
ЈЕЗИК НАШ НАСУШНИ 
Први школски писмени задатак од 22. октобра 2010. године. 
Грешке III-6 (правопис, граматика, стил) 
 
ПРАВОПИС 
 

1. Писање датума: 22.10.2010  22. X 2010  
2. Састављено и растављено писање речи: штоје, уствари, неразуме, рећиће, 

неразумемо 
3. Променљиве речи и облици с различитим наставцима: писајући, исчезава, 

слушаоц, предпостављам, најачи 
4. Велика и мала слова: 10. Октобар, косовски бој 
5. Растављање речи на крају реда: пре - / дставља, бо - /лна,  

 
ГРАМАТИКА 
 
I Глаголски облици: 

1. Сваки пут кад видим рачунар одмах би  сео за њега да играм игрице ради 
свог задовољства, али одмах се сетим колико сам незадовољан због својих 
оцена и колико сам запоставио сопствене обавезе ради уживања. 

2. Од тад је више нисам видео, али надам се, јер кад бих је поново срео не знам 
да ли бих је препознао, али знам да би  сигурно сатима причали, да не би 
спавали ту ноћ. 

II Ред речи у реченици: 
1. Видети безбрижну децу како се играју у парку кроз који пролазим, гађајући 

се блатом које успут и понекад грицну, је једно од тих ствари. 
 
III Слагање речи у реченици: 

1. Он ме је на неки начин чинио срећним, инспирисао ме да кренем да 
тренирам кошарку, да једног дана заиграм за тај клуб и да носим његов грб, 
да постанем и ја нечији идол и пре свега да обезбедим себе и моју 
породицу.(Стил/Реченични знаци) 

2. Постоје много ствари које ме подсећају на неке лепе или тужне догађаје... 
3. Симбол је искључиво својствена за човек. 
4. То може бити изговорене или написане речи, слике, графикони, музичке 

мелодије, су творевина човека. 
 
I V Реченични знаци: 

1. Дођем кући( ) уђем у собу( ) замислим се шта сам могао, а шта нисам требао 
да урадим...(Глаголски облици) 

2. Ми смо се распричали, нисмо ни гледали на време и( ) наравно( ) дошли смо 
кући после договореног времена. 

3. Наш летњи одмор није прошао само у причи, радили смо и неке ствари, за 
које( ) кад би нас неко други виде  ( ) – чудио би се, али нама би биле слатке. 

4. Разноликост међу људима, све што је за одређене својствено( ) а за друге 
није( ) ја најбоље видим у аутобусу. 



5. Нисте разумели поруку, а превасходно( ) нисте је ни приметили. 
6. Ипак( ) било је случајева где је мој страх задржан, где су моје сузе наставиле 

се сливају низ лице ; и то су ти тренутци због којих сваки следећи пут ја 
стрепим. 

 
V Склоп реченице 

1. Лопта је геометријско тело са којим може да се разне ствари и да се изводе 
трикови. 

2. Али симбол, какав год био свим људима је драго да виде па је тако и 
мени драго да видим мој. 

3. Такве ситне ствари човека учине на тренутак срећним, веселим док може да 
га унесрећи. 

 
СТИЛ 

1. ...и сад сваки пут кад је видим осећам се тужно и побеђено од стране њеног 
дечка. 

2. Те ствари ведре моју душу и покрећу ме у нове изазове које покрећу ови 
зидови. 

3. Сада сам мало разумнија, нисам толико саркастична. (ова реч је требало да 
опише неконтролисан смех као реакцију на звук хитне помоћи) 

4. Окренула сам се, и спорим кораком пошла уз мермерне степенице које су се 
вијугале кроз смарагдна брда која су се уздизала тако високо да су у једном 
тренутку била у равни са белим кулама које су се истицале у даљини. 

5. Ако је све симбол што ми душу ведри или мрачи, онда је то дефинитивно 
ноћ која се шуњала. 

6. Све наизглед делује регуларно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


