ЈЕЗИК НАШ НАСУШНИ
Други школски писмени задатак од 7. децембра 2010. године.
Грешке III-5 (правопис, граматика, стил)
ПРАВОПИС
1. Писање датума: 7.12.2010
2. Састављено и растављено писање речи: уствари, невиђамо,...нити знаш које
нити шта је,...
3. Променљиве речи и облици с различитим наставцима:...сви људи живе с
истим циљом ..., супродстави
4. Велика и мала слова: ...опише однос Турске војске...
5. Растављање речи на крају реда: Фе-/јсбук, ...из иностранства/, чак... ;
пријате-/љство, незна-/нцима
6. Употреба реченичних знакова:
• Па( ) наравно( ) на Фејсбуку.
• Тако да фејсбук пријатељство може да буде право или лажно( ) али
све то зависи од нас самих, наших ставова, мишљења и моћи
просуђивања.
• ...јер никад не можемо знати каква је то особа, да ли је неки( ) не дај
боже( ) педофил, какве су му намере и слично, ...
• На фејсбуку се стичу познанства а из тих познаства ако се посрећи и
оствари пријатељство за цео живот можемо бити срећни и
поносни.(падеж)
7. Лексика: фаце, аверзија, одма,...постао окупација многих који проводе сате
и сате ,,на вези''..., унајмивали, виртуалан, Алихођа
ГРАМАТИКА
I Глаголски облици:
1. Заборавили би једно на друго због обавеза да нисмо остварили контакт на
тој мрежи.
2. Зашто трошимо здравље да би стекли новац, а онда тражимо новац да би
вратили здравље?
II Ред речи у реченици:
III Слагање речи у реченици:
1. Изгледа да је сада битно да имамо што више ,,пријатеља'' иако знамо да са
више од пола нећеш ни реч прозборити.
2. Живели су у беди и страху, а често толико исцрпљени, да нису могли да
заспе све до зоре.
3. Толико је постао популаран да већина људи данас радије време проводе на
Фејсбуку, уместо излазећи са својим пријатељима.
4. Можда сам недовољно описао овај начин пријатељства или се удаљио од
теме, али се надам сте схватили ,,дружење'' на овај, виртуалан начин.

5. Они су наши искрени саговорници у овом свету лажи, преваре јер прави
пријатељ нас прихвата онакви какви смо и цене наше врлине и( )мане. (стил)
6. Тако је лакше да ступим са њима у контакт, сазнати шта се дешава у
њиховом животу.
7. Животиње га одузимају да би преживеле а човек из неког глупог разлога да
задовоље своју необичну ћуд.(реченични знаци)
8. Суштина ове Андрићеве мисли је да живот зависи од нас самих, и да живот
треба сагледавати реално, онакав какав јесте, и да сами морамо да се боримо
за своју будућност, јер ако то не урадимо, и само пасивно посматрамо како
живот протиче, на крају ћеш схватити, да ништа у животу ниси урадио, а
толико тога се могло урадити...
9. Оно што ме је подстакло на овакво размишљање о животу је и Чехов роман
,,Ујка Вања''...
10. Пролазећи београдским улицама, приметила сам многе људи који седе на
бетону и просе.
СТИЛ
1. Пре пар година...
2. Људи проводе више времена на компјутеру од кад постоји Интернет, ...
3. Пријатељства која настану на Интернету, никада не могу да нарасту у
велика пријатељства.
4. Мени лично се фејсбук, у много ситуација показао као користан...

