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НЕКИ ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ  
СРПСКОГА ЈЕЗИКА НА ПЕДАГОШКОМ ФАКУЛТЕТУ

Резиме: Успех студената у настави српског језика у приличној мери зависи од њиховог ра-
није стеченог знања које би требало да послужи као платформа за један озбиљнији и дубљи 
приступ изучавању језика. Резултати које наши студенти остварују на тестовима са пријем-
ног испита, као и на тестовима с почетка семестра (који им се дају ради утврђивања почетне 
позиције сваког студента понаособ у односу на област која ће се изучавати) редовно указују 
на то да је знање наших средњошколаца непотпуно у елементарним стварима, те да претход-
ни циклус њиховог школовања није ваљано окончан, барем не када је настава језика у пи-
тању. Да је то заиста тако, потврђују и резултати једног малог истраживања међу ученицима 
четири сомборске средње школе (на узорку од 100 ученика). Будући да анализа резултата ос-
тварених на тесту предочава постојање озбиљних празнина у знању наших средњошколаца, 
с правом би се могло устврдити да „заједница“ језика и књижевности у наставном процесу, 
премда сасвим природна, ипак опстаје на уштрб језика. 
У раду се указује на конкретне проблеме при усвајању градива из сваке области пона-
особ, анализирају се узроци и предлажу нужни кораци које би ваљало предузети ради пре-
вазилажења постојеће ситуације. При анализи, нису занемарени ни лични ставови ученика 
према граматици, који се виде у њиховим коментарима исписаним на маргинама теста, а 
који, опет, показују да ученици немају јасну, целовиту слику предмета који проучавају, нити 
им је јасно какву улогу има учење граматике матерњег језика, за коју врсту комуникације је 
оно корисно и је ли уопште потребно. То код њих по правилу ствара осећај инфериорности и 
одбојности не само према граматици српскога језика већ и према језику уопште.
Кључне речи: српски језик, граматика, ученици, средња школа, факултет.

Чињеница да је српски језик базични предмет у основној школи обез-
беђује му (или би требало да му обезбеди) веома важан статус на свим педагош-
ким факултетима. Већ неколико година се на Педагошком факултету у Сомбору 
(смер професор разредне наставе) овај предмет изучава током три семестра, што 
свакако представља бољу позицију од пређашње, када су само два семестра била 
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посвећена његовом изучавању. Па ипак, увећан фонд часова није решио неке 
старе проблеме. Пре свега, мисли се на недовољан степен усвојености знања о 
језику, као и недовољно развијену свест о потреби стицања те врсте знања код 
студената који уписују факултет. Нажалост, њихово раније стечено знање је у 
толикој мери непотпуно у елементарним стварима да не може да послужи као 
платформа за даље и дубље студије. Томе у прилог говоре и резултати тестова 
са пријемног испита на нашем факултету, где студенти остварују знатно боље 
резултате на оном делу теста који се тиче књижевности. Нема сумње да се при-
преме за полагање пријемног испита код већине ученика своде на ишчитавање 
забиљежака са часа или, у бољем случају, уџбеника, што им у односу на друге 
методе припремања изгледа брже и лакше, као и да ће се тако многе ствари за-
држати у меморији. Ипак, чињеница је да се задржава једино оно знање у које је 
уложен неки напор – снажан и продоран напор перцепције, или дуго, постепено 
и разборито размишљање о самом предмету који се проучава. Овакав приступ 
обично резултира неједнаким и шароликим познавањем градива: ученицима су 
неке ствари јасне, друге магловите, а већина је за њих потпуна непознаница.

Све упућује на то да претходни циклус њиховог школовања није ваљано 
окончан, барем не када је настава језика посреди, стога и корене поменутих про-
блема ваља тражити, пре свега, у његовом оквиру. 

Да је то заиста тако, потврђују и резултати једног малог истраживања 
обављеног међу ученицима трећег разреда гимназије друштвено-језичког смера 
и средње стручне школе у Сомбору. Тестирање је вршено у четири одељења (два 
гимназијска, два из стручне школе) на узорку од сто ученика. Тест је израђен пре-
ма програму из српског језика за средње школе и у њему је било 26 задатака из 
градива од првог до трећег разреда (в. Прилог), дакле, настојало се да у њему све 
области буду готово подједнако заступљене. Будући да је сваки тачан (целовит) 
одговор носио 1 поен, максималан број поена који се могао освојити на тесту сте 
26, при чему ваља напоменути да су вредновани и половични одговори (0,5 поена).

Од укупно 1300 поена (26 поена пута 50 ученика) који су ученици двају 
одељења могли освојити на тесту, гимназијалци су освојили 251 поен, док су уче-
ници средње стручне школе освојили свега 183 поена (в. табелу 1). Сликовито 
говорећи, ако су и једни и други имали претрчати стазу од 1300 м, гимназијалци 
су прешли тек 251 м, а ученици средње стручне школе 183 м. Ако бисмо њихова 
постигнућа на тесту исказали бројчаном оценом (која у овом случају, на жалост, 
није прелазна), а потом је упоредили са просечном оценом са полугодишта (гим-
назијалци 3,74 – средња стручна школа 3,94; в. табелу 2), постало би савршено 
јасно да она, можда, своје утемељење налази у знању књижевности, али никако 
у знању из језика, односно граматике. Чак и када се не бисмо упуштали у неке 
озбиљније, студиозније анализе, могли бисмо на основу овога поређења оправ-
дано устврдити (дакле, само на основу њихове просечне оцене из српског језика, 
која је по своме карактеру интегрална), да „заједница“ језика и књижевности у 
наставном процесу, иако сасвим природна, ипак опстаје на штету језика.
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 задатак
гимназија средња стручна школа

бр. освојених поена (у процентима)
1. 24,5 (49%) 18 (36%)
2. 13 (26%) 8 (16%)
3. 6,5 (13%) 4 (8%)
4. 4 (8%) 0,5 (1%)
5. 6 (12%) 6,5 (13%)
6. 4,5 (9%) 1 (2%)
7. 7,5 (15%) 4 (8%)
8. 12,5 (25%) 12,5 (25%)
9. 11,5 (23%) 9 (18%)
10. 2 (4%) 0 (0%)
11. 6,5 (13%) 1,5 (3%)
12. 21 (42%) 22 (44%)
13. 4 (8%) 0 (0%)
14. 25 (50%) 23,5 (47%)
15. 6 (12%) 8,5 (17%)
16. 5 (10%) 5 (10%)
17. 3 (6%) 1 (2%)
18. 3 (6%) 0 (0%)
19. 13 (26%) 11 (22%)
20. 9,5 (19%) 9 (18%)
21. 7,5 (15%) 1 (2%)
22. 28,5 (57%) 14,5 (29%)
23. 6 (12%) 4 (8%)
24. 16 (32%) 17 (34%)
25. 1,5 (3%) 0 (0%)
26. 3,5 (7%) 1,5 (3%)

укупно: 251 
(19 %) укупно: 183 (14 %)

разлика у процентима између школа: 27,092 %

Табела 1

оцена
гимназија средња стручна школа

број ученика
5 14 13
4 15 21
3 15 16
2 6

просек 3,74 просек 3,94

Табела 2
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Такође је урађена и анализа успешности у решавању свакога питања по-
наособ, тј. процентуално су исказане разлике у оствареној успешности ученика 
и једне и друге школе за свако питање (в. табелу 1). Овде се нећемо посебно 
задржавати на томе, већ само истаћи да су гимназијалци у том смислу успешнији 
од својих вршњака из стручне школе за 27,09% (имали су, дакле, 1/4 тачних одго-
вора више, ако већ меримо степен успешности у свеопштем неуспеху). 

Ако наведене резултате исказане бројевима преточимо у речи, онда доби-
јамо сљедеће податке: 

Да наши средњошколци не познају у довољној мери гласовни систем 
стандардног српског језика, тј. његове класификационе особине, а самим тим 
ни правила по којима се врше гласовне промене (на једном примеру не умеју 
идентификовати више гласовних промена); такође су им готово непознате основе 
прзодијског система српског стандардног језика (обиљежавање акцената, основ-
на правила дистрибуције акцената);

У њиховој свести не постоји јасна разлика између појма морфеме и појма 
слога, те тако поделу речи на морфеме изједначавају са поделом речи на слогове; 

Не познају основне творбене принципе, те неретко начин творбе изје-
дначавају са појмом гласовне промене; 

Што се тиче врста речи, може се констатовати да релативно добро пре-
познају именице, глаголе, придеве, заменице (премда већина не зна поделу за-
меница према функционалном критеријуму, те тако не разликује именичке од 
придевских), али се далеко слабије сналазе у домену непроменљиве врсте речи, 
па редовно имамо погрешно одређење предлога као прилога, и обрнуто, затим 
прилога као речце или везника;

Врста промене именица скоро да је потпуна непознаница, а ствари не стоје 
боље ни са препознавањем личних глаголских облика, што је у најнепосреднијој 
вези са чињеницом да немали број ученика означава глаголски прилог садашњи 
као носиоца предикатске функције;

У њиховој свести не постоји јасно разграничење између категорије врста 
речи и функција коју у реченици обављају; већина ученика не познаје разлику 
између одредбе и допуне. 

Узроке постојања овако озбиљних празнина у знању средњошколаца ваља 
тражити у изузетно оскудном фонду часова посвећеним изучавању језика (свега 
једна четвртина у односу на годишњи фонд часова), што указује и на недовољан 
степен хоризонталне и вертикалне повезаности градива. Тако мали број часо-
ва не може обезбедити трајност усвојеног знања, јер она умногоме зависи од 
количине вежбања – нема довољно времена за подсећање, враћање на научено 
градиво. Дакле, не постоји нужан предуслов који би омогућио да се пређено гра-
диво утврди, консолидује у уму ученика, те тако створи добар ослонац за ново-
придошло знање. Не осећајући довољно сигурности у вези са једном области, 
ученици већ прелазе на другу. Резултат тога је да ни нова област у старту није 
правилно схваћена или научена.
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Говорећи о узроцима не смемо заборавити ни чињеницу да се за наставу 
језика, односно граматике по правилу везују осећања замора, досаде, забрину-
тости, исцрпљености од запамћивања детаља (што је сасвим разумљиво, будући 
да ученици немају јасну, целовиту слику предмета који проучавају). Драгоцено 
би, можда, на овоме месту било напоменути и коментаре појединих ученика на 
тесту, у којима је јасно исказан и њихов лични став према предмету. На питање 
који су књижевни језици током историје били у употреби код Срба, ученица 
(гимназијалка) даје одговор: „Неки шлогови које нико живи не конта“. Слични 
одговори јављају се и на нека друга питања у тесту: „Синус алфа + косинус ...“, 
„Трансформатор, математичко клатно“, „Сличне линијама силе магнетног поља“, 
„Е, немам појма, требало је то за пријемни, али ... прохујало с вихором“, „Брука, 
не знам ни проклете падеже!“, „Није нужно да се користи“ (одговор на питање у 
вези са творбом компаратива), „Дајте, људи, смарате са тим ђавољим глупости-
ма. Полако падам у депресију!“ (одговор на питање о синтаксичким функција-
ма појединих реченичних конституената). Врло су индикативни и коментари на 
крају теста: „Данас је био лош дан! Депресија је неминовна!“, нацртана нинџа 
корњача на полеђини, или порука на почетку теста: „Ми ово нисмо учили!“ 

Уколико мало пажљивије сагледамо ове коментаре, видећемо да учени-
цима није јасно какву улогу има учење граматике матерњег језика, за коју врсту 
комуникације је оно корисно и је ли уопште потребно. Негативан, одбојан однос 
према граматици, (који, нажалост, неретко постаје и однос према језику, што је 
још озбиљнији проблем), скопчан је са осећајем инфериорности који се по пра-
вилу рађа при сусрету са нечим што нас превазилази. Чини се да све што није под 
контролом наше унутарње одлуке, бива обесмишљено, а више је него очигледно 
да немали број ученика доживљава изучавање граматике управо као неку врсту 
принуде. Од могућих реакција можда су најчешће бег у равнодушност, незаин-
тересованост за предмет проучавања, ниподаштавање, обезвређивање онога што 
се не познаје – реакција типа „кисело грожђе“ – „не занима ме оно што не знам, 
јер ионако није вредно труда и напора“.

Као што видимо, ствари су лоше, а биће још горе уколико се нешто не 
предузме. Пре свега, ваља повећати фонд часова посвећених изучавању језика, 
али и одвојити језик од књижевности у средњој школи. На тај начин стандардни 
језик се не би више готово искључиво изучавао на лингвометодичким текстови-
ма белетристичког стила, већ би подједнако (или барем у довољној мери) били 
заступљени и други његови специјални стилови, што би свакако значило не само 
теоријско познавање њихових релевантних особина него и њихову практичну 
примену. Разнородност функционалностилског корпуса у настави језика подигла 
би ниво комуникативне компетенције ученика. 

Премда су ово нужни кораци који се морају предузети, они нису и довољ-
ни. Не може бити потпуног успеха у настави језика све док ученици не буду има-
ли активан, позитиван, осмишљен однос према изучавању граматике матерњег 
језика, дакле, док се наставни процес не буде одвијао и под контролом њихове 
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унутарње одлуке, док се не постигне продуктивна оријентисаност према пред-
мету који се проучава. А такав однос није подразумевајући, већ је у најнепос-
реднијој вези са достигнутим степеном зрелости, са неким личним квалитетима 
ученика, као што су одговорност, дисциплинованост, скромност, истинска заин-
тересованост за предмет проучавања. На наставницима и професорима српскога 
језика је да подстичу и одгајају овај однос. У култури у којој су поменути ква-
литети ретка достигнућа, такав задатак представља велики изазов. Али, тежина 
задатка не сме бити разлог за одустајање. 

Прилог:
ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Оцена из српског језика ____________, општи успех_____________
Школа _____________________________________________________

1. Заокружи слова испред дијалеката који припадају штокавском наречју екавског 
изговора:
  а) зетско-јужносанџачки, б) призренско-тимочки, 
 в) источнохерцеговачки, г) косовско-ресавски.

2. Подвуци језике који припадају источнословенској језичкој групи: пољски, 
словачки, белоруски, македонски, бугарски, украјински.

3. Наведи типове књижевних језика који су током историје (до Вукове реформе) 
били у употреби код Срба?_____________________________________________
____________________________________________________________________

4. С обзиром на померање језика вокал и је ______________ реда, а с обзиром на 
степен подигнутости језика према непцу, то је _____________ вокал.

5. Консонант г је по начину артикулације ______________, по месту артикулације 
_______________, а по звучности ___________________.

6. Обележи акценте следећих речи: умеће, радост, живот,свет.

7. Напиши номинатив множине именице предак и објасни гласовне промене које су 
се у њему догодиле.___________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Подвуци правилно написане примере: ривиера, егзистенција, жар-птица, 
предходни, прескакајући, поштоваоц, поштовалац, једанпут, једампут, научно-
истраживачки,50-годишњица, 50. годишњица, бледо жут.
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9. Напиши правилно следеће називе:
матица српска _________________________, деспот угљеша ________________,
дечија установа радосно детињство ____________________________________,
трг светог тројства _________________________________________________.

10. Именице среброљубац и младожења добијене су начином творбе који се зове 
____________________________________________________________________.
  
11. Растави на морфеме следеће речи: доручак, нарамак, побегуља, гасовод.

12. Подвучена реч у наслову познате Андрићеве приповетке Прича о кмету Симану је: 
а) архаизам,   б) неологизам,   в) историзам.

13. Сомбор је град зеленила. Јуче је падао град. У лексикологији подвучене речи 
зову се _____________________________________________________________.

14. Одреди падеже подвучених именица у реченици: Суфлери на позорници 
често спасавају ситуацију; у животу је увек упропашћују.
суфлери ____________________, ситуацију ___________________________
у животу ____________________ , на позорници _______________________

15. У следећем низу подвуци именичке заменице: мој, ко, онај, ја , некакав.

16. Помоћу којих наставака се гради компаратив придева у српском језику? 
____________________________________________________________________

17. У следећој реченици: Куће и кућишта заборавише, на жену и децу више нису 
мислили, а своју муку и зној осећаху све јаче... подвуци личне глаголске облике и 
испиши њихове називе, лице, број и род (уколико је присутно обележје рода) у 
којем су употребљени. ________________________________________________
____________________________________________________________________

18. Одреди врсту промене и граматички број следећих именица: 
деца______________________, цвеће__________________, 
јесен _____________________, кестен ___________________.

19. Одреди врсту речи у следећој реченици: Обећава јој, међутим, да ће сутра 
опет отићи, код Пољака, да тражи посла.
обећава_____________, јој________________, међутим_____________, 
да _______________, ће _____________, опет_____________, отићи ___________,
и _____________, код_____________, Пољака_____________, тражи 
___________, посла _____________.
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20. Подвуци предикате у следећим реченицама и заокружи слово испред реченице 
са именским копулативним предикатом:
 а) Тај филм је одличан.
 б) Где је библиотека?
 в) Далеко је сунце.

21. Одреди функцију истакнутих речи у реченици: Затварајући пажљиво капију 
и гледајући забринуто прозоре куће коју у ово необично време оставља, Госпођица 
је дрхтала од студени и прикривеног узбуђења. 
капију__________________________, забринуто ___________________________,
прозоре ___________________________, куће ______________________________,
у ово необично време _____________________, госпођица__________________,
од студени и прикривеног узбуђења___________________________________.

22. У следећем низу глагола подвуци модалне: престати, смети, почети, 
гледати, моћи.

23. Домаћин је увео госте у салон. Подвучени конституент у датој реченици је: 
а) прилошка одредба, б) прилошка допуна, в) прилошки део предиката.

24. Подвуци главну реч следећих синтагми: тегла џема од шљива, неколико нових 
књига, пажљиво читати, школа “Доситеј Обрадовић”.

25. Одреди синтаксичку функцију подвучених конституената у следећим 
реченицама: 
а) Сутра неће бити наставе. __________________________________________
б) Увек смо је виђали окружену пријатељима.____________________________

26. У следећој реченици издвој предикате и одреди какви су по структури: 
Лежећи у постељи стиснутих усана и састављених обрва, гледала је оштро у 
таму која је почињала да бледи. _______________________________________
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Summary: The success of students in Serbian language tuition is largely dependent on the 
knowledge they acquire previously, which should act as a platform for a more serious and thorough 
study of language. The results they achieve in their entrance exams, as well as the tests at the 
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beginning of the term (which they are given in order for teachers to establish the individual starting 
position of each student with reference to the module they would be studying), regularly point out 
to the fact that knowledge of our high school graduates is incomplete in basic elements and that 
the previous part of their education has not been completed successfully, at least not in language 
tuition. This was also confirmed by the results of a small study that was carried out among high 
school pupils of four high schools in Sombor (sample of 100 pupils). Since the analysis of results 
achieved in these tests points out to serious gaps in their knowledge, one could rightly say that the 
‘partnership’ of language and literature in the tuition process, although a natural one, exists to the 
detriment of language.
The actual problems for acquiring knowledge in each area are pointed out, the causes are analyzed 
and necessary steps for overcoming the current situation are suggested. Personal attitudes of pupils 
are not neglected in this analysis either, and they are obvious from pupils’ comments written on 
the margins of their exam paper. These, again, show that pupils do not have a clear and complete 
picture of the subject they are studying, nor do they know what is the role of studying grammar 
of their mother tongue, what sort of communication it is necessary for if at all necessary. This, by 
rule, creates a feeling of inferiority and aversion not only towards grammar of Serbian language but 
towards language in general.
Key words: Serbian language, grammar, pupils, high school, faculty.


