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VORWORT

Serbisch Lesebuch «Idemo dalje 3» Sprachstufe A2 besteht aus zwei Geschichten, die sowohl in lateinischer als auch in 
kyrillischer Schrift verfasst sind. Auf diese Weise übt der/die Lernende mithilfe von einfachen Lesetexten nicht nur den 
Wortschatz und die Syntax der serbischen Sprache auf dem Sprachniveau A2, sondern gleichzeitig auch die kyrillische 
Schrift. Vom grammatikalischen Standpunkt her sind die Texte und die Themen speziell für die Sprachstufe A2 gemäß 
GERS (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) angepasst.

Als weitere Hilfe und einen Überblick bietet die Tabelle in der Buchmitte das Alphabet in kyrillischer Schrift an. Am 
Buchende befi ndet sich die Vokabelliste Serbisch – Deutsch.
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1. Servis za čaj

Na stolu u lepo uređenoj sobi leži poslužavnik i na poslužavniku stoji servis za čaj. Servis za čaj se sastoji od: 
čajnika, posude za šećer, posude za mleko i šoljice. 

No ovaj servis za čaj nije običan, ovaj servis za čaj je živ. Čajnik može da govori, posuda za šećer može da 
govori, posuda za mleko isto može da govori, a i šoljica može da govori. Oni imaju i svoja imena: gospodin Čajnik, 
gospođa Posuda za šećer, gospođa Posuda za mleko i dete Šoljica. Nebično društvo, ali zato veoma pričljivo. 

Posuda za šećer ima pitanje: 

- I? Onda? Kakvo je sada vreme napolju?

Mala Šoljica odlazi do ruba poslužavnika i gleda kroz prozor: 

- Sada je sunčano napolju. 

Posuda za šećer se smeška, ali Posuda za mleko je skeptična: 

- Da? Ne verujem. 

Ona je tako skeptična da sama odlazi da pogleda kroz prozor. Kratko promatra i onda mora da prizna: 

- Hm ... Da, ipak je sunčano. 

Veliki debeo Čajnik se javlja svojim dubokim glasom: 

- Znači nije oblačno?

Posuda za šećer potvrđuje: 

- Ne, nije oblačno. Sunčano je. Da, ja sam to i mislila. Sunčano, sunčano, divno sunčаno. A kad sam to mislila, 
onda znači da sam bila u pravu. Da, moja prognoza je bila u pravu. 

Posuda za mleko se sada oseća uvređenom: 

- To uopšte nije bila tvoja prognoza! Ti nisi ništa rekla i ne možeš da kažeš da je tvoja prognoza bila tačna!

Posuda za šećer odgovara svojim slatkim smehom na provokaciju. Za nju je uvek sve simpatično i kada je u 
pravu i kad nije u pravu:

- Jesam, jesam! 

Onda se javlja i veliki Čajnik. On je potajno zaljubljen u Posudu za šećer i sada govori ostalima: 

- Mi volimo misli naše Posude za šećer. Njene misli su uvek tako slatke. 

No Posuda za mleko nije oduševljena tom zajedničkom tezom: 
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- Ja ne volim kada je ona uvek u pravu. I ne volim kada ti kažeš da je ona uvek u pravu. 

Posuda za šećer se opet smeje:

- Ah, draga moja, još uvek me ne voliš samo zato što ti nosiš mleko u sebi, a ja šećer? 

- Kakve to sad ima veze?

- Ima, ima. To ima velike veze! – odgovara Posuda za šećer tako veselo da njena provokacija deluje još jače. 

Posuda za mleko je ljuta: 

- To nema nikakve veze što ja nosim mleko u sebi! 

- Ima. – ne da se smesti Posuda za šećer. – Svi više vole šećer. 

- Šećer nije zdrav kao mleko! Znači, ti si nezdrava. A ja sam zdrava. 

- Kako, kako!? – Posuda za šećer je uzbuđena na tako direktnu uvredu: 

- To nije istina! To je potpuno pogrešno! Kako si mogla tako nešto da izmisliš? 

Na to se meša mala Šoljica: 

- Prestanite, molim vas! Ne želimo opet svađu! Ko koga voli, o tome mi ne možemo da odlučujemo. Neko voli 
mleko, neko voli šećer. I u mleku ima šećera – on se zove mlečni šećer. 

Posuda za šećer sada koristi priliku: 

- Ali zato u šećeru nema mleka! 

- Molim te, prestani! Zašto moraš uvek da budeš u pravu? – govori mala Šoljica ljutito Posudi za šećer. 

I dobrodušni Čajnik sada uzdiše: 

- Molim vas, niko nije u pravu! Svi smo u krivu! U redu? 

Posuda za mleko ipak tiho dodaje:

- Ja ne volim kada je ona uvek u pravu. 

Čajnik odgovara: 

- Da li ti nju voliš ili ne, to nije važno. Ona ipak ima pravo – sad je sunčano, a ne oblačno. Opklada je njena. 

Posuda za mleko gubi živce:

- I ja hoću da jednom dobijem opkladu! Ne može ona da dobije opkladu tek onda kada vidimo kakvo je vreme 
napolju! To mogu i ja da kažem samo da dobijem opkladu!

Posuda za šećer ignoriše napad i govori svojim slatkim glasom: 

- Ja imam dobar nos za prognozu. Kad ja kažem, biće sunčano, onda će biti sunčano. Kad ja kažem biće kiša, 
onda će biti kiša. 
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*** ENDE DER LESEPROBE ***

1. Сервис за чај

На столу у лепо уређеној соби лежи послужавник и на послужавнику стоји сервис за чај. Сервис за чај се 
састоји од: чајника, посуде за шећер, посуде за млеко и шољице. 

Но овај сервис за чај није обичан, овај сервис за чај је жив. Чајник може да говори, посуда за шећер 
може да говори, посуда за млеко исто може да говори, а и шољица може да говори. Они имају и своја имена: 
господин Чајник, госпођа Посуда за шећер, госпођа Посуда за млеко и дете Шољица. Необично друштво, али 
зато веома причљиво. 

Посуда за шећер има питање: 

- И? Онда? Какво је сада време напољу?

Мала Шољица одлази до руба послужавника и гледа кроз прозор: 

- Сада је сунчано напољу. 

Посуда за шећер се смешка, али Посуда за млеко је скептична: 

- Да? Не верујем. 

Она је тако скептична да сама одлази да погледа кроз прозор. Кратко проматра и онда мора да призна: 

- Хм ... Да, ипак је сунчано. 

Велики дебео Чајник се јавља својим дубоком гласом:  

- Значи није облачно?

Посуда за шећер поврђује: 

- Не, није облачно. Сунчано је. Да, ја сам то и мислила. Сунчано, сунчано, дивно сунчано. А кад сам то 
мислила, онда значи да сам била у праву. Да, моја прогноза је била у праву. 

Посуда за млеко се сада осећа увређеном: 

- То уопште није била твоја прогноза! Ти ниси ништа рекла и не можеш да кажеш да је твоја прогноза 
била тачна!

Посуда за шећер одговара својим слатким смехом на провокацију. За њу је увек све симпатично и када је у 
праву и кад није у праву: 
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- Јесам, јесам!

Онда је се јавља и велики Чајник. Он је потајно заљубљен у Посуду за шећер и сада говори осталима: 

- Ми волимо мисли наше Посуде за шећер. Њене мисли су увек тако слатке. 

Но Посуда за млеко није одушевљена том заједничком тезом: 

- Ја не волим када је она увек у праву. И не волим када ти кажеш да је она увек у праву. 

Посуда за шећер се опет смеје: 

- Ах, драга моја, још увек ме не волиш само зато што ти носиш млеко у себи, а ја шећер?

- Какве то сад има везе?

- Има, има. То има велике везе! – одговара Посуда за шећер тако весело да њена провокација делује још 
јаче. 

Посуда за млеко је љута: 

- То нема никакве везе што ја носим млеко у себи!

- Има. – не да се смести Посуда за шећер. – Сви више воле шећер.

- Шећер није здрав као млеко! Значи, ти си нездрава. А ја сам здрава. 

- Како, како?! – Посуда за шећер је узбуђена на тако директну увреду: 

- То није истина! То је потпуно погрешно! Како си могла тако нешто да измислиш?

На то се меша мала Шољица: 

- Престаните, молим вас! Не желимо опет свађу! Ко кога воли, о томе ми не можемо да одлучујемо. Неко 
воли млеко, неко воли шећер. И у млеку има шећера – он се зове млечни шећер. 

Посуда за шећер сада користи прилику: 

- Али зато у шећеру нема млека!

- Молим те, престани! Зашто мораш увек да будеш у праву? – говори мала Шољица љутито Посуди за 
шећер. 

И добродушни Чајник сада уздише: 

- Молим вас, нико није у праву! Сви смо у криву! У реду?

Посуда за млеко ипак тихо додаје: 

- Ја не волим када је она увек у праву. 

Чајник одговара: 

- Да ли ти њу волиш или не, то није важно. Она ипак има право – сад је сунчано, а не облачно. Опклада је 
њена. 

Посуда за млеко губи живце: 
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- И ја хоћу да једном добијем опкладу! Не може она да добије опкладу тек када видимо какво је време 
напољу! То могу и ја да кажем само да добијем опкладу!

Посуда за шећер игнорише напад и говори својим слатким гласом: 

- Ја имам добар нос за прогнозу. Кад ја кажем, биће сунчано, онда ће бити сунчано. Кад ја кажем биће 
киша, онда ће бити киша. 

*** ENDE DER LESEPROBE ***



Vokabelliste

Abkürzungen:

Akk. - Akkusativ

f – feminin

Gen. – Genitiv 

inf. – Infi nitiv

Lok. – Lokativ 

m – maskulin

n – neutrum

Pl. – Plural

umgs. – umgangssprachlich

Vok. – Vokativ 

voll. – vollendeter Verbalaspekt 

A

ako – wenn, falls

ambiciozan, ambiciozna (m/f) – ehrgeizig

avantura – Abenteuer

B

bacati, ja bacam – werfen 

baciti, ja bacim (voll.) – werfen; baciti u smeće – wegschmeißen, in den Mist werfen 

beba – Baby 

besan, besna, besno (m/f/n) – wütend

bezglasan, bezglasna (m/f) – lautlos 

bezobrazluk – Frechheit 

bezobrazno – frech

biće = to će biti - es wird sein
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bivši, bivša, bivše (m/f/n) – ehemalig 

bliže – nahe, näher

blizu – nah 

bolestan, bolesna, bolesno (m/f/n) – krank 

bolje – besser

braniti, ja branim – verteidigen, in Schutz nehmen 

brojati, ja brojim – zählen 

budan, budna, budno (m/f/n) – wach 

C

cirkus – Zirkus  

Č

čajnik – Teekanne 

časovnik kukavica – Kuckucksuhr  

čekati, ja čekam – warten

često – oft 

čist, čista, čisto (m/f/n) – sauber 

čistiti, ja čistim – putzen 

čitati, ja čitam – lesen 

čuditi se, ja se čudim – sich wundern 

čuti, ja čujem – hören

Ć

ćilim – Teppich 

ćutati, ja ćutim – schweigen 

D

da – ja; dass; wenn 

dalji – weiter, weiterer

danas – heute



dati, ja dajem (voll.) – geben 

debeo, debela, debelo (m/f/n) – dick

deliti, ja delim – teilen 

delovati, ja delujem – wirken 

dete (pl. deca) – Kind

detinjast, detinjasta (m/f) – kindisch 

devojka – junge Frau 

disati, ja dišem – atmen

divno – wunderschön

dobiti, ja dobijem – bekommen 

dobrodušni (m) – warmherzig

doći u goste – zu Besuch kommen 

doći, ja dođem (voll.) – (an)kommen, sich annähern

dodati, ja dodajem – hinzufügen

dok – während

domaćica – Hausfrau 

doneće šoljicu = on će da donese šoljicu – er wird die Tasse bringen

dosadan, dosadna, dosadno (m/f/n) – langweilig

došla – (an)gekommen; inf. doći, ja dođem (voll.) – (an)kommen; schaffen 

dovesti, ja dovedem (voll.) – bringen, steuern; dovesti razgovor u mirne vode (Phrase) – den Gesprächston beruhigen  

dozvoliti, ja dozvolim – erlauben, zulassen 

drago → drago mu je – er freut sich 

drug (pl. drugovi) – Freund

drugačije – anders

drugarica – Freundin 

*** ENDE DER LESEPROBE ***
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