’ai beaucoup aimé Lyon. Lyon se trouve au
sud-est de la France. La ville est très vieille et les gens y sont
très gentils. Tout le monde qu’on a demandé quelque chose
voulait aider. C’est une ville très connue et maintenant je
sais pourquoi. Les bâtiments et les cathédrales sont vraiment
incroyables. Trois jours à Lyon n’était pas assez. J’espère
qu’un jour je vais y retourner.
Et puis, nous sommes allés à Paris. D’être honnête, j’ai aimé
Paris, mais pas autant que Lyon. Paris est plus grande que
Lyon. Il y a beaucoup de beaux sites touristiques, mais la plus
grande partie de la ville n’était pas très intéressante. Bien sûr,
la Tour Eiffel, Les Champs Elysées, L’Arc de Triomphe sont
vraiment beaux.
Je voudrais visiter d’autres villes de France, par exemple
Marseille, Nice, Bordeaux etc.
En attendant, racontez-moi votre expérience.
Ивана Караичић II 6

Анастасија Продановић IV1
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Жизнь молодежи в прошлом и сегодня
Время летит и приносит с собой различные изменения. От
больших компьютеров, занимавших всю комнату, мы перешли к устройству, которое держим в руках. С их помощью
мы можем поговорить с дорогими людьми, от которых
нас отделяют тысячи километров. Раньше для получения
информации требовалось больше времени, но теперь все
находится на расстоянии одного клика.
Технологии и быстрый темп жизни создали огромный разрыв между поколениями. Сравнивая молодость моей бабушки и меня, я вижу много различий.
Во времена бабушки девочки несколько дней ждали писем
от мальчиков, которые были в армии. А потом они каждый
день перечитавали одно и то же письмо, пока не приходит
новое. Они жили при коммунизме и провели множество
трудовых акций, в которых участвовал каждый. Слушали
граммофонные пластинки.
Портрет современной молодёжи отличается . Теперь есть
YouTube, и у нас есть все песни, записанные на данный
момент. Политика не в наших интересах и не сильно влияет на жизнь молодежи. А «письма» приходят, когда их к
нам присылают.  
Новая эра принесла нам, молодому поколению, большое
облегчение и веселье. Но новая эпоха отняла у нас многое:
романтику, общение …
Иногда я просто хочу быть ребенком, который жил тридцать лет назад.
Марија Бојовић IV 6

IV2 & IV6 La cigale et la fourmi - 400 година од
рођења Жана Де Лафонтена

Како учим немачки - Марија Костић I1
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Како се забављају
Шпанци?

Да ли сте знали?!?
У Ватикану је могуће
користити банкомат на
латинском језику.

Постоји 13 начина да
изговорите глас „о” у
француском језику.

У

Шпанији се током године организује велики број фестивала
(fiestas) чија је сврха да се забаве, опусте и лепо проведу. Издвојила бих три најпосећенија, али које бих и ја посетила.
LA TOMATINA

Енглески језик је званични језик неба! Није
битно одакле су, сви
пилоти говоре енглески језик на међународним летовима.
Исто тако, италијански
језик је званични језик
класичне музике!

Ономатопеје нису исте у
свим језицима. За звук крцкања у Немачкој се користе
речи: „Knisper! Knapser!
Knupser!”, у Француској:
„Cric! Crac! Croc!”, у Шпанији:
„Cris! Cras! Cros!”. Док је код
нас мјаукање мачке: „Мјау”,
а у Енглеској: „Meow”, у Естонији је то: „Нау”. У Албанији прасићи не кажу „oink”,
већ „hunk hunk”. Када нам
је нешто смешно, уместо
нашег „хахаха” Шпанци
пишу „јајаја”, а Португалци:
„rsrsrs“.

У шведском језику
дани у недељи су
добили називе по
боговима из нордијске митологије.

Осим енглеског, француски је једини језик који
се учи у свакој земљи.

III1 & Бранкица Скорковић

У руском језику
постоје речи које
садрже три иста самогласника један
до другог: Длинношеее – дуговрато,
Змееед – змијолики
орао

У финском језику постоји најдужи палиндром (реч која има
исто значење када се
чита и унапред и уназад) и то је реч: саиппуакивикауппиас.

Библија је најпревођенија књига,
а у стопу је прати
Пинокио. Библија
је преведена на
683 језика, а неки
њени делови на
чак 3000 језика.

Шпанци кажу да је гађање парадајзом одличан начин за ослобађање од стреса. Да ли је то тачно, најбоље знају учесници фестивала „La Tomatina”, који се дуже од 70 година одржава у граду
Буњол, недалеко од Валенсије. Том приликом се више десетина
хиљада људи међусобно гађа са преко 100 тона парадајза. Борба
траје сат времена, након чега следи туширање, за шта је у центру града обезбеђено 500 тушева. Све је почело спонтано 1945.
године када су се две групе младића сукобиле бацајући парадајз.
Локална власт је целу деценију покушавала да забрани догађај,
али је његова популарност тако брзо расла да данас представља
туристичку атракцију.
LAS FALLAS

Фестивал ватре је традиционална прослава у Валенсији у част
Светог Јосифа. Траје од 15. до 19. марта. Фигуре за овај догађај
се праве од папира и дрвених конструкција. Последњег дана фестивала оне се спаљују. Порекло фестивала се везује за стару традицију градских столара. Они су уочи празника свом заштитнику
Светом Јосифу, спаљивали испред својих радионица, на улицама
и градским трговима, старе и неупотребљиве ствари заједно са
дрвеним справама које су користили за подизање фењера током
зиме. Због тога се на дан Светог Јосифа (19. март) спаљују фигуре и тај дан се назива и Cremá.
SAN FERMIN

Овај фестивал се одржава сваке године од 6. до 14. јула у Памплони, граду који се налази у подножју Пиринијеа. Тачно у подне
6. Јула, са балкона Градске куће, церемонијом „Chipinazo”, под
командом градоначелника, отвара се фестивал. Трчање испред
разјарених бикова за многе представља, веровали или не, забаву.
Одећа карактеристична за трку је бела мајица, беле панталоне и
црвена марама, а учесници трке доказују своју храброст и смелост. Овај догађај, за поједине, представља право опуштање и
разоноду.
Сара Вучковић IV4
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Које руске речи „излуђују” странце?

Н

аизглед необични и непознати
гласови, сложене глаголске промене и гомила сугласника могу бити
проблем чак и онима који течно говоре руски.
У руском језику постоји 33 слова и
још више гласова, а не важи правило
„пиши као што говориш”. Које речи
представљају проблем чак и онима
који добро говоре руски? Пробајте и
ви да их изговорите!
Лингвистички „кошмари”
Странцима је веома тешко да изговоре глас „Ы”. То је заправо дифтонг,
односно двоглас. Изговор почињете
од гласа „У” (али без истурања усана). У речима са словом „Ы” странци често умекшавају претходни сугласник, па тако, на пример, уместо
„мышь” кажу „мишь”. Овај глас се
може описати и као звук који испустите кад вас неко удари у стомак.
„Најтеже су ми кратке речи са гласовима који не постоје у енглеском

језику, на пример ’сыр’”, каже наш
аутор Томас Ходсон из Британије.
Аутори протала Russia Beyond Пеги
Лозе из Немачке и Лучија Белинело
из Италије кажу да им је најтежа реч
„пыль” („прашина”). Аутору из Британије Нику Холдсворту најтежа реч
је „бык” и увек је нехотице изговори
као „бик”.
Тешко је изговорити и гласове Щ и Ч.
Занимљиво је што се они често налазе
један до другог. Руско Ч је нешто између српског Ч и Ћ, с тим што је мало
ближе овом другом. Изговара се отприлике као хрватско Ć. Глас Щ постоји у неким дијалектима српског
језика (у српској књижевности се
преноси словима „сј”: „Само сјутра,
Јаблане”). Сличан је, на пример, гласу SH у енглеској речи „shine”, па би
се рекло да га лако могу изговорити
они којима је енглески матерњи језик. Али није увек тако.
Ево примера: „соответствующие”

Phrases All Over Europe!
Italian: In bocca al lupo
The literal translation in English
is “to be in the
wolf’s
mouth.”
Italians normally use it when they wish each other
good luck, especially before an exam
or something important. I used to hear
this expression on a daily basis around
my University. The common response
is “Crepi” or “Crepi il lupo,” which, in
this sense, means “thank you.”
Danish: Deteringenkopåisen
English translation: There
is no cow on the ice. What
it actually means: There is
no problem!
Spanish: ¡Que pedo!
The Literal translation: What fart! Believe it or not, this expression isn’t as
filthy as it sounds. It’s actually a common Mexican expression meaning
“what’s up?” but depending the tone,
can also mean “what’s the matter?” or
“what’s your problem?”
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What’s up, buddy!
Do you fancy going to the party?,
it’s tonight – ¡Que
pedo, guey! ¿Teapuntas al reventón
de estanoche?
Turkish: Taşattı da kolu mu yoruldu?
In English it
would mean:
Did he throw
a stone so
his arm got
tired?” This is said to berate someone
who’s being lazy.
German: Klappezu, Affe tot
Literal translation: Close the lid, the
monkey is dead		
Meaning: It’s the end
The origin of this one
is not really known,
but it sure is a fun one to say. It’s meant
to be said in a more casual manner, a
lot like the German phrase “that’s all,
folks!” or “that’s the end of the story”.

(одговарајући) и „защищать” (штитити). „Тешко нам је да изговоримо и
једно слово ’Щ’, а овде се два налазе
један поред другог!”, каже наш аутор,
новинар из Америке Џон Вароли.
„Доста муке ми је задала реч ’достопримечательности’ (знаменитости)
јер је предугачка”, каже холандска
новинарка Ева Хофман.
Реч „мужчина” (мушкарац) изговара се као „мущщина”. „Једном сам
хтела да наручим свеже цеђени сок
и није ми било лако, јер се то на руском каже ’свежевыжатый”, сећа се
Лучија.
Наш новинар Тим Кирби навео је
примере „штукатурка” (малтерисање), „Хрущёв” (Хрушчов, председник Совјетског Савеза) и „Шарикоподшипниковская улица”.
Називи руских улица заиста могу
бити компликовани. „Студирао сам у
Центру за међународно образовање у
Greek: Pias to avgo kai kourefto
Meaning: grab an egg
and shave it, a retort
used when faced with
an impossible situation, or as an answer
to a question which seems to have no
solution, meaning, you might as well try
to shave an egg; an impossible task.
French: Tomber dans les pommes
Translation: Fall in
apples.
When the French
faint, they don’t fall
on a bed of roses perfumed with Chanel
N°5, but in… apples! To “fall in the
apples” means to lose consciousness.
Russian: Вот, гдесобаказарыта.
Direct
translation:
Here’s where the dog
is buried. Meaning:
That’s the root/essence of the issue.
English: Don’t throw the baby out
with the bathwater
Meaning: Don’t get rid of valuable
things along with the unnecessary ones.

Москви који се налази у Улици Кржижановског. Није ми било лако да
питам људе како дотле доћи”, каже
Томас. Ова улица је добила име по
Глебу Кржижановском, совјетском
научнику пољског порекла.
Треба нам више сугласника!
„Страшно је кад у једној речи има
пуно сугласника”, каже Лучија. Пример за то је станица московског метроа Краснопресненская, која је добила име по реци Пресњи.
Тим је навео више оваквих примера.
Било му је компликовано да изговори „Большой Спасоглинищевский
переулок”. Ова уличица је добила назив по Храму Преображења на Глиништу – средњовековни назив овог
места је настао од речи „глина”. Као
пример навео је и „Улицу 1905 года”.
Потребно је доста времена да се ово
изговори – „Улица тысяча девятьсот
пятого года”.
У тешке речи Тим је сврстао и „здравствуйте” (здраво), „спровоцировать”
(испровоцирати), „квалификационный” (квалификациони) и „отрапортовал” (рапортирао).
Понекад је тешко разумети сврху меког знака „Ь” и тврдог знака „Ъ” – на

пример у речима
„вольноопределяющийся” (добровољни војник у царској
Русији) и „используемые” (они који
се користе). Џон
каже да га збуњује
меки знак и да га
нервирају речи које
почињу са два иста
слова, на пример
’ввод’ (увођење).
„Ја сам Немица па су ми компликоване све речи са тврдим Л”, каже Пеги.
„На пример ’лук’ и ’ложка’ (кашика). Дуго сам вежбала изговор речи
’среднестатистический’ (просечан)”.
„А када причам, плашим се да ћу погрешно акцентовати речи у којима се
једноставно не сме направити таква
грешка”, додала је Пеги.
На пример „мукА” (брашно) и
„мУка” (мука) или „писАть” (писати)
и „пИсать” (вршити малу нужду).
„Код речи ’самостоятельно’ увек ми
се заплете језик”, каже Ађај Камалакаран, аутор књиге „Путовање ка
љубави и друге приче са острва Сахалин”.

Origin: You won’t believe this one! In the
early 1500s, people only
bathed once a year. Not
only that, but they also bathed in the
same water without changing it! The
adult males would bath first, then the
females, leaving the children and babies
to go last. By the time the babies got in,
the water was clouded with filth. The
poor mothers had to take extra care that
their babies were not thrown out with
the bathwater.

What happens to
a wooden plank
when soaked in
water? It bends.
In the same way
people
bend,

Portuguese: Estásaquiestás a comer!
Translation: You’re here
to eat! Meaning: If you
don’t behave, I’ll slap you
Flemish: Daarheefthijgeenkaas van
gegeten
Translation:
He
hasn’t eaten any
cheese from that.
Meaning: He doesn’t
understand it
Serbian: Pijankaoletva!
Translation: As drunk as a wooden
plank!

Германизми

Г

ерманизми су речи преузете из
немачког језика и прилагођене
другом језику. Посебно су карактеристични за народе који су били
под aустроугарском влашћу, или
под утицајем немачке културе.
Замислите да имате проблем са
ауспухом (derAuspuff) и морали
сте да оставите ауто код мајстора (der Meister). Вратили сте се
кући пешке и хоћете да правите вечеру. На памет вам падају
кифле (einKipferl) и виршле
(dasWürstchen) и то спремате.
Ставили сте есцајг (dasEsszeug)
на сто, заборавивши да вам заправо не треба. Ах, како сте само
луцкасти. Готови сте са вечером и
сетили сте се да у фрижидеру имате неколико кугли (dieKugel) сла-

„Јуче сам мењао флуоресцентна
светла у кухињи и схватио да не могу
да изговорим ту реч на руском – ’флуоресцентный’”, каже Томас.
Питали смо и српске сараднике издања Russia Beyond које руске речи
њих излуђују, али они кажу да немају
сличних проблема. То је и разумљиво, јер је руски језик ипак близак
српском, а Србија има дугу традицију учења руског језика у школама и
на универзитетима. Што се пак тиче
Срба који тек почињу да уче руски,
чињеница је да они такође имају доста проблема, и то најчешће сличних
овима које смо навели.
Бранка Вукић
while walking, when they get ‘soaked’
in alcohol.
Нина Лазић III4,
III1& Бранкица Скорковић
доледа са кексом (der/dasKeks),
или бисте пак могли спремити коју
кнедлу (derKnödel). Одлазите до
фрижидера, али онда подсећате
сами себе да сте на дијети... Ништа
од слаткиша за вечерас. Присетили
сте се да сутра имате госте и крећете да гланцате (derGlanz) дневну собу. У једном тренутку примећујете тамну флеку (derFleck)
на зиду. Ох не! То мора да је пас
избацио земљу из саксије. Морате
да зовете молера (derMaler) сутра
рано, а већ сте банкрот (bankrott)
овај месец. Каква катастрофа од
вечери!
Мина Старчевић
Марија Јовановић
Невена Тотовић
Александра Милојковић
Бојана Голубовић
Јована Кулашевић

IV4
IV4
IV4
IV4
IV4
IV4
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Непреводиве речи

Kвиз

Дух народа се може тражити на многим местима. Једно
од њих је у речима које нису лако преводиве, односно
за које не постоји еквивалент у другим језицима, већ се
морају описати. Представљамо вам неке од тих речи на
немачком језику:
1. Geborgenheit
/ɡəˈbɔrɡn̩ha͜ it,Gebórgenheit/
noun
Ову реч користимо када желимо
да опишемо осећај сигурности,
топлине и ушушканости љубављу.
Употребили бисмо је да опишемо
осећај сигурности детета у мајчином
загрљају.
2. Verschlimmbessern
/fɛɐ̯ˈʃlɪmˌbɛsɐn/
verb
Verschlimmbessern је реч коју бисмо
искористили након што смо хтели да
учинимо неко добро дело, али смо
на крају упрскали и само направили
већи проблем (а признаћете, свакоме
се то барем једном десило).
3. Treppenwitz
noun
Замислите да се неко ужасно наљутио
на вас и свашта вам рекао, а ви сте
ћутали као заливени, само да бисте
се после сетили шта сте све могли да
кажете. Ово је немачка реч за то.
4. Sturmfrei
/stúrmfrei/
adjektiv
Са овим ће се доста тинејџера
поистоветити, јер се ради о речи
која је замена за нашу пословицу
„кад мачке нема, мишеви коло воде”.
Знате онај осећај када вам родитељи
оду ван града и време је за журке
свако вече!
5. Ohrwurm
/ˈoːɐvʊrm/
noun
Ако се неко сећа епизоде Сунђер
Боба где је наш жути другар имао
музичкоg црва у уху, ово је реч која
то описује: када нам песма уђе у
главу и одбија да изађе.
6. Zugzwang
/ˈʦuːkʦvaŋ/
noun
Сви познаваоци енглеске речи
„procrastinating” ће се сложити са
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дефиницијом да је ово притисак јер
знате да морате урадити нешто, а
радије не бисте радили ништа. Zugzwang је исто то, само на немачком.
7. Backpfeifengesicht
/ˈbakp͡faɪ̯ fənɡəˌzɪçt/
noun
Можда је чудно, али ова реч описује
стање када некога желите јако да
ошамарите. Буквалан превод би
гласио „лице коме треба шамар”. Ова
реч је такође назив познате песме Die
Ärzte бенда (познати немачки панкрок бенд).
8. Sprachgefühl
[ʃpraːxɡəfyːl]
noun
Ову реч вам не можемо боље
објаснити него као осећај за језике
код људи који их лако уче.
9. Fremdschaemen
/ˈfʀɛmtˌʃɛːmən/
noun
Реч описује тренутак када вас поједе
блам због тога што је неко поред вас
урадио нешто глупо. На пример, ако
неко каже неприкладан коментар,
и онда осетите да црвените због те
особе поред вас.
10. Fernweh
/ˈfɛʁnveː/
noun
Ова чудна реч се може описати као
осећај обрнуте носталгије. Да вам
објаснимо: ако вам је некад преко
главе да гледате укућане или своју
школу, и само желите негде да
одпутујете, ово је реч коју можете
искористити.
Мина Старчевић
Марија Јовановић
Невена Тотовић
Александра Милојковић
Бојана Голубовић
Јована Кулашевић

IV4
IV4
IV4
IV4
IV4
IV4

1. Који језик има највише падежа?
А) чезки
Б) мађарски
В) фински
2. Колико слова има најдужа
реч у српском језику, која је
ушла у Гинисову књигу рекорда?
А) 19
Б) 22
В) 32
3. Где се користи највећи број
светских језика?
А) Европа
Б) Азија и Африка
В) Јужна Америка
4. Колико језика се приближно говори у Лондону?
А) 300
Б) 200
В) 75
5. Реч ВАМПИР је:
А) руског
Б) српског
В) румунског порекла
6. Која земља има у употреби
највише језика?
А) Папуа Нова Гвинеја
Б) Бразил
В) Турска
7. Колико слова има најдужа
реч у енглеском језику?
А) 25
Б) 35
В) 45
8. На ком језику је написана
прва штампана књига у Европи?
А) руском
Б) латинском
В) немачком

9. Која земља има највише званичних језика?
А) Кина
Б) Јужна Кореја
В) Јужноафричка Република
10. Који је једини европски језик који има два писма?
А) македонски
Б) српски
В) бугарски
11. Који језик има највише слова на свету?
А) кмерски
Б) непалски
В) арапски
12. Бусуу језик је:
А) језик који има преко 2000
симбола за споразумевање
Б) језик којим говори 8 људи
на свету
В) језик који има најкраће
писмо
13. Шта је есперанто?
14. Који се језик први употребио у свемиру?
15. Како се назива звиждући
језик који се до данас потпуно
развио и користи се на Канарским острвима?
А) Алат Иве
Б) Ле Мино
В) Силбо Гомеро

Спорт! Дисциплина: језик!

Р

еч „спорт” настала је од француске речи „деспорт” која означава слободно
време, оно које се проводи ван посла, у којем човек може да се опусти и
ужива у другим стварима. У данашњици бити професионални спортиста готово да подразумева знање неког од страних језика. Константан ментални тренинг и баратање са најразличитијим појмовима, оно је што ову професију прати. Поред изузетно честих путовања, савремени спортиста страни језик мора
на широко да користи. А, зашто је то тако?
Стицати спортска достигнућа ни мало није лако и готово да је нераскидиво
повезано са знањем неког од страних језика, а поготово енглеског. Било да је у
питању резервисање авионске карте, пријаве на такмичења, потписивање уговора, разумевање сертификата, команди, договора и комуникације са тренером, менаџером и новинарима, знање страног језика од суштинског је значаја.
Сваки спортиста толико путује да уколико није у стању да разуме макар један
од страних језика, он неће моћи да се снађе ни у хотелу, продавници, банци,
па ни у спортском клубу. Комуникација без преводиоца бива тада сведена на
ниво аматера. Важно је схватити пре одлуке бављења спортом да се спортска
каријера у било којој земљи гради на енглеском језику. Интернационално окружење на разним такмичењима увек захтева да судија коментарише и оцењује
на овом језику. За спортисту је веома битно да пре своје каријере савлада основе спортских израза и у свом професионалном окружењу страни језик говори
течно. Без тога чини се да неће бити изразитог напретка у каријери чак и када
су спортска умећа видна и резултати добри.
Такође, енглески и француски језик су службени језици Олимпијских игара.
Па ипак, и језик или језици земље домаћина постају олимпијски језик током
трајања игара у земљи.

Ево и неких познатих спортиста који поред успеха
који постижу у спорту, говоре више страних језика:

ић – 11

Новак Ђоков

ахимовић – 7

Златан Ибр

u–8

Romelu Lukak

Јована Урошевић IV4
Христина Митић IV4
Теодора Цицварић IV4

ndes – 7

Gedson Ferna

Mikel Arteta –

r–6

Arsène Wenge

7

rf – 6

Clarence Seedo

Нина Лазић III4, Невена Бацетић III4, III1& Бранкица Скорковић
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ОДГОВОРИ: 1. А) чезки језик који се
говори на Кавказу има 64 падежа; 2.
Б) 22 –престолонаследниковица, мада
се као још дужа реч од 29 слова наводи
реч - антисамоуправносоцијалистички
; 3.Б) Азија и Африка; 4.А) 300 ; 5.Б)
српског; 6.А) Папуа Нова Гвинеја (око
850 различитих језика); 7.В) 45; 8.Б)
латинском; 9.В) Јужноафричка Република (11 званичних језика); 10.Б)
српски; 11.А) кмерски језик (74 слова); 12.Б) језик којим говори 8 људи
на свету; 13.вештачки језик; 14.руски
језик; 15.В) Силбо Гомеро

М

ноги их знају по томе што су
победници Евровизије 2021. године, са својом песмом Zitti e buoni,
али можда су вам ове чињенице о
њима мање познате.
Манескин је италијански рок бенд
из Рима чију поставу чине певач Дамиjано Давид, басисткиња Викторија
де Анђелис, гитариста Томас Рађи
и бубњар Итан Торкио. Викторија,
Томас и Дамијано су се упознали
још у средњој школи и пожелели су
да оснују бенд, али им је недостајао
бубњар, па су Итана пронашли путем
огласа на Фејсбуку.

Måneskin
Италијани нису више познати само по сјајним укусима,
врхунској моди и фудбалу. У последње време се веома
прославила рок група – Манескин, а њихов главни
извођач Дамијано Давид је освојио срца девојака широм
Европе.

Име бенда (Måneskin) је данска реч,
што у преводу значи месечина. Каријеру су започели наступајући на
римским улицама.
Италију су очарали учешћем у 11. сезони X-фактора 2017. године. Иако су
завршили на другом месту, привукли
су пажњу публике. Исте године издали су свој први студијски албум под
називом Chosen.
2021. године победили су на 71. издању фестивала Санремо са песмом
Zitti e buoni и тако се пласирали у финале Евровизије. Назив песме у слободном преводу значи „ућути и лепо
се понашај” , а у нумери је реч о некоме ко се не уклапа у друштво и ко не
жели да живи по правилима већине.
Да су другачији од осталих, чланови
бенда истичу не само текстовима песама већ и карактеристичним стилом
облачења.
Након победе на Евровизији, на којој

су освојили 524 поена, певач Дамијано је послао поруку целом свету изговарајући реченицу „Рокенрол никад не умире!”
Певају такође и на енглеском језику.
Манескин је оживео и неке песме на
које смо можда помало и заборавили
кроз нове обраде, а ми смо издвојили
наше омиљене: „I WANNA BE YOUR
SLAVE”, „BEGGIN”, „MIDNIGHT
SKY”, „L’ALTRA DIMENSIONE”
(Друга димензија), „LE PAROLE
LONTANE” (Далеке речи) које и вама
препоручујемо да свакако послушате.

За своје песме сами пишу текстове, а
многе су достигле огроман број прегледа и доспеле на топ листе хитова.
Неке од познатијих су „Vent’anni” и
„Torna a casa”.

Пред вама је страница из Дамиjaновог дневника кад је био мали дечак на
којој пише да му је сан да једног дана
постане велика рок звезда.
Ако имате велике снове, чак и ако
се чине немогући, верујте у себе и
никад не одустајте. Ако је Дамијано
остварио свој сан, зашто не би могао
и ти?
Мина Филиповић III 7
Мина Јанковић III 7
Теодора Вуловић III 7
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Референце:
Европски дан језика
https://edl.ecml.at/
https://elementarium.cpn.rs/naucne-vesti/jezici-koji-nestaju/
wikipedia
Да ли сте знали?
http://www.youthnow.rs/2020/08/23/20-jezickih-zanimljivosti-iz-svih-delova-sveta/
https://www.vecteezy.com/vector-art/1923771-man-thinking-of-the-question-and-sitting-on-big-question-mark-symbol
https://www.123rf.com/photo_75737954_good-idea-icon-drop-shadow-eureka-silhouette-symbol-human-brain-inside-lightbulb-negative-space-vec.html
Спорт! Дисциплина: језик!
www.pinterest.com
Како се забављају Шпанци
https://www.sanfermin.com/en/photos/running-of-the-bulls-best-photos/
https://www.pinterest.com/shyamswaminatha/la-tomatina/
https://www.surfingtheplanet.com/en/visit-valencia-las-fallas/
Непреводиве речи
https://mein-dein.com/5-nemackih-reci-koje-je-nemoguce-prevesti-na-srpski-jezik/
http://jednostavnoana.blogspot.com/2019/02/nemacke-reci-koje-bi-bilo-dobro.html
Германизми
https://sr.m.wikipedia.org/sr- ec/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D
0%BC
Phrases all over Europe
https://www.ef.com/wwen/blog/language/12-cool-italian-expressions-youll-learn-rome/
https://www.scandinaviastandard.com/6-danish-expressions-you-need-to-know/
https://baselang.com/blog/vocabulary/funny-spanish-phrases/
https://matadornetwork.com/abroad/30-awesome-turkish-expressions/
https://www.ef.com/wwen/blog/language/12-weird-german-phrases-using/
https://greekerthanthegreeks.com/2019/05/20-of-the-funniest-and-dirtiest-nonsensical-greek-wisecrack-expressions-andphrases.html
https://takelessons.com/live/french/funny-french-phrases-giggle-z04
https://www.babbel.com/en/magazine/16-colorful-idioms-that-ll-sell-you-on-the-russian-language
https://www.grammarly.com/blog/14-expressions-with-crazy-origins-that-you-would-never-have-guessed/
https://www.theintrepidguide.com/25-hilarious-portuguese-idioms/
https://theculturetrip.com/europe/belgium/articles/13-expressions-in-flemish-that-make-no-sense-in-english/
Које руске речи ‹излуђују›странце?
https://www.rbth.com/
Манескин
Glossy, BBC News, Инстаграм
Уреднички тим: Бојана Броћић, Бранкица Скорковић, Исидора Шиљак, Јелена Ћоровић, Бранка Вукић, Милена
Миленковић, Ђурђица Судзиловски, Невенка Демировић, Данка Ковачевић, Светлана Гавриловић
Лектура: Ирина Гудурић, Милена Стричић
Насловна страна: Богдан Радовановић IV7
Припрема за штампу: ГРАФОНОВА Ужице
Штампа: Grafos Ужице
Ужице, 2021.
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Поздрав из ...
Salutation de …
Greetings from …
Saludos desde …
Привет из ...
Saluti da …
Grüße aus …

Штампање Разгледнице помогли:

