ЈЕЗИК НАШ НАСУШНИ
Први школски писмени задатак од 7. октобра 2010. године.
Грешке III-7 (правопис, граматика, стил)
ПРАВОПИС
1. Писање датума: 7. X '10
7. X . 2010 . 7. X .'10 .
2. Састављено и растављено писање речи: самном, не знањем,...размишљао
сам дали је паметно ово што чиним..., неплативши, нетреба, уреду
3. Променљиве речи и облици с различитим наставцима: као да ми с' леђа
прилазиш..., спашена, живо (од живети ГПР, м.р. јд.), предава (од предавати
ГПР, м.р. јд.), реко (од рећиГПР, м.р. јд.), стиго сам (од стићи ГПР, м.р. јд.),
4. Велика и мала слова: Зелени Венац,
5. Растављање речи на крају реда: трену/ - тно, чита/ - ва, Он/ , са друге
стране... ,
ГРАМАТИКА
I Глаголски облици:
1. За маму, тату и мене је то представљало нешто што би смо доживели на
најбољи могући начин...
2. Дакле ( ) време када бих требао да одолим лепом времену и останем кући да
грејем столицу, што ја ( ) наравно( ) нисам урадио.
3. Када сам почела да гледам филм други пут, непрестано сам размишљала
шта би ја радила у тој ситуацији, пошто сам и сама млађа сестра.
4. Као и сваки дан играли би фудбал испред зграде, нас пар клинаца из истог
улаза, отрчали би кући( ) ручали на брзину и опет фудбал.
II Ред речи у реченици:
1. Овде доле, је један човек, чија су колена клецала од хладноће
III Слагање речи у реченици:
1. Зачудио сам ( ) зашто ли ме зове.
2. У њему се може видети и како ( ) људи, да би добили оно што желе,
спремни на све.
3. Мрзим мрак јер тада не могу да сагледам слику, али ( ) нашу причу вечерас
желим да ставим тачку.
I V Напоредни односи у реченици:
1. На крају сам положио, уследио је благи осећај охрабрења и лакоће( ) али тај
страх ме није напустио до дана данашњег.
V Склоп реченице:
1. Седео сам читаво вече и размишљао о томе, о узроку мог лошег неуспеха и
као што налаже људска природа, тражио сам да окривим неког. Али је
уследило болно сазнање истине. Да сам ја једини кривац.
2. Професорка код које редовно ,,заблокирам'' на одговарању( ) отворила је
дневник и за чудо прозвала баш моју групу.

3. Мој отац је, за разлику од мене/( ) ћутљиве природе ( ) али ми је са сузама у
очима причао о тамошњем животу.
4. Када ју је бивши супруг звао уз велике претње да му се врати( ) одбила је.
5. Док ми је причала своју животну причу ( ) гледала ме право у очи.
СТИЛ
1. У задње време ми се десило доста ствари...
2. После наглог буђења од стране моје савести, у тренутку сам постао свестан
положаја ствари.
3. Већи део своје музичке каријере, није био прихваћен од стране већег броја
људи.
4. Првих пар дана ишли смо на малу плажицу...
5. Воле се, али она неће да се уда за њега. Вероватно има страх да се не
разочара поново у брак.
6. Из славине је текла вода. Полако, кап по кап и стварала ситне звуке који су у
мојој глави чинили утисак толике буке од које се није могло заспати.
7. Покушао сам да их игноришем, али једноставно није било изгледа да те
ноћи утонем у сан.
8. Одједном( ) неко је почео да проваљује на наша врата.

