ЈЕЗИК НАШ НАСУШНИ
Први школски писмени задатак од 5. октобра 2010. године.
Грешке III-5 (правопис, граматика, стил)
ПРАВОПИС
1. Писање датума: 5.X '10
5.X. '10
2. Састављено и растављено писање речи: не достижна, и ако смо раздвојене у
различитим школама, не пронађеном, самном
3. Променљиве речи и облици с различитим наставцима: потсећа, потшишане
4. Велика и мала слова: Шетао сам многим улицама Европских престоница; у
стилу Енглеских травњака,
ГРАМАТИКА
I Глаголски облици:
1. Када би ме неко питао који град ми се највише свиђа, без размишљања би
реко ( ) Беч.
2. Другарица која се само може пожелети и за коју би живот дала.
3. Али да би се уверили и заиста упознали град ми морамо да идемо тамо.
II Ред речи у реченици:
1. Зелене површине, којих има више него овде, су потшишане у стилу
Енглеских травњака.
2. Путовања, упознавање нових предела, места( ) обичаја, и културе других
народа је нешто што ме највише фасцинира.
III Слагање речи у реченици
1. Беч је град богат културом, љубазним људима и модерном менталитету.
2. Не можемо једно без друге. (Односи се на две другарице)
3. Првог дана обиласка града одушевила ме је невероватна чистоћа града, није
се могло приметити ниједан бачен папирић на улици. Даљим разгледањем
нисам могла да не приметим колико им је свака зграда, споменик савршено
очувано.
4. Вртови су пуни разних животиња, а поља ( ) када их погледате из даљине( )
изгледају као да су прекривене златом.
I V Напоредни односи у реченици
1. Године и године су пролазиле( ) а ја се још нисам упознао са тобом.
2. То је град који се јавља у мојим сновима стар( ) а млад, миран( ) а живахан,
модеран и пун живота.
3. Све ово пишем о теби( ) али и даље Београд заузима најдраже место у мом
срцу.
СТИЛ
1. Стресем се од неке неразумне, непријатне језе...

