UNIT 4

SERBIAN

DOMAĆI ZADATAK

I Read the text U kafiću in the Cyrillic script:

У КАФИЋУ
У Београду има много кафића и људи воле да
проводе пуно времена у кафићима. Људи се налазе у
кафићу, и ту једу, пију и разговарају. Понекад читају
новине или гледају пролазнике.
Петар, Џон, Сања и њихови пријатељи су сада у
кафићу. Вече је топло и кафић је пун. Петар, Џон и
Сања морају да наруче пиће.
Конобар: Изволите, шта желите?
Петар:

Прво даме! Сања, шта пијеш?

Сања:

Хм, пијем црно вино цело вече и не желим да мешам пића. Значи, чашу
црног вина, молим.

Конобар: А ви?
Петар:

Криглу пива, молим. Хладно светло пиво, ако имате. Јако сам жедан, а и
вруће је. А ти Џоне, шта ти пијеш?

Џон:

Ја вечерас не возим па могу да пијем алкохол. Једну ракију, молим. И
једну црну кафу.

Конобар: Какву кафу пијете? Слатку или горку?
Џон:

Горку. С мало млека, молим. И могу ли да платим? Увек ти плаћаш, Петре.

Петар:

Добро, ти онда можеш да платиш ову туру. Ја ионако немам пара сада.

Сања:

Ево пића! Петре, Џоне и остали – живели!

Are the following statements about the text U kafiću true (T) or false (F):
1. У Београду људи проводе много времена у кафићима.

T/F

2. Сања, Петар и Џон сада иду у кафић, а њихови пријатељи су већ у кафићу.

T/F

3. Сања пије црно вино, а Петар пиво.

T/F

4. Џон вечерас вози па не може да пије алкохол.

T/F

5. Петар вечерас плаћа пиће јер Џон нема пара.

T/F
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II Make a dialogue between customer (mušterija) and waiter (konobar). Customer's
sentences are given in the right order, but waiter's are jumbled up. Link sentences 1-4
with appropriate answers a-d:
U kafani „Ruski car“...
1. MUŠTERIJA: Konobar!

a) KONOBAR: Izvolite, šta želite?

2. MUŠTERIJA: Jednu kafu i rakiju, molim.

b) KONOBAR: U redu. Hvala.

3. MUŠTERIJA: Gorku, molim! A može li

c) KONOBAR: Nemamo rakiju trenutno.

viski umesto rakije?

Kakvu kafu želite? Slatku ili
gorku?

4. MUŠTERIJA: Ne, to je sve. Ustvari, i

jednu čašu vode, ako
može...

d) KONOBAR: Može, to imamo! Još nešto?
umesto (+ G), instead of
u redu, all right, OK
ustvari, in fact, as a matter of fact
viski, whiskey

III Fill in the gaps with appropriate forms of nouns (genitive, accusative or locative case):
Baš sam veseo! Moji roditelji večeras imaju _____________ (gost pl.). Danas dolaze
njihovi prijatelji iz _____________ (Engleska), Ana i Martin. Oni su prvi put u
_____________ (Beograd). Ana i Martin su poznati novinari u _____________
(Engleska). Svi znaju ko su oni.
Mama sprema _____________ (večera), a tata sprema _____________ (stan). Ja
moram da idem na _____________ (pijaca) da kupim povrće i voće. Gosti dolaze
uskoro. Mama još uvek kuva _____________ (supa) i sprema _____________ (šnicla
pl.). Jedva čekam večeru. Baš sam gladan! Topla supa, mladi krompiri i šnicle su moja
omiljena jela.
U kući je vesela atmosfera. Moj brat ide da kupi_____________ (piće). Mama, tata i
ja ćaskamo. Oni piju _____________ (kafa). Tata pije gorku, a mama slatku
_____________ (kafa). Ja obično kuvam _____________ (kafa), ali ja još uvek ne
pijem _____________ (kafa).
poznat, known, famous
mlad, young
mladi krompiri, new potatoes
ćaskati, ćaskam impf., to chat
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IV Fill in the gaps in the dialogue with the correct verb from the table below. When you
have chosen the appropriate verb put it in the correct form.
želeti

imati

moliti

jesti

Konobar: Izvolite, šta _______________?
Ana: Da li ______________ palačinke?
Konobar: Da, imamo.
Ana: Onda, ______________ dve palačinke i jedan kapučino, ako može.
Konobar: Može. A Vi?
Marko: Ja ne želim da ______________. Ja želim samo jednu Coca-Colu, ako
može.
Konobar: Naravno! Da li je to sve?
Marko: Da, to je sve.
palačinke, pancakes
kapučino, cappuccino
ako može, if it is possible
naravno, of course

V Read the texts about Mario and Petra below and then answer the questions below
in English.
„Мој дечко Марио је тренутно на мору, у Котору. Његова породица има кућу
близу Котора. Марио сада седи у кафићу поред плаже и пије вино. Марио
воли спорт. Пре подне је обично на курсу једрења, од 9 ујутро до 11 сати.
На мору је и његова мама Катица. Она пре подне кува. Марио се враћа са
плаже око 2 сата и онда ручају заједно. Мама Катица после подне гледа
шпанску серију на телевизији, а Марио и његови пријатељи из Котора
разговарају у кафићу.
Ја нажалост морам да радим. Звони мој мобилни! Можда је опет Марио...“
dečko, boyfriend
pored (+ G), next to
kurs, course
jedrenje, sailing (kurs jedrenja – adnominal genitive)
serija, television series

A 1. Where is Mario staying in Kotor?
2. Where is he at the moment and what is he doing?
3. Who is he with at the coast?
4. Who likes watching TV in the afternoon?
5. Whose mobile is ringing now?
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Петра је у Београду. Она не може да иде у Котор јер мора да ради. Мора да
заврши један пројекат до краја месеца.
Њени дани тренутно нису тако узбудљиви. Обично устаје у 7 сати. Доручкује и
тушира се до 7:30. Онда иде на посао. На послу има састанке и пише емаилове. Руча у канцеларији или у ресторану око 2 сата. У канцеларији је до 5
сати. Увече се обично одмара или виђа пријатеље. Воли да иде у биоскоп
понекад. Кад је код куће, вечера око 8, али врло често вечера и у ресторану.
Никад не иде на спавање пре 12 сати.
projekat, project
kraj, end
mesec, month
uzbudljiv, exciting
e-mail, pl. e-mailovi
spavanje, sleeping

B 1. Why can’t Petra go to Kotor?
2. What must she do until the end of the month?
3. What does Petra do before she goes to work?
4. What does she do after work usually?
5. What does she love to do sometimes?
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I1T
2F
3T
4F
5F
II 1. – a
2. – c
3. – d
4. – b
III goste (A pl.), Engleske (G sg.), Beogradu (L sg.), Engleskoj (L sg.), večeru (A sg.), stan
(A sg.), pijacu (A sg.), supu (A sg.), šnicle (A pl.), piće (A sg.), kafu (A sg.), kafu (A sg.),
kafu (A sg.), kafu (A sg.)
IV Konobar: Izvolite, šta želite?
Ana: Da li imate palačinke?
Konobar: Da, imamo.
Ana: Onda, molim dve palačinke i jedan kapučino, ako može.
Konobar: Može. A Vi?
Marko: Ja ne želim da jedem. Ja želim samo jednu Coca-Colu, ako može.
Konobar: Naravno! Da li je to sve?
Marko: Da, to je sve.
V
A 1. In his family’s house, close to Kotor.
2. He is sitting in a cafe and drinking wine.
3. He is with his mum Katica.
4. His mum.
5. The mobile phone of the person who is speaking about Mario (Petra’s).
B 1. Petra has to work.
2. She has to finish a project by the end of the month.
3. She eats breakfast and takes a shower.
4. She usually has a rest or sees her friends.
5. She loves to go to the cinema.
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