
Предмет: Српски језик 1 

Студијски програм: ОАС Учитељ 

Предметни наставник: Илијана Чутура 

 

 За извођење наставе биће коришћена moodle платформа Факултета. Потребно је 

да се студенти упишу на предмет (курс) Српски језик 1 помоћу приступне лозинке 

предмета SJU20. Сви материјали, задаци, упутства и тестови означени су датумом. 

 За часове ће бити коришћена и зум платформа, уторком од 9 до 12 часова 

(према распореду у табели – дакле, не сваког уторка): 

 
Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/76480311794?pwd=U1FoajdZTUlMdUZ6U1ZFY3E3WEYwZz09 

 

Meeting ID: 764 8031 1794 

Passcode: WLDiK4 

 

Испит ће бити одржан у складу са епидемиолошком ситуацијом. Студенти који 

су испунили предиспитне обавезе наведене у табели на испиту полажу творбу речи и 

лексикологију. Испит носи 30 поена. 

 

Студенти старијих генерација који нису положили испит треба да се јаве 

професорки Јелени Спасић на имејл jelenaspasic2410@gmail.com Обавештења за зум 

састанке за ове студенте биће доступна на мудл платформи, у оквиру предмета Српски 

језик 1. 

 

 

Целина Датум Мудл платформа Зум  Макс. 

Поена 
Култура 

изражавања 

28.9.2020. Овај предмет и ја  

 

предаја радова преко платформе је од 1. 

до 10. октобра) 

 /  5 поена 

 

Фонетика и 

фонологија 

29.9.2020. Упутства и материјал за самостални рад    /  

5.10.2020. / Вежбање  

6.10.2020. Тест (подела гласова, гласовне промене и 

изузеци)  

/ 10 поена 

Правопис везан 

за фонетски ниво 

12.10.2020. Задаци за самостални рад и вежбање /  

13.10.2020. / Вежбање  

19.10.2020. Правопис – тест  / 10 поена 

 

 

Морфологија – 

врсте речи 

20.20.2020. / Уводно 

предавање  

 

26.10.2020. Материјал за рад  /  

27.10. 2020. / Вежбање   

 

 

 

Морфологија – 

облици речи 

2.11.2020. Облици речи – материјал /  

3.11.2020. Задаци за самостални рад /  

9.11.2020. Материјал за вежбање /  

10. 11.2020. / Вежбање   

16.11.2020. Тест – врсте и облици речи  20 поена 

17.11.2020. / Анализа 

теста 

 

Правопис везан 

за морфолошки 

ниво 

23.11.2020. Материјал за рад /  

24.11.2020. Задатак – рад у пару / 5 поена 

30.11.2020. Материјал за вежбање /  

1.12.2020. / Вежбање  

7.12.2020. Тест / 15 поена 

https://us04web.zoom.us/j/76480311794?pwd=U1FoajdZTUlMdUZ6U1ZFY3E3WEYwZz09
mailto:jelenaspasic2410@gmail.com


Творба речи 8.12.2020. Материјал за рад Уводно 

предавање  
 

14.12.2020. Вежбање /  
15.12.2020.  Вежбање  

Лексикологија 21.12.2020. Задатак за рад у групама / 5 поена 

22.12.2020. Рад у групама   
28.12.2020. Рад у групама   
29.12.2020. / Анализа 

задатка 
 

 


