
 

Join Zoom Meeting 

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

 

Meeting ID: 764 8031 1794 

Passcode: WLDiK4 

 

 

Студенти старијих генерација који нису положили испит могу пратити наставу 

и радити предиспитне обавезе. Испит Српски језик 2 не може се пријавити без 

положеног испита Српски језик 1. 

 

 

Целина Датум Активност Макс. поена 
ПРЕДМЕТ И ОСНОВНИ ПОЈМОВИ СИНТАКСЕ 

Основни појмови 

синтаксе 

7.2.2022. 

 

Први задатак – упутство и материјал на 

мудл платформи 

 

предаја радова преко платформе је до 20. 

фебруара) 

  

5 поена 

ЗНАЧЕЊА ПАДЕЖА 

Значења падежа 14.2. 2022. Материјал за рад и вежбање за наредну 

недељу – мудл Материјал: значења 

падежа  

 

Преглед значења 

падежа, падежна 

синонимија 

21.2.2022. Други задатак (мудл) 

предаја радова преко платформе је до 7. 

марта) 

5 поена 

 28.2.2022. Тест (у термину вежби) 20 поена 

ЗНАЧЕЊА ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА 

Значења 

глаголских 

облика (увод) 

28.2.2022. 

(предавања) 

Материјал за припрему (самостални рад) 

– мудл: Значења глаголских облика 

  

Глаголски 

облици и њихова 

значења 

7.3.2022   

Тест  14.3.2022. ПРАКСА 

Тест у термину предавања (мудл)  

20 поена 

РЕЧЕНИЦА И ЊЕНИ ЧЛАНОВИ 

Предмет: Српски језик 2 

Студијски програм: ОАС Учитељ 

Предметни наставник: Илијана Чутура 

 

 За извођење наставе биће коришћене зум платформа и мудл платформа 

Факултета. Потребно је да се студенти упишу на предмет (курс) Српски језик 2 помоћу 

приступне лозинке предмета sj22020. ОБАВЕЗНО уписати број индекса.  

 

 Распоред активности одвијаће се према распореду у табели, у следећим 

терминима: 

понедељком од 10.50 до 12.25 (вежбе, прва и друга група, на Факултету)   

понедељком од 17.45 до 19.20 (предавања, зум) 

 

У ТАБЕЛИ су назначене теме и задаци. Вежбе и предавања су по распореду ОСИМ 

уколико је друкчије назначено! 

Неки датуми јављају се у табели два пута уколико су по плану предвиђене различите 

активности.  

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


Реченични 

конституенти – 

увод 

Предикат, 

субјекат 

21.3.2022.   

Именички и 

глаголски 

додаци 

 28.3.2022.  

Мудл: материјал за припрему за наредну 

недељу 

 

 

Реченични 

чланови 

4.4.2022. Материјал за вежбање 

 

 

Независносло-

жена и 

зависносложена 

реченица 

11.4.2022. ПРАКСА  

Материјал за вежбање и самостални рад  

 

 

Пасив, 

специјалне 

реченице 

18.4. 2022.  

 

 

 25.4.2022. Ускрс  

 2.5.2022. Нерадни дан – празник  

Припрема за 

испит 

9.5.2022. Материјал за вежбање  

Припрема за 

испит 

16.5.2022. Материјал за вежбање  

 

  

 


