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Прегледни рад

Речнички чланак као текст  
у настави лексикологије2

Резиме: У раду се представљају могућности коришћења речничких чланака из наших 
дескриптивних једнојезичких речника као текстова у настави лексикологије, и то на ака-
демским студијама учитељских/педагошких факултета. Полази се од чињенице да се за 
текстове у настави језика традиционално узимају књижевноуметнички текстови, док се 
друге врсте текстова (неуметнички текстови) узимају у мањој мери, што се, како показују 
истраживања, одражава на читалачку писменост ученика. Главни део рада стога доноси 
квалитативну анализу одабраних текстова речничких чланака из наших дескриптивних 
једнојезичких речника, назначујући могуће употребе текста речничког чланка у настави 
лексикологије, и то као 1) уводног текста, затим 2) као текста за уочавање лексичких 
појава, 3) као текста за увежбавање лексичких појава и 4) као текста у склопу задатка за 
проверу знања. Закључак до којег смо спроведеном анализом дошли јесте да се коришћењем 
текстова речничких чланака у настави лексикологије може постићи вишеструка корист 
– стећи знања из лексикологије, обогатити језик, развити језичка култура, али стећи и 
лексикографска знања и умећа и лексикографске навике, што поспешује функционалну пис-
меност будућих учитеља. 

Кључне речи: речнички чланак, речници, настава лексикологије, текстови у наста-
ви, читалачка писменост. 
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Увод

У концепту савременог образовања ком-
петенција кључна за учење и когнитивни развој 
јесте читалачка писменост. То је сложена ком-
петенција која, „поред вештине декодирања те-
кста, […] обухвата низ функционалних вешти-
на, попут идентификовања основних идеја те-
кста, повезивања података из једног или више 
извора, извођења закључака и др“ (Buđevac, 
Baucal, 2014: 22). Истраживања која испитују 
развијеност читалачке писмености код деце по-
казују пак да наши ученици у томе заостају за 
својим вршњацима из других земаља (Pavlović 
Babić, Kuzmanović, 2006; Buđevac, Baucal, 2014). 
Један од разлога због којих наши ученици ис-
пољавају недовољно развијену читалачку пис-
меност и снижену способност разумевања те-
кста могла би бити и чињеница „да су у тради-
ционалном школском систему ученици углав-
ном били оспособљени за рецепцију књижев-
ноуметничког текста, али се нису сналазили у 
читању и разумевању осталих врста текстова“ 
(Vučković, 2015: 173). Разлог би могао бити и то 
што у настави језика и књижевности методички 
приступ неуметничком тексту није у потребној 
мери функционалан будући да ни сами „наста-
вници не познају довољно место и улогу неумет-
ничког текста у савременој настави матерњег је-
зика“ (Vučković, 2015: 173). Зато се нужним чини 
посветити пажњу методичком раду учитеља и 
наставника јер је наставницима „потребна до-
датна помоћ приликом одабира садржаја за раз-
вијање читалачке писмености ученика, а избор 
текстова је прва методичка тачка која се налази 
на том путу“ (Cvetanović i sar., 2017: 640). 

У овом раду отуд представљамо могућу 
примену речничких чланака као текстова у на-
стави лексикологије. Реч је о текстовима ре-
чничких чланака из наших дескриптивних јед-
нојезичких речника – из Речника српскохрват-
ског књижевног и народног језика Српске акаде-
мије наука и уметности – Речник САНУ (Rečnik 

SANU, 1959–), из Речника српскохрватског 
књижевног језика Матице српске – Речник МС 
(Rečnik MS, 1967‒1976) и из Речника српског јези-
ка Матице српске – Речник СЈ (Rečnik SJ, 2007). 
У вези с тим, добрим делом преносимо искуства 
из наше наставне праксе.

Наиме, на основним академским студија-
ма Учитељског факултета у Београду на Сту-
дијском смеру за образовање учитеља у окви-
ру предмета Српски језик 2 изводи се наста-
ва лексикологије са лексикографијом. Предмет 
је обавезан и слуша се један семестар, а наста-
ва се остварује кроз предавања и вежбе. Садр-
жај предмета обухвата основе лексикологије и 
лексикографије.

 Осим тога што је циљ предмета упозна-
вање студената са предметом и задацима лекси-
кологије, са лексичким саставом српског јези-
ка, циљ је и развијање њихове речничке култу-
ре стицањем свести о важности дескриптив-
них речника српског језика не само у настави 
лексикологије и лексикографије него и шире, у 
образовању уопште. Тако се у практичном делу 
курса студенти оспособљавају да на изабраним 
текстовима речничких чланака уочавају сложе-
ну мрежу семантичких односа међу лексемама, 
да распознају информације у речнику којима се 
указује на употребни и стилски статус речи у 
лексичком систему, као и на друге аспекте речи: 
историјске, етимолошке, когнитивне, конота-
тивне, лингвокултуролошке итд. Студентима 
је такав рад на речнику извесна новина будући 
да се већина њих тек на факултету, на часови-
ма лексикологије, први пут среће са речницима 
српског језика, сазнаје о типовима, врстама реч-
ника и први пут учи како да чита, односно како 
да ишчитава речник. 

Коришћење текстова речничких чланака у 
настави лексикологије на академским студијама 
наставничких факултета, верујемо, представља 
један од предуслова да се та знања касније при-
мене и у школској наставној пракси. 
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Речнички чланак у лексикографији

У лексикографској литератури (Zgusta, 
1991: 234–236; Šipka, 2006: 166–170; Dragićević, 
2007: 30–32) под термином речнички чланак 
подразумева се одељак у речнику посвећен 
лексикокографском опису једне лексеме. У Реч-
нику МС овако изгледа речнички чланак пос-
већен опису речи мајка:

мâјка ж 1. она што је родила онима које је 
родила; фиг. оно од чега друго што потиче. 
– Чиста је љубав мајка идеала. Уј. 2. (мајка) 
назив одмила за бабу (укућанима) и за свек-
рву или старију жену уопште. 3. фиг. особа 
која штити и помаже: ђачка ~, сиротињска 
~. – Мајка је он, а не старешина. Ћос. Д. 
4. фиг. (често уз речи: земља, домовина, 
отаџбина, и сл.) хранитељка, родитељка. – 
Нека је хвала природи, мајци нашој земљи. 
Хорв. 5. (само дат. мајци) у емоционалном 
говору за појачавање исказа; заиста, сигур-
но. – Дошао да отме имање од наше деце, 
али га неће мајци уживати. Ћос. Б.
Изр. ж а л о с н а  ( ј а д н а )  т и  ( м у ) 
м а ј к а  разг. каже се о неком који је достојан 
сажаљења, бедан, кукаван; к а о  о д  м а ј к е 
р о ђ е н  потпуно наг, го; М а ј к а  б о ж ј а 
Богородица; ~  м у  с т а р а  блага грдња; 
еуф. уместо псовке; о п и т и  с е  ( б и т и 
п и ј а н )  к а о  ~  бити сасвим пијан; ч а с -
н а  ~  мајка редовница, опатица (Rečnik 
MS, 1967‒1976).

Речнички чланак има леву и десну страну. 
На левој страни се налази реч која се дефини-
ше, а која се у лексикографији назива одредни-
ца (или лема). Она је истакнута, масним сло-
гом исписана, стављена на своје алфабетско ме-
сто, дата је у књижевном облику и акцентована 
у складу са српском акцентуацијом (мâјка). На 
десној страни се налазе језичке информације о 
тој речи. Број тих информација зависи од врсте, 
типа речника, као и од саме речи. Ако погледамо 
речнички чланак посвећен речи мајка у Речнику 
МС, налазимо следеће језичке информације о тој 

речи (често скраћеницама дате или неким дру-
гим техничким решењима) – 

1) информације о граматичкој категорији 
рода – именица мајка је ж(енског) рода;

2) информације о семантици речи, тј. о 
томе шта све може значити реч мајка у српском 
језику – реч мајка има четири значења, у реч-
нику обележена бројевима; значење под бројем 
два остварује се само са дугоузлазним акцентом 
мајка; значење под бројем пет пак остварује се 
само у облику датива једнине, друга два значења 
су фиг.(уративна); 

3) информације о устаљеним лексичким 
спојевима (колокацијама) са речју мајка: ђачка 
мајка, сиротињска мајка, мајка земља, мајка до-
мовина, као и информације о изразима, фразео-
логизмима са речју мајка, нпр. жалосна (јадна) 
ти (му) мајка, Мајка божја, као од мајке рођен 
и др.

4) информације о употреби и стилској 
вредности појединих израза – један израз се, 
како показују квалификативи, скраћенице, упо-
требљава само у разг.(оворном) језику, други је 
пак еуф.(емистичан) 

5) информације о томе на који начин (у 
ком значењу) су поједини писци, нпр. Т. Ујевић, 
Д. Ћосић, Б. Ћосић, употребили реч мајка.

Код других речи могу се наћи и друге ин-
формације, као што су информације о пореклу 
речи уколико реч није домаћег порекла, нпр. да 
реч потиче из грч.(ког) језика, тур.(ског) јези-
ка итд; затим, синтаксичке информације, ако је 
нужно указати под којим синтаксичким усло-
вима се остварује одређено значење речи, нпр. 
само са одређеном рекцијском допуном или у 
одређеној синтаксичкој конструкцији (безлич-
ној, са логичким субјектом, одричној итд.).

Међутим, речнички чланак нуди и ин-
формације које нису експлицитно дате, али које 
пажљиви читалац, обучен да ишчитава речнич-
ки чланак, може запазити – на пример, инфор-
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мације о деривационим, синтагматским и пара-
дигматским односима међу речима, информа-
ције о примарном и доминантном значењу речи, 
о развоју значења речи, о адаптираности стране 
речи и др.

О томе шта се све може сазнати о речи-
ма из једнојезичких дескриптивних речника 
српског језика доста се писало у нашој лекси-
колошко-лексикографској литератури, као и о 
томе како се речници српског језика могу ко-
ристити у настави језика и књижевности (Ristić, 
2001; Dragićević, 2005; Cvijetić, 2005; Novokmet, 
Bogdanović, 2015; Mrkalj, 2018; Brborić, 2018). Но, 
у мањој мери се говорило о речничким чланци-
ма у контексту врста текстова у настави. Може-
мо издвојити рад Д. Кликовац о врстама тек-
стова у настави, у којем се, на примеру енцик-
лопедијских чланака, указује на излагачки (екс-
позиторни) тип текста, који је у настави језика, 
како каже ова ауторка, делимично или потпуно 
запостављен и потребно му је посветити већу 
пажњу (Klikovac, 2006: 99, 102, 107). 

Текст речничког чланка као врста текста 

Ако текст речничког чланка посматрамо 
као врсту текста, о њему можемо рећи следеће.

На основу семантичко-формалних карак-
теристика, текст речничког чланка припадао 
би континуираним текстoвима (Sample Tasks, 
2000; према: Vučković, 2015: 176), односно веза-
ним текстовима, како се у нашој методичкој 
литератури (Milatović, 2011) усталио термин за 
лингвометодички текст који представља једну 
тематску целину, чији су саставни делови (рече-
нице, пасуси и др.) међусобно кохерентно пове-
зани. 

На основу тога како се чита, разумева, 
текст речничког чланка припадао би тзв. нефик-
ционим (неуметничким) текстовима ((Meek, 
1982; Hiebert, 1999 и др.; према: Cvetanović i sar., 
2017: 641). Нефикциони (неуметнички) текстови 

заснивају се на логичком мишљењу, за разлику 
од фикционих (књижевноуметничких), који се 
заснивају на асоцијативном облику мишљења.

 На основу жанровских особина, као што 
су дискурсна структура и језички стил, текст ре-
чничког чланка би, слично енциклопедијским 
чланцима, припадао излагачким (експозитор-
ним) текстовима (Klikovac, 2006: 102). Њиме се 
читаоцу објашњава, излаже значење и употре-
ба речи, а то се чини граматичким и семантич-
ким дефиницијама речи, илустрацијама, испо-
ређењима са другим речима, упућивањима на 
друге речи, као и стилским и употребним квали-
фиковањем речи и др.  

Специфичност текста речничког чланка 
огледа се у лексикографском метајезику, који је, 
попут језика науке уопште, посебан, нарочито 
по употреби научних скраћеница и квалифика-
тива, као и по одређеним техничким решењима. 
Лаицима такав метајезик може испрва отежа-
вати читање речничког чланка. Међутим, наши 
дескриптивни речници намењени су пре свега 
ширем кругу читалаца, те су речнички чланци, 
упркос томе, писани тако да их могу разумети 
просечни говорници српског језика. Скраћени-
це и квалификативи који се у тексту речничког 
чланка појављују, у свим лексикографским пуб-
ликацијама, по правилу, разрешавају се у спис-
ку скраћеница датом на почетку књиге, односно 
на почетним страницама речника или енцикло-
педије. Дакле, иако је текст речничког чланка на 
специфичан начин устројен и писан, његово чи-
тање и коришћење прилагођено је просечном 
говорнику српског језика. Неспорно је да руко-
вање речницима захтева одређену обуку, посеб-
но у склопу образовног система, почев од виших 
разреда основне школе па надаље, а нарочито 
речничком културом, како се истиче у литерату-
ри, треба овладати на универзитету (Prćić, 2018: 
21–22, 49; Milosavljević, 2019).  
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Особине текстова речничких чланака 
релевантне за наставу језика

Текст речничког чланка, иако је специфи-
чан, према нашем мишљењу, може бити подесан 
за коришћење у настави језика, и то у настави 
лексикологије. 

Методичари (Milatović, 2011) истичу да је 
за текст који се користи у настави језика важно 
да буде погодан за уочавање, описивање и де-
финисање језичких појава. У том смислу гледа-
но, поједини текстови речничких чланака при-
мер су текстова који на репрезентативан начин 
представљају лексичке појаве – систематично, 
концизно и прецизно дефинишу значења речи, 
указују на семантичке и друге везе међу речима, 
а преко језичких потврда (примера употребе из 
праксе) лишавају научну дефиницију апстракт-
ности и сувопарности.

Често је текст речничког чланка и засићен 
језичким појавама које се обрађују, што је је-
дан од методичких императива за избор функ-
ционалних текстова у настави језика. Нарочи-
то су засићени језичким појавама они текстови 
речничких чланака који су обогаћени језичким 
илустрацијама, те се тако могу користити као 
лингвометодички текстови.

То су, дакле, оне најважније особине тек-
стова речничких чланака које их чине примењи-
вим у настави лексикологије, на свим нивоима 
образовања. 

С друге стране, текст речничког чланка, 
као излагачки (експозиторни) тип текста, за-
хтева и посебну технику, вештину читања, што 
у оквирима савременог концепта писмености 
представља добру основу за развијање компе-
тенције читања са разумевањем. „Експозиторни 
(а и аргументовани) текстови могу најбоље пос-
лужити као основа за увежбавање умећа у вези с 
текстом, као што су проналажење информација, 
закључивање, парафразирање, резимирање итд. 
Заправо, било би пожељно да експозиторним 

текстовима ученици овладају […] већ у нижим 
разредима основне школе“ (Klikovac, 2006: 107).   

Оно што у настави, на часу, може омета-
ти рад на тексту речничког чланка јесте дужи-
на појединих текстова речничких чланака. Неки 
текстови речничких чланака заузимају прос-
тор и по неколико страница. У том случају, ти 
дужи текстови речничких чланака захтевали би 
прилагођавање потребама рада на часу скраћи-
вањем, сажимањем и сл. За рад код куће, за веж-
бање, пак могу се користити и дужи текстови 
речничких чланака. Захваљујући дигиталној 
технологији, ученицима и студентима може се 
олакшати приступ дужим текстовима речнич-
ких чланака, на пример, путем QR кодова или 
неким другим начином, уколико студенти и уче-
ници не поседују речнике, а већина их не посе-
дује.

Како се речнички чланак  
може користити у настави

Речнички чланак у настави лексиколо-
гије може се користити и као уводни текст, и као 
текст за уочавање лексичких појава, и као текст 
на којем се одређене језичке (лексичке) појаве 
увежбавају, али и као задатак за проверу знања 
(нпр. на практичном делу испита). У настави 
рад на тексту речничког чланка мора да прати 
методичке поступке који обезбеђују квалитетно 
усвајање, односно увежбавање лексичке појаве, 
те је нужно у раду ослањати се на анализу и син-
тезу, на упоређивање и аналогију, на индукцију и 
дедукцију – дакле, на основне начине сазнавања 
у настави језика (Milatović, 2007: 99; Cvetanović, 
Kelemen, 2011).

Речнички чланак као уводни текст. 
Као уводни текст, речнички чланак служи за 
увођење ученика/студената у одређену језичку 
материју. За ту сврху погодни су свакако краћи 
речнички чланци, који би само најавили садржај 
о којем ће током часа бити речи. Препоручујемо 
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речничке чланке из једнотомног Речника српског 
језика (Rečnik SJ, 2007), будући да се у њему не 
бележе покрајинска значења речи и народна ле-
ксика, а и значења се не илуструју примерима, 
те су самим тим и текстови речничких чланака 
краћи, концизнији. 

Ево речничког чланка из Речника српског 
језика Матице српске посвећеног речи венац 
који би могао бити уводни текст за полисемију. 

венац јек. вијенац, -нца м 1. а. украс овал-
ног облика исплетен од цвећа и лишћа (при-
родног или вешшачког); сличан предмет од 
метала, камена и др. као награда побед-
нику, знак почасти и сл.: ~ цвећа, лово-
ров ~. б. фиг. симбол славе, победе. в. оно 
шшо је распоређено укруг, што оивичава 
какав простор и сл., низ лица, предмета и 
сл. распоређених обично укруг; кружна иви-
ца, кружни обод: ~ зимзелена, ~ девојака, ~ 
колиба, ~ од пене; капа са венцем од кади-
фе. г. ниска, низ плодова и др. сплетених ук-
руг: ~ лука, ~ смокава. 2. кружна или полу-
кружна градска улица. 3. дуга коса сплете-
на око главе укруг. 4. геогр. планински ла-
нац; заравњени планински гребен: планин-
ски ~. 5. архит. а. хоризонтални испуст на 
лицу зграде, опшивница, перваз. б. лучни ис-
пуст над прозором. в. проширени завршни 
део стуба, глава, капител. 6. фиг. највиши 
степен нечега, врхунац. • ловоров ~ при-
знање, слава. сонетни ~ књиж. низ oд 15 
сонета повезаних заједничким мотивом и 
заједничким стиховима, при чему сваки на-
редни сонет почиње завршним стихом пре-
тходног, а последњи сонет је састављен oд 
свих 14 почетних стихова. трнов ~ муче-
нишшво, страдање. (о)плести венце (не-
коме, нечему) (про)славити, (по)хвалити 
(некога, нешто) (Rečnik SJ, 2007). 

Након уводног питања Шта све може зна-
чити именица венац у српском језику? и након 
добијених одговара ученика/студената може ус-
ледити представљање датог речничког чланка, 
његово тумачење, а потом и упоређивање уче-

ничких/студентских одговора са оним што пише 
у речничком чланку. Информације у вези са ту-
мачењем речничког чланка требало би давати у 
оној мери у којој би оне подстицајно деловале 
на ученике/студенте – у смислу да се ученици/
студенти заинтересују за саму тему вишезнач-
ности, а самим тим и за једнојезичке речнике, 
као књиге у којима се описују значења речи. На-
кон увођења ученика/студената у тему која се 
обрађује, уследила би лекција о вишезначности 
на уобичајен начин. Млађим ученицима, према 
нашем виђењу, било би згодно представити ре-
чничке описе општеупотребних речи конкрет-
нијег значења, нпр. корак, корито, корен, крило, 
док старијим ученицима и студентима могу се 
представити лексикографски описи лексике ап-
страктнијег значења, нпр. контрола, корпус и др.

Речнички чланак као текст за уочавање 
лексичких појава. Текст речничког чланка може 
служити и за уочавање лексичких појава (по-
лисемија, језички механизми полисемије, си-
нонимија, хомонимија, хипонимија, употребна 
и стилска вредност лексике, етимологија, коло-
кације, изрази, фразеологизми). Како је то мо-
гуће, показаћемо на примеру речничког члан-
ка из Речника САНУ посвећеног именици ђак, 
а лексичку појаву коју ћемо посматрати на том 
тексту јесте синонимија.

ђа̑к1, ђа́ка м (вок. ђа ̑че; мн. ђа ́ци, ретко 
ђа́кови (ђа̏кови)) 1. а. онај који учи у ос-
новној или средњој школи, ученик. — Мо-
лићу вам молитвицу | ... За пастира, грана-
тира | Зарад’ ђака ученика (НП Вук 1, 139). 
Ђаци седе по скамијама, па тек онако полу-
гласно нешто бумбарају (Јакш. Ђ. 5, 81). За 
бандијером иду ђакови и учитељ (Јовић. 3, 
310). Тада иди пред велике школе, | Ђе но 
уче ђаци богословци, | Ту ћеш наћи у колу 
ђакове (НП Шаул. 1, 78). б. нераспр. онај 
који учи на високој школи, универзитету и 
сл., студент. — Ђаци велике школе осни-
вају: „фонд за потпомагање сиротних ве-
ликошколаца“ (Шум. 1876, 86). Пљескали 
су чак и свеучилиштни ђаци (Горан 1, 82). 
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Ђака је ту ваздан гомила, они проучавају на 
факултетима арапску медицину, теологију, 
право и филозофију (Батуш. 3, 279).
2. (нечији, некога, нечега) онај који је неш-
то учио код некога; следбеник, пристали-
ца. — Паско Заде беше | ... Познат питаго-
рист, звездар, морепловац, | Ђак славног 
Ванини (Дуч. Ј. 3, 66). Он је француски ђак 
(Ред.). Васкрсав у пркос Врагом ... | Спаси-
тељ двојици ђака се јави (Стан. Д. 5, 206). 
Шпенглер очекује ову нову културу од Ру-
сије, али не од Русије Лењина, који је ђак 
„Запада“ (Бицили П., СКГл НС 8, 524). Он 
се још више утврдио у мисли католичког 
либерализма као ђак Штросмајера (Ма-
тош 8, 251). Скерлић је у тој доктрини ... ђак 
прозаичне, сасвим непоетичне традиције 
XVIII виека (И.,165).
3. а. онај који се у манастиру припрема да 
се замонаши. — Врата с’ цркве затворише, 
| ... И попови занимише, | А ђакови оглуну-
ше (НП, ЗНЖ 29/I, 185). Па сакупи двана-
ест владика | И својијех триста калуђера | И 
шест стотин’ црквенијех ђака (НП Петран. 
Б. 2, 559). [Вук је] 1795 отишао у основну 
школу у Лозницу, а одатле за манастирског 
ђака у манастир Троношу (Скерл. 9, 143). 
Ако са свештеником иде „ђак” и њему дају 
храну и спавање (Мићевић Љ. 1, 166). Љу-
бомир је већ прави ђак — послушник: на-
викао се потпуно на свој посао, па га врши 
без помоћи и без туђег упутства (Ранк. С. 3, 
102). б. покр. онај који чита „славу“, наро-
читу молитву, на дан славе. — Долибаша ... 
позива једнога између госта, који знаде да 
очита славу ... Онај који чита славу зове се 
„ђак“ (Трифк. С., БВ 1887, 218).
4. ист. писар на двору средњовековних вла-
дара. — Обично су писма писали писари 
или ђаци (Дан. Ђ. 7, 284). Деспот га узме 
међу своје ђаке (писаре) и био би од њега 
начинио великог логотета, да је отац Ка-
листрат могао да се привикне дворскоме 
животу (Нов. 23, 93). За царева дародавна 
писма ваља платити ... ђаку или писару по 6 
перпера (Ђорђ. Вл. 12, 61).

Изр. црни ~ празн. в. грабанцијаш. — Ива-
нић бијаше ... у младости својој грабан-
цијаш ђак. Као црни ђак је био пребрусио 
сву Хрватску (Шен. А. 5, 115). Ал’ Чоколин 
је чутураш, коцкаш, разбијач и како се по-
говара ... црни ђак (И. 12, 16) (Rečnik SANU, 
1959–).

После самосталног читања речничког те-
кста, следио би разговор о чланку. Питања која 
би пратила рашчитавање овог речничког чланка 
требало би студенте/ученике да усмере на квали-
тетно читање текста, а то, како неки аутори сма-
трају, подразумева читање пасуса по пасус, тра-
жење везе међу оним што се зна и оно га о чему 
се тек сазнаје, извођење закључака повезивањем 
различитих информација итд. (Kević-Zrnić i sar., 
2019: 45). Наставникова питања студенте/учени-
ке треба да наведу и на одговоре следеће садр-
жине. 

Реч ђак је вишезначна реч у српском јези-
ку. Према опису те речи у Речнику САНУ, ова 
реч има укупно шест значења и подзначења, и 
то:

1.  а. ’онај који учи у основној или средњој 
школи, ученик’
1. б. нераспр. ’онај који учи на високој шко-
ли, универзитету и сл., студент’
2. (нечији, некога, нечега) ’онај који је неш-
то учио код некога; следбеник, присталица’
3. а. ’онај који се у манастиру припрема да 
се замонаши’
3. б. покр. ’онај који чита „славу“, нарочиту 
молитву, на дан славе’ 
4. ист. ’писар на двору средњовековних 
владара’ 

Реч ђак појављује се и у изразу црни ђак, 
који, према народном веровању, празноверју, 
значи ᾿грабанцијаш, тј. онај који прође кроз ви-
лењачку школу те стекне натприродну моћ, ђа-
волов ученик, маг᾿.

Потом би се у раду поступно обрађивало 
значење по значење.
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Значење број 1.а. 
1. а. онај који учи у основној или средњој 
школи, ученик. — Молићу вам молитвицу | 
... За пастира, гранатира | Зарад’ ђака учени-
ка (НП Вук 1, 139). Ђаци седе по скамијама, 
па тек онако полугласно нешто бумбарају 
(Јакш. Ђ. 5, 81). За бандијером иду ђакови 
и учитељ (Јовић. 3, 310). Тада иди пред ве-
лике школе, | Ђе но уче ђаци богословци, | 
Ту ћеш наћи у колу ђакове (НП Шаул. 1, 78) 
(Rečnik SANU, 1959–).

На основу тога како је у овом речнику оп-
исано основно значење речи ђак – а то је зна-
чење под бројем 1.а. – ᾿онај који учи у основној 
или средњој школи, ученик᾿, у српском језику 
постоји још једна реч којом се може именова-
ти оно што се именује речју ђак, а то је реч уче-
ник. Те две речи се не разликују ни по значењу 
ни по употреби – имају сасвим исто значење, 
обе су општеупотребне, немаркиране и отуд се 
могу у свим контекстима међусобно замењива-
ти, нпр. и у новинском тексту и у уџбенику може 
се подједнако употребити и реч ђак и реч уче-
ник, без бојазни да ће употреба једне или дру-
ге речи бити неприкладна, конотирана – нпр. 
као наслов у новинама може стајати Од данас су 
ђаци/ученици на распусту или у неком уџбени-
ку, приручнику може стајати и оваква реченица 
Током учења решавања задатака наставник све 
време прати рад ђака/ученика. Речи ђак и уче-
ник су, дакле, синоними, и то апсолутни синони-
ми, јер имају потпуно исто значење у свим кон-
текстима. Са термином апсолутна синонимија, 
односно са термином апсолутни синоними, тре-
бало би да се упознају пре свега студенти, а могу 
и средњошколски ученици.

Корисно је напоменути овде да се речи ђак 
и ученик ипак разликују по нечему, а то је њихо-
во порекло. 

Реч ђак је по пореклу грцизам – грч. 
diakonos. Старији облик речи ђак био је нејото-
ван дијак, којим се некада именовао ᾿онај који се 

спремао за калуђерски или свештенички позив, 
искушеник᾿, односно ᾿богословски, манастир-
ски ђак᾿, будући да се у нашој средини, наро-
чито у средњем веку, описмењавање одвијало у 
манастирима. У том значењу користила се и реч 
ђак, не само дијак, и то је забележено у Речнику 
САНУ код речи ђак под бројем 3.а. Исте етимо-
логије као и ђак јесте и црквени термин ђакон, 
који значи ᾿свештено лице које помаже свеште-
нику (или епископу) при богослужењу, припа-
дник најнижег од три чина у црквеној хијерар-
хији᾿.

 Реч ученик пак води порекло од гл. учити 
и као термин се у правној регулативи усталио у 
20. веку, „чиме се губи свака веза са манастир-
ским школама“ (Janjić, 2017: 337).  

Значење бр. 1.б.
1. б. нераспр. онај који учи на високој 
школи, универзитету и сл., студент. — 
Ђаци велике школе оснивају: „фонд за 
потпомагање сиротних великошколаца“ 
(Шум. 1876, 86). Пљескали су чак и свеучи-
лиштни ђаци (Горан 1, 82). Ђака је ту ваз-
дан гомила, они проучавају на факултети-
ма арапску медицину, теологију, право и 
филозофију (Батуш. 3, 279) (Rečnik SANU, 
1959–).

Осим са речју ученик, реч ђак, како по-
казује Речник САНУ код значења 1.б, у односу 
апсолутне синонимије може стајати и са речју 
студент. Међутим, квалификатив нераспр.(ос-
трањено) код овог значења речи ђак пажљи-
вим читаоцима Речника јасно назначује да се 
значење ᾿студент᾿ није усталило као општеупо-
требно значење речи ђак. 

Потврда томе могло би бити и само је-
зичко осећање ученика/студената. Велика већи-
на њих би се без двоумљења сагласила са тим да 
речи ђак и студент, односно ученик и студент 
немају исто значење, да се не могу у контекстима 
међусобно замењивати, те да нису прави сино-
ними, за разлику од пара речи ђак и ученик. 
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Отуда би ваљало речничком чланку пос-
већеном речи ђак придружити и речничке члан-
ке посвећене речима ученик и студент, на при-
мер из Речника МС и упоредити их са речнич-
ким чланком ђак. 

ученик м 1. онај који учи, полази неку шко-
лу, ђак: ~ гимназије, ~економске школе, ре-
довни ~, приватни ~.
2. онај који учи занат, шегрт. 
3 а. онај који је нешто учио од некога; прис-
талица, следбеник: Сократови, Аристоте-
лови ученици. б. рлг. апостол: Христови 
ученици.

студент м лат. ученик или ђак универзи-
тета или друге високе или више школе: ~ 
природних наука, свршени ~ (Rečnik MS, 
1967‒1976).

Испоређивањем тих чланака јасно би се 
видело да се и код основног значења речи уче-
ник реч ђак наводи као њен синоним, док, пре-
ма дефиницији речи студент у Речнику МС 
(Rečnik MS), речи студент и ђак не стоје у од-
носу синонимије; рекли бисмо да је реч о односу 
хипонимије, где је појам ђака, односно ученика, 
надређен појму студента.

Међутим, значење ᾿онај који учи полази 
неку школу᾿, осим речи ђак и ученик, у српском 
језику има и реч школарац, што потврђује и ре-
чнички чланак посвећен речи школарац у једно-
томном речнику: 

школарац, -рца м разг. онај који се школује, 
ђак, ученик неке школе (Rečnik SJ, 2007).

Дакле, и реч школарац је синоним са ре-
чима ђак и ученик, те тако речи ђак, ученик и 
школарац чине синонимски низ. Питање које се 
овде јавља јесте следеће – Ако реч школарац има 
исто значење као и речи ђак и ученик, да ли се и 
она, као и речи ђак и ученик, може употребити у 
свим контекстима, тј. да ли ју је прикладно упо-
требити у научном дискурсу, у уџбенику? Како 
би у неком уџбенику или приручнику звучала 

реченица Током учења решавања задатака на-
ставник све време прати рад школараца? Помоћ 
у давању одговора на ова питања ученицима би 
требало да помогне наставниково разјашњење  
квалификатива разг.(оворно) – скраћенице у реч- 
ничкој дефиницији којом се указује на стилску и 
употребну вредност речи школарац.

Закључак до којег би требало доћи јесте 
тај да реч школарац, иако има исто значење као 
речи ђак и ученик, од њих се разликује по томе 
што јој је употреба у језику ограничена на раз-
говорни језик, за разлику од речи ђак и ученик, 
које су општеупотребне. 

Сазнање о употребној и стилској разлици 
међу синонима требало би да прошири дотада-
шња знања ученика о синонимији.    

Ученицима треба скренути пажњу и на 
наше речнике синонима П. Ћосића (Ćosić i dr., 
2008) и М. Лалевића (Lalević, 2004) и на сино-
ниме речи ђак, односно речи ученик који се у 
њима јављају, а то су речи шегрт, полазник, ос-
новац, средњошколац, бруцош, курсист. Исти-
цањем значењских разлика међу наведеним си-
нонимима ученици ће се упознати и са појмом 
релативних синонима – речи које имају исту ар-
хисему (појмовну вредност) и већину истих ди-
ференцијалних сема, а разликују се по једној или 
мањем броју сема нижег ранга.     

Анализа речничког чланка посвећеног 
речи ђак у Речнику САНУ ишла би потом у 
правцу анализирања других значења речи ђак и 
у правцу издвајања и других синонимских паро-
ва и синонимних низова у којима реч ђак може 
да се јави зависно од тога у ком значењу се упо-
требљава.

Значење бр. 2.
2. (нечији, некога, нечега) онај који је неш-
то учио код некога; следбеник, пристали-
ца. — Паско Заде беше | ... Познат питаго-
рист, звездар, морепловац, | Ђак славног 
Ванини (Дуч. Ј. 3, 66). Он је француски ђак 
(Ред.). Васкрсав у пркос Врагом ... | Спаси-
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тељ двојици ђака се јави (Стан. Д. 5, 206). 
Шпенглер очекује ову нову културу од Ру-
сије, али не од Русије Лењина, који је ђак 
„Запада“ (Бицили П., СКГл НС 8, 524). Он 
се још више утврдио у мисли католичког 
либерализма као ђак Штросмајера (Ма-
тош 8, 251). Скерлић је у тој доктрини ... ђак 
прозаичне, сасвим непоетичне традиције 
XVIII виека (И.,165) (Rečnik SANU, 1959–).

Према опису у речнику, друго значење у 
ком се реч ђак може употребити јесте ᾿онај који 
је нешто учио код некога᾿, а у том значењу, како 
се показује, реч ђак ступа у однос синонимије 
са речима следбеник и присталица. Но, треба 
рећи да то значење реч ђак не може самостал-
но да остварује, већ само у синтагматском споју 
с атрибутима у значењу ᾿нечији, некога, нечега᾿, 
а то показују језичке илустрације које се наво-
де међу примерима којима се потврђује ово зна-
чење речи ђак – нпр. ђак славног Ванини, фран-
цуски ђак, ђак „Запада“, ђак Штросмајера, ђак 
прозаичне, сасвим непоетичне традиције 18. 
века. Такође, ваља истаћи да се и реч ученик, 
како се види у речничком чланку посвећеном 
речи ученик, остварује у овом значењу на исти 
начин као и реч ђак – нпр. Аристотелови учени-
ци, те да се овде може говорити о синонимском 
низу који чине следећи синоними: ђак – ученик – 
следбеник – присталица. 

Значење бр. 3.а.
3. а. онај који се у манастиру припрема да 
се замонаши. — Врата с’ цркве затворише, 
| ... И попови занимише, | А ђакови оглуну-
ше (НП, ЗНЖ 29/I, 185). Па сакупи двана-
ест владика | И својијех триста калуђера | И 
шест стотин’ црквенијех ђака (НП Петран. 
Б. 2, 559). [Вук је] 1795 отишао у основну 
школу у Лозницу, а одатле за манастирског 
ђака у манастир Троношу (Скерл. 9, 143). 
Ако са свештеником иде „ђак” и њему дају 
храну и спавање (Мићевић Љ. 1, 166). Љу-
бомир је већ прави ђак — послушник: на-
викао се потпуно на свој посао, па га врши 

без помоћи и без туђег упутства (Ранк. С. 3, 
102) (Rečnik SANU, 1959–). 

Даље, лексема ђак у значењу ᾿онај који се у 
манастиру припрема да се замонаши᾿, у Речни-
ку САНУ значење означено као 3.а., чини се да 
нема синоним будући да синоним није дат у де-
финицији. Читајући примере пак којима се ово 
значење речи илуструје у Речнику, може се запа-
зити да један пример из књижевног опуса Све-
толика Ранковића – Љубомир је већ прави ђак — 
послушник: навикао се потпуно на свој посао, па 
га врши без помоћи и без туђег упутства – по-
тврђује један синоним речи ђак у овом значењу, 
а то је реч послушник. Једно од значења речи по-
слушник у Речнику МС (Rečnik MS) описано је на 
следећи начин ᾿приправни степен пре ступања у 
калуђерски ред᾿, с назнаком да је реч о цркве-
ном термину. Закључујемо, дакле, да лексема ђак 
у значењу црквеног термина ᾿онај који се у ма-
настиру припрема да се замонаши᾿ има за сино-
нимски пар термин послушник.

С друге стране, ако погледамо још и опис 
речи ученик у Речнику МС, уочава се да се и ова 
реч може користити као црквени термин, али у 
једном другом значењу – у значењу ᾿апостол᾿. 

Тако ученици треба да увиде да ђак и уче-
ник, иако су апсолутни синоними, у својим се-
кундарним значењима ступају у синонимске од-
носе са различитим речима, те стварају засебне 
синонимске низове, односно синонимске паро-
ве: док ђак ступа у синонимски однос са речју 
послушник, реч ученик ступа у синонимски од-
нос са речју апостол. 

Значење бр. 3.б. 
3. б. покр. онај који чита „славу“, нарочи-
ту молитву, на дан славе. — Долибаша ... 
позива једнога између госта, који знаде да 
очита славу ... Онај који чита славу зове 
се „ђак“ (Трифк. С., БВ 1887, 218) (Rečnik 
SANU, 1959–).
Значење речи ђак под бројем 3. б. ’онај 

који чита „славу“, нарочиту молитву, на дан 



23

Речнички чланак као текст у настави лексикологије

славе.’ јесте покрајинско значење, које, верује-
мо, већини студената/ученика није познато. На 
часу га је потребно констатовати, одредити као 
покрајинизам рашчитавајући квалификатив 
покр.(ајинизам) и довести у везу са значењем 
3.а, будући да се оба значења везују за сферу 
цркве и манастира. 

Значење бр. 4
4. ист. писар на двору средњовековних вла-
дара. — Обично су писма писали писари 
или ђаци (Дан. Ђ. 7, 284). Деспот га узме 
међу своје ђаке (писаре) и био би од њега 
начинио великог логотета, да је отац Ка-
листрат могао да се привикне дворскоме 
животу (Нов. 23, 93). За царева дародавна 
писма ваља платити ... ђаку или писару по 
6 перпера (Ђорђ. Вл. 12, 61) (Rečnik SANU, 
1959–).
Четврто значење речи ђак описано је као 

᾿писар на двору средњовековних владара᾿. Оно 
је оквалификовано као ист.(оризам) – значење 
које је застарело. Историзми, за разлику од ар-
хаизама (уп. видар и лекар), немају синониме 
у савременом језику. Али, ако говоримо у рав-
ни дијахроније, и историзми су у време када су 
били актуелни могли имати синониме. Отуда 
се ђак у овом застарелом значењу и речи писар, 
преписивач са значењем ᾿онај који преписује, 
пише (службене) списе᾿ могу сматрати синони-
мима. На овом месту ваља се поново присети-
ти да је старији облик речи ђак у средњем веку 
био нејотовани облик дијак и да се овај облик 
речи јављао и у значењу ᾿писар᾿ и да се налази и 
у имену једног од двојице писара Мирослављевог 
јеванђеља – Григорија Дијака (Ђака).

Као што се види, обрадом речничког 
чланка посвећеног речи ђак у Речнику САНУ, 
као и обрадом речничких чланака из Речника 
СЈ посвећених речима студент, ученик, школа-
рац и др. студенти/ученици се упознају са кључ-
ним појмовима из области синонимије, а то је 
да су синоними речи које имају исто или слич-
но лексичко значење, да постоје апсолутни и ре-

лативни синоними, да у односу синонимије могу 
стајати две или више речи чинећи синонимски 
пар, односно синонимски низ, да једна реч у за-
висности од значења може ступати у синонимс-
ке односе са различитим речима образујући на 
тај начин више различитих синонимних низо-
ва и др. Али, у тексту речничког чланка многе 
информације о речима, о њиховим значењима, 
о њиховом односу према другим речима и др. 
имплицитно су дате, те је потребно помно чи-
тати текст речничког чланка. За правилно раз-
умевање појединих значења речи потребно је, 
као што се у анализи показало, испоређивати и 
значења других речи, односно потребно је до-
датно прелиставати, читати и ишчитавати реч-
ник. Таквим радом на тексту речничког чланка 
студенти/ученици овладавају вештином читања 
експозиторних текстова, што је врло важно за 
развијање њихове читалачке писмености будући 
да су експозиторни текстови тежишни и у уџбе-
ницима из других предмета.

С друге стране, обрадом датих речничких 
чланака сазнаје се и нешто више од саме лексич-
ке синонимије. Богати се речнички фонд, ус-
вајају се мање познате и непознате речи и њи-
хова значења – историзми, архаизми, покраји-
низми. Сазнаје се, на пример, и културноисто-
ријска позадина употребе појединих речи. Саз-
нају се уопште и културноисторијске прилике 
код нас – у нашем случају овде, то је податак да 
је развој српске школе, писмености, образовања, 
нарочито у средњовековној Србији, био у тесној 
вези са црквом и манастирима, што нам пока-
зује веза речи ђак, дијак, писар, послушник, апос-
тол, ђак богословац, манастирски ђак и др.  

Речнички чланак као текст за увежбавање 
лексичких појава и као текст у оквиру задатка 
за проверу знања. На тексту речничког чланка 
може се увежбавати само једна лексичка поја-
ва. Може се увежбавати и више лексичких поја-
ва одједном онда када се садржаји из лексиколо-
гије обједињују, систематизују. Будући да се у ок-
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виру једног речничког чланка налазе различите 
информације о речи – о свим њеним семантич-
ким реализацијама, о њеној семантичкој и фор-
малној вези са другим речима, о њеној употре-
би, стилској вредности итд. – системска анали-
за чланка је зато у већини случајева неизбежна. 

Системским анализирањем текста ре-
чничког чланка увежбавају се не само лексичке 
појаве и њихово препознавање у лексикограф-
ском опису него се увежбава и помно читање 
речника, односно читање ради сагледавања раз-
личитих информација, разумевања, схватања 
текста.

Из тог разлога текст речничког чланка у 
нашој наставној пракси често користимо и за 
проверу знања у оквиру испитних задатака ин-
систирајући притом на системској анализи те-
кста речничког чланка. 

Ево како се текст речничког чланка може 
користити за увежбавање знања из лексиколо-
гије и лексикографије, али и као текст у склопу 
испитног задатка за проверу знања. 

Пажљиво прочитајте опис речи вена у 
Речнику САНУ, па одговорите на питања поста-
вљена испод текста речничког чланка.

вена ж (лат. vena) 1. анат. цеваст крвни суд 
који враћа крв у срце, доводница. – Крвни 
судови … који утрошему крв из тела саби-
рају и натраг у срце доводе, зову се довод-
нице или вене (Батут 2, 20). Једна мала вена 
повлачила јој се с леве стране чела (Уск., 
СКГл 29, 84). фиг. Мртви …су овамо до-
шли да буду учасници љубави и сунца, јер 
је Апија била вена живота (Дуч. Ј. 5, 142).
2. бот. заст. огранак лисног нерва. – Васку-
ларни снопићи, који се на спољашности 
листа, као пупчасте пруге, виђају, разлико-
вани су под именом нерва, ако по сред лис-
та теку и вена, ако се као гране од нерва од-
вајају (Панч. 5, 53).
3. геол. и мин. танак слој минерала који се 
провлачи кроз неку стену; исп. жила, жица. 
– Земљиште је састављено од …кречњака 

с многим калцитним венама (Цвиј. 4, 642). 
Околишао је цапуном …бијели камен са 
црвеним венама (Газ, 1, 89). Добра је и ша-
руља стина и брусница, по њој танке вене 
(жилице) ка’ у тилу љускон (Пољица, Иван. 
Ф., ЗНЖ 8, 194).

На основу описа речи вена у Речнику 
САНУ, о тој речи можемо рећи следеће.
а) Према пореклу, реч вена је ______________ 

јер потиче из _______________ језика. 
б) Према броју остварених значења, реч вена је 

_________________________ реч.
в) Према сфери употребе, квалификатори (ква-

лификативи) показују да реч вена у свим 
својим значењима припада _______________
______________________________ 

г) У ком парадигматском лексичком односу стоје 
реч вена, доводница, жила, жилица? ________
_______________________________________

д) Какво је, према временској перспективи, зна-
чење речи вена представљено под бројем 2? __
_______________________________________

ђ) Којим језичким механизмом полисемије су 
настала секундарна значења речи вена (друго 
и треће значење)? _______________________
_____________________ 

е) У којој научној области се користи реч вена у 
свом основном (примарном) значењу и како 
је та њена употреба у речнику назначена? 
____________________________

Тачни одговори су:
а) страна реч (позајмљеница, латинизам); 

латинског језика
б) вишезначна (полисемична) реч
в) терминолошкој лексици (терминима)
г) у односу синонимије
д) застарело (архаично)
ђ) језичким механизмом полисемије
е) у анатомији; квалификатором (квали-

фикативом, скраћеницом) анат.
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Када се текст речничког чланка користи 
у оквиру задатка за проверу знања, број захтева 
за системску анализу може бити и мањи од овог 
овде датог.

Закључак

Закључак до којег смо спроведеном анали-
зом дошли јесте да се коришћењем текстова ре-
чничких чланака у настави лексикологије може 
постићи вишеструка корист – стећи знања из 

лексикологије, обогатити језик, развити језич-
ка култура, али и стећи лексикографска знања 
(знања о речницима), лексикографска умећа 
(умеће ишчитавања речника и изналажења не-
опходних информација) и лексикографске на-
вике (навике за сталним и континуираним ко-
ришћењем речника). Сва та знања и вештине пак 
немају ускостручни, већ општеобразовни карак-
тер с обзиром на то да поспешују функционалну 
писменост будућих учитеља, што је предуслов да 

та знања и умећа будући учитељи касније примене у својој наставној пракси, те самим тим и унапреде 
читалачку писменост својих ученика. 
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Summary
The paper presents the possibilities of using dictionary articles from our descriptive monolingual 

dictionaries as texts for teaching lexicology at academic courses of teacher training faculties.  
The starting point of the paper is that literary texts are traditionally used in teaching languages, 

while other types of texts (non-literary texts) are less frequently used, which, in turn, affects students‘ 
reading literacy. 

The main part of the paper focuses on the qualitative analysis of the selected dictionary articles 
from our descriptive monolingual dictionaries, with a special emphasis  on using a dictionary article 
in teaching lexicology as an 1) introductory text, 2) text used for identifying lexical phenomena, 3) 
text used for practising lexical phenomena, and 4) text as a part of the knowledge assessment test. 

Based on our analysis, we concluded that using dictionary articles in teaching lexicology may 
entail multiple benefits – acquiring the knowledge of lexicology, enriching one‘s vocabulary, developing 
language culture, but also developing lexicological knowledge, skills, and habits, which fosters pre-
service primary school teachers‘ functional literacy.  

Кeywords: dictionary article, dictionaries, teaching lexicology, texts in teaching, reading 
literacy.


