
Језици 

 

 Једна девојчица је управо кренула у пети разред у Основну школу „Филип 

Филиповић“, Све се променило... 

 Старија је, има нове наставнике, нове предмете, околину... У њеној глави се све 

скупило, а међу тим стварима је и једна нова особа. 

 Та особа се зове немачки језик. До сада је ту био само српски и енглески језик, али 

сада се упознаје са немачким.  

 Када су се српски и немачки срели, једно другог су прво одмерили погледом. 

Немачки је видео један дебељушкасти кромпир по коме су исписане разне речи. На капи 

су биле творенице, по рукама су били падежи. На стомаку је писало ја, ти, он, она, оно. На 

једној ципели је писало Марко, а на другој Краљевић. Немачки језик је био мршавији и 

празан. На њему су била написана само четири падежа, затим der, die, das и неке речи са 

великим почетним словом.  

 

 

 

 

  Немачки језик     Српски језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

       падежи    падежи 

 

  

 

 

    Hallo         

 

Марко               Краљевивић 

  

 

 

Разговарали су и сазнали много нових ствари. У немачком се све именице пишу 

великим словом, а не као у српском − само властите. Све је једноставније и нема пуно 

правила. Српски има номинатив, генитив, датив, акузатив, вокатив, инструментал и 

локатив, а немачки номинатив, генитив, датив и акузатив. У српском именицу мењамо по 

падежима тако што променимо њен облик, а у немачком само додамо одговарајући члан. 

 Немачки је мало грубљи језик, па нама обичан разговор звучи као свађа. Они имају 

умлаут − две тачке које пишу изнад неких слова. Њихове заменице су  ich, du, er, sie, es, 

wir, ihr, sie. 

 

4 падежа 

der die das 

творенице 

 ја, ти, он, она, оно 



 Тог дана се још нису дотакли књижевности. Српски и девојчица су сазнали само 

основне ствари. Сада ће моћи да се споразумевају када оду у неку државу и богатији су за 

још један језик. 

 Јако је занимљиво учити језике и корисно је када их научите. Учићи језике 

сазнаћете и неке ствари о том народу. 

 Мислим да је љубав према језицима врло важна. Свако има неки омиљени језик 

који учи или већ зна. Треба их учити због путовања, споразумевања, школовања, посла и 

спорта. Једноставно, волите језике! 

 

        Ђурђа Пановић, 6/3 


