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Зашто је
потребно
чувати
матерњи
језик

Неговање матерњег језика је важно за 

очување културног идентитета једног 

народа. 

Да бисмо сачували наш језик од 

нестајања, морамо о њему бринути и са 

поносом га говорити, као што нико не 

може заменити мајку, тако ни један језик 

не може заменити матерњи!



Туђице

Туђице су речи страног порекла које се употребљавају у српском 

језику.

Речи су се најчешће позајмљивале из језика суседних земаља или 

земаља са којима је Србија имала одређене културно-историјске 

односе.

Такве речи су најчешће дошле из турског, немачког, мађарског, 

француског, грчког, енглеског, руског језика.



Туђице

Позајмљене речи су се с временом одомаћиле у српском језику па се готово и не види разлика 

између домаћих и страних речи, нити се у бројним случајевима може распознати да је у питању 

позајмљена реч.

Поједине речи које се свакодневно употребљавају у српском језику вековима су преношене из 

других језика. 

За неке од њих не постоје одговарајуће замене (нпр. атом, карикатура, телефон), док за неке 

постоје одговарајуће замене у српском језику (нпр. авлија = двориште, шнајдер = кројач, шраф 

= завртањ).



Туђице
Грцизми:

• Бицикл

• Хеликоптер

• Кутија

• Школа

• Кревет

• Пита

Турцизми:

• Комшија

• Пекмез

• Патлиџан

• Џак

• Џабе

• Мусака

Германизми

• Кекс

• Шлаг

• Цигла

• Шницла

• Штикла

• Кофер



Поуке

„Народ који изгуби своје ријечи престаје бити народ“(Миле Медић)

„Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, док га љубимо и почитујемо, њим 

говоримо и пишемо, прочишћавамо, дотле живи и народ, може се међусобно разумевати 

и умно саједињавати, не прелива се у други, не пропада.“(Вук Караџић)

„Језик је жива снага са којом је везана не само култура него и само постојање 

једног народа.“ (Иво Андрић)

„Један народ не пропада зато што је изгубио рат, него зато што, ослабљен изнутра, 

одустаје од свог језика ...“ (Јозеф Вајнхебер)



Поуке

„Дух неког језика испољава 

се најјасније у његовим 

непреводивим ријечима.“ (М. 

Ешенбах)

„Ко влада својим језиком, 

више вриједи од онога који 

осваја град“ (Соломон)



Занимљивости
српског језика

У српском постоји 7000 турских речи! Касније, 

откривено је да су неке од тих речи персијског и 

арапског порекла.

За разлику од бројних језика, српски не преводи 

класичне језике (латински и старогрчки), већ их 

прилагођава.

Свако слово у српској азбуци чита се онако како 

се пише, што је реткост у модерним језицима.

Баш зато, српски је сјајан кандидат за статус другог 

језика, јер када једном усавршите азбуку, лако можете 

да изговорите свако слово које видите на папиру. И то 

без да знате шта та реч значи.



Хвала на пажњи !


