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Драги шестаци,
 
Пред вама је још један лавиринт.
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Шта све можеш наћи у уџбенику

6

Ево, на пример, како изгледа једна страница књиге:

Кад год видиш 
ову стрелицу у
лекцији, то значи да 
се ради о задатку 
намењеном теби.

Овакав знак срешћеш само 
у првом делу књиге, који се 
бави граматиком. Овде ћеш 
наћи савете и пречице за 
брже и лакше учење. Ту се 
указује  на неке изузетке у 
језику, као и на типичне 
грешке које ђаци твог 
узраста често праве.

Овај знак обележава неки 
занимљив текст, који ће те 
забавити, заинтересовати 
или насмејати.

Оно што је 
најбитније у 
лекцији сажето 
је и овако 
уоквирено.

Овде, на самом крају 
књиге, дати су сви појмови 
објашњени у уџбенику. 
Појмови су поређани по 
азбучном реду, а 
поред њих је наведен 
број стране на којој се 
појам објашњава. Тако 
можеш брзо и лако да 
пронађеш оно што те 
интересује.
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Једначење сугласника по звучности

Како гласи придев слаак у женском роду? Требало би у женском роду да гласи слака. 
Али, пошто су  и к неједнаки по звучности, долази до њиховог једначења. Звучно  
испред безвучног к прелази у свој безвучни парњак . Ова гласовна промена назива се 
једначење сугласника по звучности.

Допуни табелу као што смо започели:

сладак  сладка  слатка д  испред к  т

примет(ити) + ба  примедба т испред б  д

пољубац  пољубци  пољупци

топ + џија  тобџија

из + писати  исписати

с + грабити  зграбити

Једначење сугласника по звучности догађа се када се у речи један до другог нађу 
шумни сугласници неједнаки по звучности, и то тако што се први сугласник једначи по 
звучности са другим. 

Примени правило о једначењу сугласника по звучности у следећим примерима:

од + пловити 

без + коначан 

наруч(ити) + бина 

бурек + џиница 

голуб + чић 

У овој промени учествују сви шумни сугласници. Они који имају парњаке могу се 
мењати, а ф, х, и ц се  не могу мењати, али утичу на промену:
раз + формирати  расформирати, од + хранити  отхранити, из + цепати  исцепати и сл.

Сонанти не утичу на промену: с + јединити  сјединити.
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Допуни табелу:

Мушки род Женски род Средњи род

Једнина онај она оно

Множина

Заокружи облике који се поклапају са облицима 
личних заменица 3. лица једнине и множине.

Заокружи слова испред реченица у којима су 
употребљене показне заменице:

а) Она ми је најбоља другарица.
б) Она хаљина из излога је прескупа.
в) Она одела из излога су прескупа.
г) Они сваке године путују са нама.
д) Они људи из чекаонице не путују са нама.
ђ) Оне не разумеју српски.
е) Оне девојке не разумеју наш језик.

Које заменице кад се изговаре имају дуг последњи 
вокал? 
а) личне       б) показне       в) и једне и друге

Заокружи слово испред тачног одговора.

Упитно-односне, неодређене, 
одричне и опште придевске заменице

За наведене заменице напиши одговарајуће упитне 
речи као што смо започели:

ЧИЈИ? мој, твој, његов, њен...

овај, тај, онај

овакав, такав, онакав

оволики, толики, онолики

ЗАНИМЉИВОСТИ!

 У књигама које се баве језицима, 
можемо наћи низ интересантних 
података.

Да ли сте, на пример, знали да 
неки језици користе много више 
показних заменица него што их има 
у нашем језику?

Веровали или не, забележено је 
да у ескимском језику има чак 70 
показних заменица!

Кад ми кажемо овај, знамо само 
да је нешто близу говорнику. А 
Ескими? Они једном показном 
заменицом кажу не само то, већ и 
да ли се нешто налази испод или 
изнад говорника, испред или иза 
њега, лево или десно од њега, да ли 
је нешто на северу, југу, истоку или 
западу! 
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Ову промену запажамо:
 у компаративу придева:
 црн + ји  црњи, руб + ји  рубљи,  
ра + ји  ражи, ал(ек) + ји  аљи,  
сла(ак) + ји   слађи, низ(ак) +ји  нижи, и сл.;

Напиши компаратив следећих придева:
а) жут 
б) плав 
в) бео 

 у презенту и трпном придеву појединих глагола:
вез(аи) + (ј)ем  вежем, мах(аи) + (ј)ем  машем, 
ис(аи) + (ј)ем  ишем, вол(еи) + (ј)ен  вољен, 
он(ии) + (ј)ен  оњен  и сл.

Допуни табелу:

Презент
1. лице једнине 3. лице множине

сећи
скакати

Зашто у 3. лицу множине глагола сећи сугласник к 
остаје непромењен? До које гласовне промене овде 
не долази? 

Презент глагола скакаи илуструје јотовање.

 у инструменталу једнине именица женског рода 
које се завршавају на сугласник:
ла + ју  лађу, со(л) + ју  сољу, љубав + ју  
љубављу и сл.;

 при грађењу речи:
цве + је  цвеће, рм + је  рмље, Беора + јанин 

 Беорађанин, крав(а) + ји  крављи и сл.

ПАЖЊА!

Обрати пажњу на компаратив 
следећих придева. Овде се врло 
често греши:
строг + ји  строжи (НЕ срожији!)
вис(ок) + ји  виши (НЕ вишљи 
нити височији!)
тесан + ји  тешњи (НЕ еснији)
бесан + ји  бешњи (НЕ беснији)

У неким говорима нашег језика 
долази до јотовања тамо где то 
није допуштено. Тако се могу чути 
некњижевни облици:

Неправилно Правилно

ђевојка дјевојка

ђед дјед

ђеца дјеца

ђе гдје

међед медвјед

ћерати тјерати

полећети полетјети
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Присвојне заменице

Допуни табелу као што смо започели:

Чији је ово џемпер? Мој.               (ја) Чији су ово џемпери?   (ми)

Чија је она књига?    (ти) Чије су оне књиге?    (ви)

Чији су кључеви?  (он) Чији је кључ? (они)

Чија су та имена?  (оно) Чије је то име?  (она)

Чије је то писмо?  (она) Чија су та писма?  (оне)

Шта означавају речи из осенчених поља?  На које 
питање се добијају?  Као одговор на исто питање може 
се употребити и присвојни придев: Чији је кључ? Анин. / Њен.

Погледај, на пример, следећу реченицу: Ана, узми моју књиу! Да ли у свакој ситуацији 
можемо уместо подвучене речи употребити присвојни придев?  Овакве 
речи спадају у придевске заменице, и то у посебну врсту, коју називамо присвојне 
заменице.

Присвојне заменице казују којем лицу нешто припада. Добијају се као одговор на 
питање ЧИЈИ? (мој, вој, њеов, њен и сл.). Као и придеви, слажу се у роду, броју и падежу 
са именицом на коју се односе.

У следећој табели обележи на које се лице односе дате заменице. Први пример 
урадили смо уместо тебе:

Једнина Множина
1. лице 2. лице 3. лице 1. лице 2. лице 3. лице

мој
твој
његов
њен
наш
ваш
њихов
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Ову промену запажамо:
 у компаративу придева:
 црн + ји  црњи, руб + ји  рубљи,  
ра + ји  ражи, ал(ек) + ји  аљи,  
сла(ак) + ји   слађи, низ(ак) +ји  нижи, и сл.;

Напиши компаратив следећих придева:
а) жут 
б) плав 
в) бео 

 у презенту и трпном придеву појединих глагола:
вез(аи) + (ј)ем  вежем, мах(аи) + (ј)ем  машем, 
ис(аи) + (ј)ем  ишем, вол(еи) + (ј)ен  вољен, 
он(ии) + (ј)ен  оњен  и сл.

Допуни табелу:

Презент
1. лице једнине 3. лице множине

сећи
скакати

Зашто у 3. лицу множине глагола сећи сугласник к 
остаје непромењен? До које гласовне промене овде 
не долази? 

Презент глагола скакаи илуструје јотовање.

 у инструменталу једнине именица женског рода 
које се завршавају на сугласник:
ла + ју  лађу, со(л) + ју  сољу, љубав + ју  
љубављу и сл.;

 при грађењу речи:
цве + је  цвеће, рм + је  рмље, Беора + јанин 

 Беорађанин, крав(а) + ји  крављи и сл.

ПАЖЊА!

Обрати пажњу на компаратив 
следећих придева. Овде се врло 
често греши:
строг + ји  строжи (НЕ срожији!)
вис(ок) + ји  виши (НЕ вишљи 
нити височији!)
тесан + ји  тешњи (НЕ еснији)
бесан + ји  бешњи (НЕ беснији)

У неким говорима нашег језика 
долази до јотовања тамо где то 
није допуштено. Тако се могу чути 
некњижевни облици:

Неправилно Правилно

ђевојка дјевојка

ђед дјед

ђеца дјеца

ђе гдје

међед медвјед

ћерати тјерати

полећети полетјети

Шта смо научили у петом разреду

7

Овде смо 
били.
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Врсте речи

Променљиве речи Непроменљиве речи

• именице (речи које означавају бића, 

предмете, материју, као и неке невидљиве 

и неопипљиве појаве)

• придеви (речи које означавају особину 

неког бића или предмета, материју од 

које је неки предмет, припадање некоме 

или нечему, као и место или време којем 

припада нешто)

• заменице (речи које упућују на неки 

предмет, биће или појаву, или на неку 

њихову особину)

• бројеви (речи којима се изражава 

колико има нечега на броју, или које је 

нешто по реду)

• глаголи (речи које означавају радњу, 

стање и збивање)

• прилози (речи које најчешће одређују 

глаголску радњу по времену, месту, 

начину, количини или узроку)

• предлози (речи које означавају 

различите односе међу појмовима 

означеним именицама) 

• везници (речи које повезују речи и 

реченице)

• речце (речи које могу утицати на 

значење целе реченице)

• узвици (речи којима се изражавају 

осећања или се подражавају звукови 

из природе)
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Прочитај следећи текст, а затим уради задатке испод њега:

− Их! − рекао је брат разочарано.
По подне смо кренули на море. Било је на своме 
месту.  Помислио сам да нас је Босоноги слагао и 
да није запалио море. Али, брат је мислио друкчије. 
− Питаћемо оца − рекао је. − Мени се чини да има 
три мора.
− Тата, да ли има само једно море?
− Има много мора, а не само једно − рекао је отац. 
− Ето видиш! 
 (Бранислав Црнчевић, Босоноги и небо)

а) Подвуци именице у датом тексту! Само једна од подвучених именица је властита. Која? 

б) Издвој личне заменице из текста:  , .

в) Издвој бројеве из текста:  (јавља се два пута), .

г) Само један глагол у тексту употребљен је у одричном облику. 

Напиши како тај глагол гласи у инфинитиву: .

д) Издвој прилоге из текста: , , 

.

ђ) Заокружи везнике у тексту!

е) У тексту има само један предлог (који се два пута јавља). То је: .

ж) У коју врсту речи спада ето? 

з) У тексту се јавља и један узвик. То је: .

и) Која врста речи није заступљена у тексту? 
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Падежи

Добија се на питање Најчешћи предлози

Номинатив Ко? Шта? /

Генитив Кога? Чега?

од, до, из, поред, близу, 
изнад, испод, испред, 
иза, између, пре, после, 
око, због

Датив Коме? Чему? ка, према, упркос

Акузатив Кога (видим)?
Шта (видим)?

кроз, за, уз, низ, пред, 
под, над, на, у

Вокатив (Хеј!) /

Инструментал С ким? Чиме? с(а), међу, над, под, пред

Локатив О коме? О чему? о, на, у, по, при

Поред сваке пословице напиши у ком је падежу подвучена 
именица у њој:

а) Од мира глава не боли. 

б) Ватра се сламом не гаси. 

в) Не купује се мачка у џаку. 

г) Будала гледа на дар, а паметан на душу. 

д) Свету се не може угодити. 

ђ) Лепа реч и гвоздена врата отвара. 

е) Чувај ме, Боже, од пријатеља, а од непријатеља ћу се сам чувати.
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Компарација придева

Компаратив

позитив  +  -ији  (старији)

позитив  +  -ји  (млађи)

позитив  +  -ши  (лепши)

Суперлатив нај  +  компаратив  (најпаметнији)

Напиши облике компаратива и суперлатива следећих придева:

Позитив Компаратив Суперлатив

мали

велики

зао

добар

строг

тесан

чист

Именичке заменице

Личне
Неличне

Упитно-
-односне Одричне Опште Неодређене Остале

ја, ти, он, она оно,
ми, ви, они, оне, она

себе (за свако лице)

ко,
шта

нико,
ништа

свако,
свашта

неко,
нешто

ико, било ко, 
ко год, 
ишта, било 
шта, шта год
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Распореди дате облике именичких заменица у групе којима припадају:

му, некоме, ње,
чему, вас, нама, коме,

никога, јој, мени,

Личне Неличне

Бројеви
Главни Редни

Основни (два)
Збирни (двоје)
Бројне именице на - ица (двојица)

Допуни табелу како је започето:

Основни Збирни Бројна именица на -ица

три троје тројица

четири

девет

осамнаест

тридесет пет



13

прећи, доћи, 
говорити, мислити, 

лупити, возити, 
скочити, кувати

Свршени вид: Несвршени вид:

читати, гледати, 
сести, бежати, 

попити, ходати, 
тражити, корачати, 

Прелазни: Непрелазни:

Глаголи по прелазности радње
Прелазни (уз себе могу имати именицу 
у акузативу без предлога )

Непрелазни (уз њих не може стајати 
именица у акузативу без предлога)

Посебну групу чине повратни (уз себе имају реч се).

Разврстај дате глаголе у две групе према томе да ли су прелазни или непрелазни:

Глаголски вид
Свршени (радња је завршена) Несвршени (радња траје)

Разврстај дате глаголе у две групе према томе да ли су свршеног или несвршеног 
вида:

 Помоћни глаголи 
јесам бити хтети

Напиши помоћне глаголе у задатим глаголским облицима:

Презент (1. лице 
једнине)

Перфекат (1. лице 
једнине, мушки род)

Футур I (1. лице 
једнине)

јесам
бити
хтети
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Реченични чланови
Главни Зависни
Субјекат Предикат

глаголски
именски

Прави објекат (у акузативу без предлога)

Неправи објекат (у свим зависним падежима осим 
акузатива без предлога)

Прилошке одредбе
за време
за место
за начин
за узрок
за количину

У саставу реченичних чланова могу бити:

Атрибут (реч која стоји уз именицу и 
ближе је одређује)

Апозиција (додатна одредба која на 
други начин казује исто што и именица 
коју одређује)

Одреди коју службу имају издвојене речи у следећој реченици:

Ана изненада спази ауто.

Ана изненада спази ауто.

Подвуци придеве у атрибутској служби у следећим реченицама:

а) Домаћи чајеви су здрави. б) Јуче сам добио нови бицикл.
в) Отишли смо у стари крај. г) Стара година нам је брзо прошла.
д) Нови празници су на помолу. ђ) Милан је одличан тенисер.

Ја сам 
овде 

главни.



ГЛАСОВИ
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ЗАНИМЉИВОСТИ!

Форензичка наука о гласовима

Форензичари су људи који се 
баве детаљним истраживањима 
која помажу суду и полицији да 
дођу до истине. Између осталог, 
они се баве и испитивањем 
људског гласа.

У многим акционим филмовима 
или серијама приказане су велике 
машине које анализирају људски 
глас и којима се, помоћу гласа, 
утврђује о којој је особи реч.

Тачно је да је сваки глас посебан, 
баш као што је посебан и сваки 
отисак прста. Међутим, технологија 
која би са сигурношћу могла 
анализирати и поредити два гласа 
још увек није толико развијена. 

То је, за сада, могуће само на 
филму.

Овако изгледа једна од савре-
мених лабораторија у којима се 
испитује људски глас.

Како настаје глас

Од свих бића у природи, само човек има могућност 
говора, јер има одговарајуће говорне органе (они 
имају и друге функције у организму везане за дисање 
и уношење хране). Говорни органи приказани су на 
следећем цртежу: 

Њиховим радом стварају се гласови. При 
издисању, ваздушна струја из плућа пролази кроз 
душник, доспева до гркљана (у којем су смештене 
гласне жице), а затим стиже у усну и носну дупљу 
у којима се гласови обликују. Обликовање гласова 
највише зависи од положаја језика према осталим 
говорним органима: предњем и задњем непцу, 
алвеолама и зубима. Усне такође учествују у 
обликовању гласова. 

Глас је најмања јединица говора. Писани знак за глас 
назива се слово. 

У српском језику има 30 гласова и 30 слова. Сваком 
гласу, дакле, одговара један писани знак.
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Подела гласова на самогласнике и 
сугласнике

Изговори А, а затим П. Шта запажаш?

Да ли кад изговоримо А, ваздушна струја наилази на 
неку препреку? 
Наилази ли ваздушна струја на неку препреку кад 
изговоримо П?  

Приликом изговора неких гласова ваздушна струја 
може имати слободан пролаз, а при изговору неких 
наилази на препреке у усној дупљи. На основу тога, 
сви гласови се деле на самогласнике (вокале) и 
сугласнике (консонанте).

Самогласници се изговарају тако што ваздушна 
струја слободно пролази између говорних органа. 
Зато они спадају у нелокализоване гласове, тј. оне 
којима се не може одредити место изговора у говор-
ном апарату. При њиховом изговору гласне жице 
трепере, чиме се ствара тон. Зато су сви самогласници 
звучни гласови. При њиховом изговору језик се у 
усној дупљи помера горе-доле или напред-назад (на 
пример: изговори најпре и па а, или е па о, и обрати 
пажњу на померање језика). На тај начин се мења об-
лик усне дупље. У мењању облика могу 
учествовати и усне (на пример: покушај да изговориш 
а не померајући усне, а затим покушај то исто са о и у). 

У српском језику има пет самогласника: а, о, е, и, у. 

У следећим низовима заокружи самогласнике:

а) В,   Ц,   И,   Ј,   О,   У,   С,   А,   Л,   Е,   Н,   П;

б) П,   Љ,   У,   И,   Б,   А,   Г,   Ђ,   Ж,   Е,   З,   К.

ЗАНИМЉИВОСТИ!

Да ли знаш шта је то СПУНЕРИЗАМ?

То је нехотична замена гласова, 
обично сугласника, у две речи. Као 
кад уместо мачји кашаљ кажемо качји 
машаљ.

Назив спунеризам настао је према 
имену једног оксфордског свеште-
ника (Вилијама Арчибалда Спунера), 
који је био мајстор за састављање 
наизглед логичних, а у ствари 
збуњујућих реченица.

Кад брзо изговарамо нечије име и 
презиме, може се десити да заменимо 
почетни глас имена са почетним гла-
сом презимена.  

ЗОРАН ГАРИЋ постаје ГОРАН ЗАРИЋ
 

Таквих примера има много. Ми 
ћемо навести неке, а ти покушај да их 
нађеш још више:
Марко Жарковић  Жарко Марковић
Сара Димић  Дара Симић
Тома Матић  Мома Татић
Миле Жилић  Жиле Милић
Вуле Дулић  Дуле Вулић.
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ЗАНИМЉИВОСТИ!

Које звукове не можемо да 
чујемо?

 Ми не можемо чути баш све 
звукове, иако је распон чујности 
широк: приближно од 20 до 20 000 
Hz (херца).

На пример, не можемо да чујемо 
неке звукове које производе 
слонови у свом споразумевању, 
јер они спадају у инфразвукове 
(фреквенције око 14 Hz)*. Они су 
неприступачни нашем слуху.

Са друге стране, људско 
ухо не може ни да чује високе 
ултразвукове којима се међусобно 
споразумевају рибе или мишеви.
*херц - јединица за мерење броја 
осцилација у секунди.

До које удаљености се може чути 
људски глас?

Просечан људски глас може 
се чути најдаље до 180 метара. 
Међутим, становници једног 
шпанског острва су способни 
да производе звукове којима се 
споразумевају и на удаљености од 
осам километара.

Сугласници се изговарају тако што ваздушна 
струја наилази на неку препреку у усној дупљи. Зато 
они спадају у локализоване гласове, тј. оне којима се 
може одредити место изговора у говорном апарату. 
При изговору неких сугласника гласне жице трепере, 
што значи да су неки сугласници звучни гласови, док 
при изговору неких гласне жице не трепере, а то значи 
да су неки сугласници безвучни гласови. 

У следећем низу заокружи сугласнике:

А,   К,   Њ,   И,   Л,   Е,   Ђ,   Ч,   Х,   Ц,   У,   Џ.

Подела сугласника на шумне (праве) 
сугласнике и сонанте (гласнике)

Приликом изговора неких сугласника јавља се 
изразита препрека, чије савлађивање ствара шум, док 
се код неких јавља само делимична препрека, па се 
чује и тон помешан са шумом. На основу тога, и још 
неких особина, сви сугласници у српском језику (има 
их укупно 25) деле се на шумне (праве) сугласнике и 
сонанте (гласнике).

Шумни сугласници изговарају се тако што ваздушна 
струја наилази на препреку, па се чују као шумови. 
У српском језику има их 17: 
б, п, д, т, г, к, ђ, ћ, ж, ш, з, с, џ, ч, ф, х, ц.  

Притисни дланом врат у нивоу гркљана па изговори 
Б, а затим шапни то Б (чује се П).

При изговору ког гласа се осећа вибрирање? 

Људи су 
тотално 
глуви.
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При изговору неких шумних сугласника гласне жице трепере, (они су звучни), док при 
изговору неких не трепере (они су безвучни). 

Постоји седам парова звучних и безвучних сугласника, а само три безвучна шумна 
сугласника − ф, х, ц − немају своје звучне парњаке.
То се може видети у следећој табели:

звучни Б Д Г Ђ Ж З Џ / / /
безвучни П Т К Ћ Ш С Ч Ф Х Ц

У следећим речима замени шумни звучни сугласник његовим безвучним парњаком и 
напиши тако добијене речи:

а) деда  б) бити  в) зова 
г) гора  д) туђи  ђ) Чеда   

Сонанти се изговарају тако што гласне жице трепере, али ваздушна струја нема пот-
пуно слободан пролаз, па се чују као тонови праћени шумом. Дакле, сви сонанти су 
звучни. У српском језику има их осам: в, р, л, ј, м, н, њ, љ.

Сонанти по неким својим особинама подсећају
на самогласнике (звучни су, чују се делимично
као тонови), а по неким на сугласнике (чују се 
и као шумови, локализовани су).

При изговору три сонанта, м, н, њ, 
ваздушна струја делимично пролази и кроз 
носну дупљу, па их називамо носним 
сонантима 

У следећим речима сонанте замени једним
од три шумна сугласника без парњака тако да добијеш нову реч:

а) вода  б) нит  в) рика 
г) Бора  д) јео  ђ) ваза 

Кад хоћеш да 
имитираш некога 
ко има кијавицу, 

само замениш 
М, Н, Њ 

са Б, Д, Ђ.

Боље би 
је сабо да 

кијаб.
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Подела сугласника по месту изговора

Изговори сугласник Б! На ком се месту у говорном апарату прави препрека? 
. Затим изговори сугласник Г! Да ли је препрека на истом 

месту? Где се у овом случају образује препрека? 

На основу места у усној дупљи на којем се ствара препрека ваздушној струји, све 
сугласнике поделили смо на: уснене (двоуснене и уснено-зубне), зубне, алвеоларне, 
предњонепчане и задњонепчане.

Уснени сугласници изговарају се уз учешће усана. Они се деле на две групе. У изговору 
једних учествују обе усне (б, п, м), и такви сугласници називају се двоуснени. У изговору 
других учествују усне и зуби (ф, в), и они се називају уснено-зубни.

Зубни сугласници изговарају се тако што језик додирује зубе. То су: д, т, ц, з, с.
Алвеоларни сугласници изговарају се тако што језик додирује алвеоле (границу 

горњих секутића и десни). Тако се образују само три сонанта: н, л, р.
Предњонепчани сугласници се изговарају тако што језик додирује предње непце. 

То су: џ, ч, ж, ш, ђ, ћ, њ, љ, ј.
Задњонепчани сугласници изговарају се тако што задњи део језика додирује задње 
непце. То су: к, г, х.

Подела сугласника по месту изговора може се приказати следећом табелом:

уснени

двоуснени уснено-
-зубни зубни алвеоларни предњо-

непчани
задњо-
непчани

шумни
сугласници б, п ф д, т, ц, 

з, с
џ, ч, ж, ш, 
ђ, ћ к, г, х

сонанти м в н, л, р њ, љ, ј

Напиши речи према следећим захтевима:

а) У речи ДАН зубни сугласник замени двоусненим звучним шумним сугласником.

б) У речи БАЛ уснени сугласник замени уснено-зубним сонантом. 
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Подела речи на слогове

Замисли да треба полако да отпеваш следеће стихове:
Моји су другови бисери расути по целом свету...

То би, онда, изгледало овако:
Мо-ји  су  дру-го-ви  би-се-ри  ра-су-ти  по  це-лом  све-ту   

Сети се како се учи читање (Ма-ма  и-ма  ма-ра-му), 
како се полако изговара тешка реч (пер-пе-ди-ку-лар-но), 
како се скандира нечије име (Ми-лан) итд.

У свим тим случајевима речи делимо на слогове.

Слог је скуп гласова (или само један глас) који изговарамо једним отварањем уста.

• Најопштије правило за поделу речи на слогове јесте да граница слога долази 
 иза самогласника (у-чи-о-ни-ца).
• Када се у речи нађе више сугласника један до другог, граница слога може доћи 
 и иза сугласника (бо-гат-ство). У оваквим случајевима треба водити рачуна о 
 томе да слогови буду лаки за изговор.

О растављању речи на крају реда види на страни 94.
Према броју слогова, речи могу бити једносложне (дом), двосложне (кућа), тросложне 

(кућица) итд. За речи које имају више од два слога, кажемо једним именом да су 
вишесложне.

Реч ће имати онолико слогова колико има самогласника. Самогласник је, дакле, 
носилац слога. Самогласници су слоготворни гласови, док су сугласници неслоготворни. 
Међутим, и алвеоларни сонанти (р, л, н) могу у неким случајевима бити слоготворни. За л 
и н то је могуће само у речима страног порекла (Вл-та- ва, Њу-тн), док р може бити 
слоготворно и у речима домаћег порекла. Сонант р је слоготворан:

• кад се нађе између два сугласника (твр-ди-ти, тр-но-вит, пр-сти);
• кад се нађе на почетку речи испред сугласника (р-ва-ти се, р-ђав, Р-тањ).
• иза самогласника у неким сложеницама (за-р-ђа-ти, по-р-ва-ти се).

Усправним цртама подели следеће речи на слогове:
а) л о к о м о т и в а б) з а д о в о љ а н в) н а о ч а р е г) п а т и к е
д) б а н к а р ђ) б р з и н а е) р т о в и ж) ц р т и ц а

Зве-зда!
Зве-зда!
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Кратак преглед наученог

У српском језику има 30 гласова. Они се овако деле:

Самогласници
Сугласници

Шумни сугласници Сонанти
• има их 5 (а, о, е, и, у)

• ваздушна струја не 
наилази на препреку
• чују се као тонови

• нелокализовани су
• сви су звучни

• слоготворни су

• има их 17 (б, п, д, т, г, к, ђ, 
ћ, ж, ш, з, с, џ, ч, ф, х, ц)

• ваздушна струја наилази 
на препреку
• чују се као шумови

• локализовани су
• неки су звучни, а неки 
безвучни
• неслоготворни су

• има их 8 (в, р, л, љ, м, н, њ, ј)

• ваздушна струја делимично 
наилази на препреку
• чују се као тонови праћени 
шумом
• локализовани су
• сви су звучни

• неки су неслоготворни, 
а неки могу бити и 
слоготворни

Подела шумних сугласника по звучности
звучни Б Д Г Ђ Ж З Џ / / /
безвучни П Т К Ћ Ш С Ч Ф Х Ц

Слог је скуп гласова (или само један глас) који изговарамо једним отварањем уста.

• Граница слога долази иза самогласника (у-чи-о-ни-ца).
• Граница слога може доћи и иза сугласника (бо-гат-ство). Води рачуна да слогови
 буду лаки за изговор.

Сонант Р је слоготворан кад се нађе: 

• између два сугласника (твр-ди-ти, тр-но-вит, пр-сти);
• на почетку речи испред сугласника (р-ва-ти се, р-ђав, Р-тањ);
• иза самогласника у неким сложеницама (за-р-ђа-ти, по-р-ва-ти се).

Подела сугласника по месту изговора
уснени

зуб-
ни алвеоларни предњонепчани задњонепчанидво-

уснени
уснено-
-зубни

шумни 
сугласници б, п ф

д, т, 
з, с, 
ц

/ ж, ш, ђ, ћ, џ, ч к, г, х

сонанти м в / н, л, р њ, љ, ј /



ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ

Да ли уочаваш 
неку гласовну 

промену у речи 
ЗВОНЧИЋИ?

Звончићи, звончићи,
трала-ла-ла-ла-ла!

Да, пет 
пута се 
јавља 
глас Л!
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Гласовне промене

Напиши речи према следећим захтевима и 
посматрај шта се десило са подвученим гласовима:

а) датив једнине именице ПРОДАВАЦ 

б) компаратив придева БРЗ 

в) направи умањеницу именице КЊИГА 

г) од именице СВАТ направи другу именицу 
наставком -БА  
д) од радног глаголског придева ЧЕКАЛА напиши 
мушки род једнине  

У свим овим примерима дошло је до неких 
промена у вези са гласовима. Оне се обично називају 
гласовне промене. 

Гласовне промене дешавају се када се одређени 
гласови нађу један до другог у различитим облицима 
једне речи или при грађењу нових речи.

До ових промена најчешће долази ради лакшег 
изговора. Најважније гласовне промене у нашем језику 
јесу: једначење сугласника по звучности, једначење 
сугласника по месту изговора, палатализација, 
сибиларизација, јотовање, непостојано а, 
промена л у о, губљење сугласника и асимилација 
и сажимање самогласника. Неке од њих извршиле 
су се давно, а неке се врше и данас. 

ЗАНИМЉИВОСТИ!

Шта се крије испод крова?

Испод крова – заправо, у речи 
кров – крије се једна прастара 
гласовна промена, која се у 
нашим школама ретко помиње и 
објашњава, а у језичкој пракси није 
баш тако ретка. А није ни неважна. 
Јер, без познавања те промене 
тешко ћемо схватити порекло и 
значење многих речи.

Изгледа чудно, али реч кров 
постала је од крити  Кад се добро 
размисли, кров стварно крије, тј. 
покрива кућу. Оваквих речи, које су 
настале променом вокала у корену, 
има код нас доста: брати – берем – 
бирати – избор  

Све се то дешавало у прадавна 
времена, кад су сви словенски, па 
и други, тзв. индоевропски језици, 
били у једној заједници. Зато се 
та промена задржала и у другим 
језицима. Сети се тога када будеш 
учио облике глагола певати у 
немачком: singen – sang – gesungen, 
или у енглеском: sing – sang – sung.
(Милан Шипка, Занимљива граматика, 
прилагођено)
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Једначење сугласника по звучности

Како гласи придев сладак у женском роду? Требало би у женском роду да гласи сладка  
Али, пошто су д и к неједнаки по звучности, долази до њиховог једначења. Звучно д 
испред безвучног к прелази у свој безвучни парњак т  Ова гласовна промена назива се 
једначење сугласника по звучности.

Допуни табелу као што смо започели:

сладак  сладка  слатка д  испред к  т

примет(ити) + ба  примедба т испред б  д

пољубац  пољубци  пољупци

топ + џија  тобџија

из + писати  исписати

с + грабити  зграбити

Једначење сугласника по звучности догађа се када се у речи један до другог нађу 
шумни сугласници неједнаки по звучности, и то тако што се први сугласник једначи по 
звучности са другим. 

Примени правило о једначењу сугласника по звучности у следећим примерима:

од + пловити 

без + коначан 

наруч(ити) + бина 

бурек + џиница 

голуб + чић 

У овој промени учествују сви шумни сугласници. Они који имају парњаке могу се 
мењати, а ф, х, и ц се  не могу мењати, али утичу на промену:
раз + формирати  расформирати, од + хранити  отхранити, из + цепати  исцепати и сл.

Сонанти не утичу на промену: с + јединити  сјединити (није зјединити).
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АЛИ

ПАЖЊА!

Једначење сугласника по звучно-
сти у говору се одвија увек.

Али, у писању има изузетака. Не 
пишемо, дакле, увек као што гово-
римо. Кад су, на пример, у питању 
речи које слично звуче или имају 
слично значење, за једне правило 
важи, а за друге не важи. 

Зато пази како пишеш:

Одступање од једначења сугласника по 
звучности

Навешћемо неколико случајева у којима се у 
писању не бележи једначење сугласника по звучности:

• Звучно Д испред безвучних С и Ш:
предсобље, представа, подсвест, подсетити, 
подсмевати се, подстанар, градски, судски   
подшивати, предшколски, одштампати, одшетати, 
одштета, одшкринути    

• Звучно Ђ испред -СТВО у речи: вођство.

• У неким сложеним речима (домаћег и страног 
 порекла):
предтакмичење, подтип, субполаран, 
постдипломски, драгстор, нокдаун, брејкденс   

• У неким властитим именицама страног порекла:
Вашингтон, Хонгконг, Бангкок, Тбилиси, Јангце, 
Мекдоналд, Велингтон   

Подвуци погрешно написане речи и напиши их 
правилно на датим цртама:

а) Мој пријатељ се одселио у Шветску. 

б) Прави ливатски мед се не продаје на београдским 
пијацама. 

надсвирати
предсказати
одскакутати
одспавати
подшишати
подсећи
предтурски

натпевати
претпоставити
откотрљати
отпочинути
поткратити
поткресати
преткосовски

Ми те волимо таквог 
какaв си. Немој да 

се мењаш!
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Једначење сугласника по месту изговора

Како гласи придев направљен наставком -љив од глагола пазити? Требало би 
да гласи пазљив  Али, пошто су з и љ неједнаки по месту изговора (з је зубни, а љ 
предњонепчани), долази до њиховог једначења. Зубно з испред предњонепчаног љ 
прелази у предњонепчано ж  Ова гласовна промена назива се једначење сугласника 
по месту изговора.

Допуни табелу као што смо започели:

паз(ити) + љив  пажљив з испред љ  ж

не + донос(ити) + че  недоношче с испред ч  ш

нос(ити) + ња  ношња

из + џикљати  ижџикљати

с + чепати  шчешати

с + ћућурити се  шћућурити се

Придев направљен наставком -бени од именице стан требало би да гласи станбени  
Али, пошто су н и б неједнаки по месту изговора (н је алвеоларни, а б двоуснени), 
долази до њиховог једначења. Алвеоларно н испред двоусненог б прелази у двоуснено 
м  Ово је такође једначење сугласника по месту изговора.

Допуни табелу као што смо започели:

стан + бени  стамбени н испред б  м

зелен + баћ  зелембаћ

прехран(а) + бени  прехрамбени

Једначење сугласника по месту изговора је гласовна промена у којој зубни суглас-
ници С и З, кад се у једној речи нађу испред предњонепчаних Ђ, Ћ, Џ, Ч, Љ, Њ, Ш или Ж, 
прелазе у предњонепчане Ш и Ж, а сонант Н испред двоусненог Б прелази у двоуснено М.
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Често су у речима у којима је извршено једначење 
сугласника по месту изговора извршене и друге 
гласовне промене:

• једначење сугласника по звучности врши се пре 
једначења по месту творбе:
раз + чистити  расчистити  рашчистити,
образ + чић  обрасчић  обрашчић и сл.;

• до губљења сугласника (о томе ћемо више гово-
рити касније) долази после једначења сугласника 
по месту творбе:
без + жични  бежжични  бежични, из + живети  
ижживети  иживети и сл.;

• јотовање (о томе ћемо такође више говорити 
касније) врши се пре једначења сугласника по ме-
сту творбе:
маст + ју  масћу  машћу, са + звезд(а)+ је  
сазвезђе  сазвежђе и сл.

Допуни табелу као што смо започели:

из + ћушкати ишћушкати

без + шуман 

раз + чешљати 

пас + че 

Одступања од једначења сугласника по 
месту изговора

• С и З не мењају се испред Љ и Њ у речима:
разљутити, изљубити, посљедњи и сл.

• Н се не мења испред Б и П у речима:
странпутица, једанпут, ванбрачни, црвенперка и сл.

ПАЖЊА!

Обрати пажњу на речи страног 
порекла, у чијем писању се 
понекад греши. Оне се  
правилно пишу овако:

импулс импресија
импулсиван помфрит
симбол бомбона
империја бомбоњера
император имперфекат

Пази и на овај трик:
Да би лакше упамтио који 
сугласници прелазе у које, 
напиши их латиницом.
 S  Š Z  Ž

Видиш, истог су облика, 
разликују се само по квачици 
изнад.

Ко ли је ово 
писао?

Неко ко 
није био 

пажљив на 
часовима 
српског!
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Палатализација

Како гласи именица човек у вокативу? Требало би да гласи човеке, али, задњонепчано 
к испред е прелази у предњонепчано ч  Ова промена, која се одиграла у далекој про-
шлости, назива се палатализација (по предњонепчаним сугласницима који се називају 
и палатали). 

Допуни табелу као што смо започели:

човек + е  човече к испред е  ч
друг + ина  дружина
дах + ак  дашак

Палатализација је промена задњонепчаних сугласника К, Г, Х испред Е, И, или А, у 
предњонепчане Ч, Ж, Ш.

Ову промену запажамо у следећим случајевима:
• у вокативу једнине именица мушког рода (које се завршавају на к, г, х):
путник  путниче, земљак  земљаче, бег  беже, сиромах  сиромаше и сл.;

Напиши вокатив једнине следећих именица:
а) дечак  б) Предраг  в) дух 

• у презенту глагола (чија се основа завршава на к, г): 
пећи (пек-)  печем, обући (обук-)  обучем,  моћи (мог-)  може и сл.;

Допуни табелу:

Презент
3. лице једнине 3. лице множине

сећи
вући
тећи

Зашто нема палатализације у 3. лицу множине? 
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ПАЖЊА!

Пази кад од личних имена која се 
завршавају на -ка или -га правиш 
присвојни придев!

У том случају К и Г се не мењају:

Ленка  Ленкин
Невенка  Невенкин
Бранка  Бранкин
Дубравка  Дубравкин
Милка  Милкин
Олга  Олгин
Драга  Драгин

Међутим, кад су у питању 
именице које се завршавају на -ица, 
Ц прелази у Ч:

Милица  Миличин
Даница  Даничин
Олгица  Олгичин
Верица  Веричин
Душица  Душичин
Новица  Новичин

• при грађењу речи (чија се основа завршава на к, г, х):
јунак + ина  јуначина, круг + ић  кружић, снег + 
и(ти)  снежити, смех + ан  смешан и сл.

Допуни табелу:

рук(а) + етина
струк + ак
траг + и(ти)
прах + и(ти)
ђак + ић

У резултате палатализације спадају и промена Ц у Ч 
и З у Ж:
палац  палчеви, зец  зечина, лисица  лисиче, ви-
тез  витеже, кнез  кнежеви и сл.

Напиши вокатив једнине следећих именица:
а) врабац 
б) стриц 
в) месец 

У следећим реченицама подвуци речи у којима 
запажаш палатализацију:

а) У Чању је плићак пун рачића и јежева.
б) Мој пас Чарли лако нањуши јазавца.
в) Више не скупљам сличице фудбалера.
г) Прича се да постоји снежни човек – јети.
д) Мобилни телефон зрачи и кад је искључен.
ђ) Књиге на полицама су пуне прашине.

Доћи ће и Анчина 
сестра и Јовицин 

брат!



31

Сибиларизација

Како гласи именица девојка у дативу? Tребало би да 
гласи девојки, али не гласи: задњонепчано к 
испред и прелази у зубно ц  Ова промена назива се 
сибиларизација (по сугласницима ц, з, с, који се у 
науци о гласовима називају и сибиланти). 

Допуни табелу као што смо започели:

девојка + и  девојци к испред и  ц

(помоћи) помог + ите  помозите

орах + и  ораси

Сибиларизација је промена задњонепчаних суглас-
ника К, Г, Х испред И, у зубне Ц, З, С.

Ову промену запажамо у следећим случајевима:
• у дативу и локативу једнине именица женског 
рода (чија се основа завршава на к, г, х):
мајка  мајци, књига  књизи, сврха  сврси и сл.;
• у множини (номинатив, вокатив, датив, инстру-
ментал и локатив) именица мушког рода (чија се 
основа завршава на к, г, х): 
ђак  ђаци, излог  излози,  монах  монаси и сл.;
• у императиву неких глагола:
испећи (испек-)  испеци, лећи (лег-)  лези и сл.

Подвуци речи у којима запажаш сибиларизацију:

а)  оловци,  овци,  разлозима,  зарезима,  реците,  баците

б) вуцимо,  новцем,  руци,  улази,  улози

ПАЖЊА!

Али, до ове промене не долази:

• у личним именима која се 
завршавају на -ка или -га, у дативу 
и локативу једнине:

Ленка  Ленки
Невенка  Невенки
Бранка  Бранки
Дубравка  Дубравки
Милка  Милки
Олга  Олги
Зага  Заги

• у неким заједничким имени-
цама које се завршавају на -ка, 
-га  или -ха, у дативу и локативу 
једнине:

тачка   тачки
воћка  воћки
фризерка  фризерки
коцка  коцки
лига  лиги
колега  колеги
психа  психи
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сноп + је  снопље п + ј  пљ

груб + ји  грубљи

храм(ати) + (ј)ем 
 храмљем

сув + ји  сувљи и сл.

Јотовање

Како гласи компаратив придева брз? Tребало би да гласи брзји, али не гласи: сугласник 
з заједно са ј дао је нови, предњонепчани сугласник ж  Ова промена, која се одиграла у 
далекој прошлости, назива се јотовање (по сонанту ј, који се назива и „јота“). У овој промени 
учествују још и задњонепчани к, г, х, као и уснени сугласници п, б, м, в. 

Допуни табелу као што смо започели:

брз + ји  бржи з + ј  ж

гран(а) + је  грање н + ј  њ

пис(ати) + (ј)ем  пишем

род(ити) + (ј)ен  рођен

памет + ју  памећу

дал(ек) +ји  даљи

Допуни табелу:

јак + ји  јачи к + ј  ч

дуг + ји  дужи

тих + ји  тиши

Јотовање је гласовна промена у којој се сонант Ј спаја са непредњонепчаним 
сугласником испред себе (З, С, Д, Т, Н, Л, К, Г, Х) дајући предњонепчани сугласник (Ж, Ш, Ђ, 
Ћ, Њ, Љ, Ч). Када се сонант Ј нађе иза уснених Б, П, В, М, не стапа се с њима, већ прелази у 
Љ, па добијамо групе БЉ, ПЉ, ВЉ, МЉ.

Ову промену запажамо:
• у компаративу придева:
 црн + ји  црњи, груб + ји  грубљи, 
драг + ји  дражи, дал(ек) + ји  даљи, 
слад(ак) + ји   слађи, низ(ак) +ји  нижи и сл.;
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Напиши компаратив следећих придева:
а) жут 
б) плав 
в) бео 

• у презенту и трпном придеву појединих глагола:
вез(ати) + (ј)ем  вежем, мах(ати) + (ј)ем  машем, 
дис(ати) + (ј)ем  дишем, вол(ети) + (ј)ен  вољен, 
гон(ити) + (ј)ен  гоњен  и сл.

Допуни табелу:

Презент
1. лице једнине 3. лице множине

сећи
скакати

Зашто у 3. лицу множине глагола сећи сугласник к 
остаје непромењен? До које гласовне промене овде 
не долази? 

Презент глагола скакати илуструје јотовање.

• у инструменталу једнине именица женског рода 
које се завршавају на сугласник:
глад + ју  глађу, со(л) + ју  сољу, љубав + ју  
љубављу и сл.;

• при грађењу речи:
цвет + је  цвеће, грм + је  грмље, Београд + јанин 

 Београђанин, крав(а) + ји  крављи и сл.

ПАЖЊА!

Обрати пажњу на компаратив 
следећих придева. Овде се врло 
често греши:
строг + ји  строжи (НЕ строжији!)
вис(ок) + ји  виши (НЕ вишљи 
нити височији!)
тесан + ји  тешњи (НЕ теснији)
бесан + ји  бешњи (НЕ беснији)

У неким говорима нашег језика 
долази до јотовања тамо где то 
није допуштено. Тако се могу чути 
некњижевни облици:

Неправилно Правилно

ђевојка дјевојка

ђед дјед

ђеца дјеца

ђе гдје

међед медвјед

ћерати тјерати

полећети полетјети
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Непостојано а 

Допуни табелу:

Једнина Множина
Н. писац
Г.
Д.
А.
В.
И.
Л.

Обрати пажњу на то да ли се обележено а (између с и ц) јавља у свим падежима. 
Напиши падеже у којима се јавља:  и 

.
Такво а назива се непостојано а 

Непостојано а је назив за гласовну промену при којој се самогласник а из основе речи у 
једним облицима јавља, а у другим облицима исте речи се губи.

Ову промену запажамо:
• у номинативу једнине и генитиву множине великог броја именица мушког рода:
 странац – странца – странаца, глумац – глумца – глумаца и сл.;
• у генитиву множине неких именица женског и средњег рода:
црква – цркава, девојка – девојака, писмо – писама, средство – средстава и сл.; 
• у номинативу једнине мушког рода неких придева:
храбар – храбра, плитак – плитка, вредан – вредна, добар – добра и сл.;
• у радном глаголском придеву неких глагола:
могао – могла, ишао – ишла, рекао – рекла, легао – легла, дигао – дигла и сл.

Подвуци речи у чијој промени запажаш непостојано а:

женка, мачка, разуман, поштован, стигао, дојахао, нобеловац, мудрац

Час га 
видиш, 

час га не 
видиш!
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Промена л у о

Допуни табелу:

Номинатив једнине Генитив множине
предела
анђела 
вела

Да ли се обележено л (између е и а) јавља и у номинативу једнине?  
 Оно је прешло у .  Ову гласовну промену називамо 

промена л у о 

Промена л у о је назив за гласовну промену која се у српском језику одиграла крајем XIV 
века. Свако л које се тада нашло на крају слога прелазило је у о.

Резултате ове промене запажамо:
• на крају радног глаголског придева у мушком роду једнине (без изузетка):
радио – радила, читао – читала, трчао –  трчала, дао – дала, ишао – ишла и сл.;
• у номинативу једнине неких придева у мушком роду:
бео – бела, цео – цела, дебео – дебела, кисео – кисела, весео – весела и сл.;
• у номинативу једнине неких именица:
део – дела, пепео – пепела, удео – удела, петао – петла, троугао – троугла и сл.;
• у свим падежима осим номинатива једнине и генитива множине именица које се 
завршавају на -лац:
гледалац – гледаоца – гледалаца, читалац – читаоца – читалаца и сл.

Допуни следеће реченице одговарајућим обликом речи у загради:
а) Миланов брат ради као  (спасилац) на базену.
б) Ми већ годинама имамо в. д. директора школе, тј.   
(вршилац) дужности директора.
в) Он је свирао клавир, али имао је још петорицу  
(пратилац) на виолини.
г) Мој тата је редовни  (слушалац) радија.

Гле, 
oрал!
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ЗАНИМЉИВОСТИ!

Знате ли шта су то паци, куци, 
пруци, луци...?

Не знате? Заиста? Мора се 
признати да није баш лако погодити. 
Али, ствар није тако запетљана као 
што у први мах изгледа. Паци, куци, 
пруци, луци сасвим су обичне наше 
речи, које су, мање или више, по-
знате сваком детету. 

Ко од вас не зна шта је патак, 
кутак, прутак или лутак? Ако знате 
шта значе ове речи, онда морате 
знати и шта су паци, куци, пруци, 
луци  То су, једноставно, те исте 
речи, само – у множини. 

А што се нејасноће тиче, она не 
настаје само зато што се према 
правопису т испред ц при писању 
изоставља (јер се у таквом положају 
т и не изговара).

Ови облици чудни су нам и 
необични, пре свега, зато што се 
веома ретко употребљавају. А оно 
што ретко чујемо, звучи нам чудно и 
необично.
(Милан Шипка, Занимљива граматика, 
прилагођено)

Губљење сугласника

Како гласи именица сладолед кад јој додамо 
наставак -џија? Требало би да гласи сладоледџија  Али, 
сугласник д се испред џ изгубио. Ова промена назива 
се губљење сугласника. Поред д и т који се губе у 
сугласничким групама, могу се губити и други 
сугласници када се нађу удвојени. 

Допуни табелу као што смо започели:

аутобус + ски  аутобуски изгубило се с

без + зуб  безуб
сладолед + џија  
сладолеџија
задат(а)к + и  задаци

Губљење сугласника је гласовна промена при којој, 
када се један до другог у речи нађу исти или слични 
сугласници, један од њих се губи ради лакшег изговора.

Ову промену запажамо:
• када два иста сугласника стоје један до другог:
без + звучан  безвучан, рус + ски  руски, од + 
терати  оттерати  отерати и сл.;
• када се Д и Т нађу испред Ц (ређе Ч, Џ, Ћ, Ђ):
изузетак + и  изузетци  изузеци, отац + а  
отца  оца, инат + џија  инаџија и сл.;
• када се Т нађе у сугласничким групама тешким за 
изговор (стн, стљ, штн, стк, стл итд ):
постан – постна  посна, болест + љив  
болестљив  болешљив, позоришт(е) + ни  
позориштни  позоришни и сл.

Лепи су уторци, 
лепи су и четврци. 
Али, најдражи су 

ми ови пеци!
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Одступања од губљења сугласника
• у суперлативу придева који почињу са Ј:
најјачи, најјаснији, најједноставнији, најјефтинији, најједрији, најјужнији и сл.; 
• у неким сложеницама:
преддржавни, четрдесеттрећина (1/43), ваннаставни, отцепити и сл.;
• код именица страног порекла са наставком -киња и придева са наставком -ни:
челисткиња, финалисткиња, протестни, аористни, контекстни и сл.

Подвуци примере код којих у множини запажаш губљење сугласника:

Асимилација и сажимање самогласника

Допуни табелу:

којег(а) коег(а) коог(а) ког(а)

мојег(а) моег(а) 

твојег(а)

У ком су падежу дате заменице? Да ли су правилна оба облика из засенчених колона? 
 Овде се најпре уочава асимилација (изједначавање) 

самогласника, а затим и њихово сажимање.
Асимилација самогласника је гласовна промена којом се различити самогласници 

изједначавају, а сажимање самогласника је промена којом се два иста самогласника 
спајају у један дуги самогласник. Једна промена најчешће претходи другој.

Само сажимање самогласника уочава се још и у следећим примерима:
сахат  саат  сат, рахатлук  раатлук  ратлук, стол  стоо  сто, сокол  
сокоо  соко, сол  соо  со и сл.

Одступање од сажимања самогласника
• у речима:
поочим, црноок, зоологија, поодмаћи, самоодбрана, антиисторијски и сл.

предак, сродник, спасилац, светац, остатак, податак, годишњак, метак
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К  
Г 
Х 

испред 
и

Ц
З
С

Л на крају
слога  О

К  
Г 
Х 

испред 
е, и, а

Ч
Ж
Ш

Ц  Ч

т, д, с, 
з, л, н, 
к, г, х

+ Ј
ћ, ђ, ш, 
ж, љ, њ, 
ч, ж, ш

п, б, 
м, в

пљ, бљ
мљ, вљ

Назив гласовне 
промене Дефиниција Примери Пази!

Једначење 
сугласника по 

звучности

Када се у речи један до другог нађу 
шумни сугласници неједнаки по 

звучности, једначе се, и то први према 
другом. 

сладак – слатка
пољубац – пољупци

с + грабити = зграбити
из + писати = исписати

представа 
одшетати
вођство

Вашингтон

Једначење 
сугласника по 

месту изговора

паз(ити) + љив = пажљив
нос(ити) + ња = ношња
стан + бени = стамбени

разљутити се
странпутица

једанпут

Палатализација

човек – човече
друг + ина = дружина

дах + ак = дашак
Милиц(а) + ин = Миличин 

Милкин
Олгин

Сибиларизација
девојка – девојци

снага – снази
орах – ораси

Милки
тачки 

колеги

Јотовање

брз + ји = бржи
гран(а) + је = грање
памет + ју = памећу
дал(ек) + ји = даљи
дуг + ји = дужи
сноп + је = снопље
сув + ји = сувљи

дјевојка 
гдје

тјерати

Непостојано а Непостојано А се јавља у неким 
облицима речи, а у неким не.

писац – писца
црква – цркава

храбар – храбра

рекао
секао 
могао

Промена л у о
радио – радила
анђео – анђела

предео – предели

талац – талаца
гледалац – гледалаца
спасилац – спасилаца

Губљење 
сугласника

Један сугласник се губи кад се у 
суседству нађу исти или слични 

сугласници.

аутобус + ски = аутобуски
без + зуб = безуб

задат(а)к  – задаци

најјачи
преддржавни

финалисткиња

Асимилација 
и сажимање 

самогласника

којега – кога
мојем – мом
сахат – сат

сокол – соко

поочим 
зоолошки

Б,  Д,  Г,  Ђ,  Ж,   З,  Џ
П, Т,   К,  Ћ,  Ш, С,  Ч  

Асимилација 
самогласника 

је њихово 
изједначавање.

Сажимање 
самогласника је 
њихово спајање

ОЕ = ОО ОО = О

С 
 З 

испред 
ђ, ћ, џ, ч, љ, 

њ, ш, ж

Ш
Ж

Н  испред б М

Кратак преглед наученог



Хало, наставниче 
Петровићу, наш син је 
болестан и данас неће 

доћи у школу.

А ко је 
то?

Мој 
отац!

ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
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Придевске заменице

У петом разреду било је речи о именичким заменицама, које имају исту службу у 
реченици као именице (субјекат, објекат). 

Напиши коју службу имају подвучене заменице у следећим реченицама:
а) Он воли да путује. 
б) Срео сам га на путу. 

Ове школске године упознаћеш се са придевским заменицама, онима које у реченици 
имају исту службу као придеви (атрибут, именски део предиката). 

Напиши коју службу имају подвучене заменице у следећим реченицама:
а) Мој пријатељ живи у Француској.  
б) Он је наш. 

У следећим реченицама употреби у одговарајућем облику придевске заменице из 
заграде:

а)  (твој) хаљина је прешарена за мој укус.
б) Ништа нећете постићи  (овакав) поступком.
в)  (који) авионом путујеш?
г) Његови родитељи су из  (тај) села.

Ове заменице, као и придеви, могу да се јаве у сва три рода једнине и множине 
(мушком (тај, ти), женском (та, те) и средњем (то, та)) и слажу се са именицом у роду, 
броју и падежу. Према значењу обично их делимо на: присвојне, показне, упитно- 
-односне, неодређене, одричне и опште. Ево како изгледа подела када посматрамо све 
заменице заједно:

Заменице

Именичке Придевске

• личне (ја, ти   )
•  лична заменица за свако лице (себе)
• упитно-односне (ко, шта)
•  одричне (нико, ништа)
• опште (свако, свашта)
• неодређене (неко, нешто)
• остале (ико, ишта, ма ко, ма шта   )

• присвојне (мој, твој...)
• показне (овај, тај...)
• упитно-односне (који, чији...)
• одричне (ниједан, ничији...)
• опште (сваки, свачији...)
• неодређене (неки, нечији...)
• остале (икоји, ма који, било који   )
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Присвојне заменице

Допуни табелу као што је започето:

Чији је ово џемпер? Мој.               (ја) Чији су ово џемпери?   (ми)

Чија је она књига?    (ти) Чије су оне књиге?    (ви)

Чији су кључеви?  (он) Чији је кључ? (они)

Чија су та имена?  (оно) Чије је то име?  (она)

Чије је то писмо?  (она) Чија су та писма?  (оне)

Шта означавају речи из осенчених поља?  На које 
питање се добијају?  Као одговор на исто питање може 
се употребити и присвојни придев: Чији је кључ? Анин / Њен 

Погледај, на пример, следећу реченицу: Ана, узми моју књигу! Да ли у свакој ситуацији 
можемо уместо подвучене речи употребити присвојни придев?  Овакве 
речи спадају у придевске заменице, и то у посебну врсту, коју називамо присвојне 
заменице.

Присвојне заменице казују којем лицу нешто припада. Добијају се као одговор на 
питање ЧИЈИ? (мој, твој, његов, њен и сл.). Као и придеви, слажу се у роду, броју и падежу 
са именицом на коју се односе.

У следећој табели обележи на које се лице односе дате заменице. Као што је започето:

Једнина Множина
1. лице 2. лице 3. лице 1. лице 2. лице 3. лице

мој
твој
његов
њен
наш
ваш
њихов

Е, лопта је моја!
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У датим реченицама употреби заменицу мој у одговарајућем облику:
а) Да ли си упознао  друга из одељења?
б) Додај лопту  брату.
в) Е,  брате!
г) Разредна је јуче разговарала са  оцем.

Присвојне заменице мењају се по падежима:

Једнина Множина

мушки род средњи род женски 
род мушки род средњи 

род женски род

Н. мој моје моја моји моја моје

Г. мојег(а)/мог(а) мојег(а)/
мог(а) моје мојих мојих мојих

Д. мојем/мом(е) мојем/мом(е) мојој мојим(а) мојим(а) мојим(а)

А. = Г. (за живо)
= Н. (за неживо) = Н. моју моје моја моје

В. мој моје моја моји моја моје

И. мојим мојим мојом мојим(а) мојим(а) мојим(а)

Л. (о) мојем/мом(е) (о) мојем/
мом(е) (о) мојој (о) мојим(а) (о) мојим(а) (о) мојим(а)

У којим падежима једнине заменице мој запажаш асимилацију и сажимање самогласника?
, , и .

Присвојна заменица за свако лице свој

Субјекат ЈА у следећој реченици замени неком другом личном заменицом:

Ја имам своје мишљење о томе.

 имаш своје мишљење о томе.     имамо своје мишљење о томе.
 има своје мишљење о томе.         имате своје мишљење о томе.
 имају своје мишљење о томе.

Да ли се подвучена заменица мења ако се мења лице које је субјекат? 
У свим реченицама подвучена заменица казује да мишљење припада субјекту. Ова  
заменица назива се присвојна заменица за свако лице. 
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Да ли следеће реченице имају исто значење?

 а) Милан је појео свој сендвич   б) Милан је појео његов сендвич 

У првој реченици каже се да поједени сендвич припада субјекту
(Милану), док се у другој реченици каже да поједени сендвич 
припада неком другом, а не Милану.

Присвојна заменица за свако лице означава припадност субјекту. Она тада 
замењује све остале присвојне заменице.

Допуни табелу тако да означиш да бицикл припада субјекту:

Ја сам возила мој бицикл. Ја сам возила свој бицикл.
Ти си возила твој бицикл.
Он је возио његов бицикл.
Она је возила њен бицикл.

Допуни следеће реченице одговарајућим обликом заменице свој, и поред тога напиши 
који је то падеж:

а) Сваки родитељ верује  детету. 
б) Он се не стиди  порекла.  
в) Она живи у  свету. 
Коју гласовну промену запажаш у овим облицима? 

Присвојна заменица за свако лице свој мења се по падежима исто као и присвојна 
заменица мој  Има облике за сва три рода и оба броја. Слаже се у роду, броју и падежу са 
именицом на коју се односи.

На празним линијама допиши одговарајући облик заменице свој:

  џемпер.   предлоге.
Обукла је  хаљину. Послао је  слике.  
  одело.   писма. 

Појео 
си мој 

сендвич!
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Показне заменице

Обрати пажњу на подвучене речи у 
следећем тексту:

Продавац: Добар дан! Изволи!
Марко: Добар дан! Желим да купим овакав 
школски ранац! (Показује на ранац који 
носи на леђима).
Продавац: Немамо такав, али имамо сличан.
Погледај! Да ли ти се свиђа овај? (Узима са полице један ранац и показује му).
Марко: Тај ми се не допада. Чини ми се да је онај у излогу сличнији мом. 
Продавац: (Показује на ранац у излогу). Онолики ранац није за школу, већ за 
путовање. Потражићу други, да буде баш толики као твој.

Подвучене речи у тексту упућују на ранац, односно на његове особине. Њима се 
одговара на питања: КОЈИ?, КАКАВ? и КОЛИКИ?. 

Напиши којим се речима из текста одговара:
а) на питање КОЈИ? , , ; 
б) на питање КАКАВ? , ;
в) на питање КОЛИКИ? , .

а) Кад продавац упути на ранац речју овај, да ли то значи да је ранац ближи говорнику 
 (продавцу) или саговорнику (Марку)?       
б) Којом речју Марко упућује на ранац који је ближи његовом саговорнику (продавцу)? 

в) Коју реч употребљава Марко кад упућује на ранац у излогу, који је далеко и од њега 
 (говорника) и од његовог саговорника (продавца)? 

Овакве речи спадају у придевске заменице, и то у посебну врсту, коју називамо показне 
заменице.

Заменице којима се упућује на бића, предмете или њихове особине називају се 
показне заменице. Добијају се као одговор на питање КОЈИ? (овај, тај, онај), КАКАВ? 
(овакав, такав, онакав) и КОЛИКИ? (оволики, толики, онолики). 

Ови 
тинејџери 

не знају шта 
хоће!
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У датим реченицама употреби реч овај у одговарајућем облику:
а) Да ли си читао  роман? 
б) Прочитајте   песму наглас!
в) У  селу рођен је Вук Караџић.
г) Узмите све књиге са   полица.

Да ли се овај слаже са именицом на коју се односи? 
Као и придеви, све показне заменице слажу се у роду, броју и падежу са именицом на 
коју се односе.

Можемо их поделити према томе да ли упућују:
• на појам (КОЈИ?), његову особину (КАКАВ?) или величину (КОЛИКИ?);
• на нешто близу говорнику (овај, овакав, оволики), саговорнику (тај, такав, толики) 
или на нешто далеко и од говорника и од саговорника (онај, онакав, онолики). 

Ову поделу можемо представити табелом:

Близу говорнику Близу саговорнику Далеко и од говорника и 
од саговорника

КОЈИ?
овај,  ова,  ово
ови,  ове,  ова

тај,  та,  то
ти,  те,  та

онај,  она,  оно
они,  оне,  она

КАКАВ?
овакав, оваква, овакво
овакви, овакве, оваква

такав, таква, такво
такви, такве, таква

онакав, онаква, онакво
онакви, онакве, онаква

КОЛИКИ?
оволики, оволика, оволико
оволики, оволике, оволика

толики, толика, толико
толики, толике, толика

онолики, онолика, онолико
онолики, онолике, онолика

У следећим реченицама подвуци показне заменице и одреди у ком су роду, броју и 
падежу:

а) Ко је бацио ову гумицу на под?
род:   број:  падеж:  
б) Такви филмови нису за децу вашег узраста.
род:   број:  падеж: 
в) Да ли ти се свиђа овакво одело?
род:   број:  падеж: 
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Допуни табелу:

Мушки род Женски род Средњи род

Једнина онај она оно

Множина

Заокружи облике који се (у писању) поклапају са 
облицима личних заменица 3. лица једнине и множине.

Заокружи слова испред реченица у којима су 
употребљене показне заменице:

а) Она ми је најбоља другарица.
б) Она хаљина из излога је прескупа.
в) Она одела из излога су прескупа.
г) Они сваке године путују са нама.
д) Они људи из чекаонице не путују са нама.
ђ) Оне не разумеју српски.
е) Оне девојке не разумеју наш језик.

Које заменице, кад се изговоре, имају дуг последњи 
вокал? 
а) личне       б) показне       в) и једне и друге

Заокружи слово испред тачног одговора.

Упитно-односне, неодређене, 
одричне и опште придевске заменице

За наведене заменице напиши одговарајуће упитне 
речи као што смо започели:

ЧИЈИ? мој, твој, његов, њен...

овај, тај, онај

овакав, такав, онакав

оволики, толики, онолики

ЗАНИМЉИВОСТИ!

 У књигама које се баве језицима, 
можемо наћи низ интересантних 
података.

Да ли сте, на пример, знали да 
неки језици користе много више 
показних заменица него што их има 
у нашем језику?

Веровали или не, забележено је 
да у ескимском језику има чак 70 
показних заменица!

Кад ми кажемо овај, знамо само 
да је нешто близу говорнику. А 
Ескими? Они једном показном 
заменицом кажу не само то, већ и 
да ли се нешто налази испод или 
изнад говорника, испред или иза 
њега, лево или десно од њега, да ли 
је нешто на северу, југу, истоку или 
западу! 

Аха, Добро је што 
знам ескимски. 

Медвед је, дакле, 
на северу, далеко 

од мене.

Nanuk!
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Упитне речи чији, који, какав и колики спадају у 
групу придевских заменица које називамо упитно-
-односним. Најчешће се ове заменице употребљавају 
у упитним реченицама. Међутим, није увек тако. 
Погледај други пример у датим паровима реченица: 

Који кључ отвара ова врата?  
Узми кључ који отвара ова врата 
Чији је брат онај из VI3?
Дошао је онај чији брат иде у VI3 
Какав је био филм?
Био је то филм какав одавно нисмо гледали 
Колики је размак између њих? 
Направили су размак колики је требало 

Погледај како изгледа промена по падежима заменице 
који:

Који се односи на нешто 
живо

Који се односи на нешто 
неживо

Н. који (човек) који (постер)

Г. којег(а)/ког(а) (човека) којег(а)/ког(а) (постера)

Д. којем/ком(е) (човеку) којем/ком(е) (постеру)

А. којег(а)/ког(а) (човека) који (постер)

И. којим (човеком) којим (постером)

Л. (о) којем/ком(е) (човеку) (о) којем/ком(е) (постеру)

а) У којим падежима једнине заменице који запажаш 
асимилацију и сажимање самогласника?

б) У ком падежу се разликују облици заменице који 
зависно од тога да ли се односи на нешто живо 
или на нешто неживо? 

ПАЖЊА!

Често се греши у употреби 
заменице који у акузативу једнине.

• Ако се односи на нешто живо, 
акузатив гласи 
којег(а) или ког(а).
• Ако се односи на нешто нежи-
во, акузатив гласи који.

На пример:
- То је проблем који не можемо да 
решимо. (односи се на проблем – 
неживо)
- То је човек којег познајем одавно. 
(односи се на човека – живо)
- Он је први председник којег смо 
изабрали једногласно. (односи се на 
председника – живо)
- Урадили смо то по плану који смо 
донели на брзину. (односи се на 
план – неживо)

Ако је овај 
сир жив, нећу 
га јести. Ја сам 
вегетаријанац!
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Од упитно-односних заменица чији, који, какав и колики, можемо добити још неке. Оне се 
према значењу деле овако:

• Одричне  њима се нешто одриче  (припадност неком појму, постојање неког појма   
или његових особина). Граде се додавањем НИ- испред упитно-односних заменица.

Упитно-односне Одричне

ЧИЈИ НИЧИЈИ  

КОЈИ НИКОЈИ (ова заменица се ретко употребљава, уместо ње 
користимо облик НИЈЕДАН)

КАКАВ НИКАКАВ

КОЛИКИ НИКОЛИКИ (ова заменица се веома ретко употребљава)

О писању ових заменица са предлогом више види на страни 92. 

• Опште  њима се означава нека свеобухватност (припадности неком појму, 
постојања  неког појма или његових особина). Граде се додавањем СВА- испред 
упитно-односних заменица.

Упитно-односне Опште

ЧИЈИ СВАЧИЈИ  

КОЈИ СВАКОЈИ (ова заменица се не употребљава; уместо ње, 
користимо облик СВАКИ)

КАКАВ СВАКАКАВ

КОЛИКИ СВАКОЛИКИ (ова заменица се  ретко употребљава)

• Неодређене  њима се упућује на неку неодређеност (припадности појму, самог 
појма или његових особина). Граде се додавањем НЕ- испред упитно-односних 
заменица.

Упитно-односне Неодређене

ЧИЈИ НЕЧИЈИ  

КОЈИ НЕКОЈИ (ова заменица се ретко употребљава; уместо ње, 
користимо облик НЕКИ)

КАКАВ НЕКАКАВ

КОЛИКИ НЕКОЛИКИ (ова заменица се ретко употребљава)
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• Има још оваквих придевских заменица које не спадају ни у једну од поменутих 
група, јер имају различита значења. То су заменице које се граде од упитно-односних 
додавањем И-, или се уз њих употребљава МА, БИЛО, ГОД (али се пише одвојено).

Упитно-односне Остале

ЧИЈИ ИЧИЈИ, МА ЧИЈИ, БИЛО ЧИЈИ, ЧИЈИ ГОД

КОЈИ ИКОЈИ, МА КОЈИ, БИЛО КОЈИ, КОЈИ ГОД

КАКАВ ИКАКАВ, МА КАКАВ, БИЛО КАКАВ, КАКАВ ГОД

КОЛИКИ ИКОЛИКИ, МА КОЛИКИ, БИЛО КОЛИКИ, КОЛИКИ ГОД

 
За подвучене придевске заменице у следећим пословицама одреди у ком су падежу, 
роду и броју:

а) Захвалност је лотос чији цвет брзо увене.
б) Знање је благо које свога власника свуда прати.
в) Којој овци своје руно смета, онде није ни овце ни руна.
г) Свака болест има свој лек.
д) Дуг је језик у онога чији су докази кратки.
ђ) Каква мајка, таква ћерка.

Падеж Род Број
чији
које
којој
свака
чији
каква

У следећим стиховима подвуци по једну неодређену придевску заменицу:

а) Око мене неки људи, б) Видећеш шта, кад једног дана
 на свакоме капа бела, чуперак нечије косе туђе
 сви озбиљни, обучени, мало у твоју главу уђе...
 ја једини – без одела!
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Кратак преглед наученог

Врсте придевских заменица:
Присвојне заменице

Једнина Множина

за 1. лице мој наш

за 2. лице твој ваш

за 3. лице његов, њен њихов

за свако лице свој

Упитно-односне Неодређене Одричне Опште Остале 

који неки никоји/ниједан сваки
икоји, ма који, било који,  
који год 

чији нечији ничији свачији
ичији, ма чији, било чији, 
чији год

какав некакав никакав свакакав
икакав, ма какав, било 
какав, какав год 

колики неколики николики сваколики
иколики, ма колики, било 
колики, колики год 

Разлика између именичких и придевских заменица:
Именичке Придевске

не могу се јавити у три рода
(осим он, она, оно, они, оне, она)
у реченици имају службу субјекта или објекта

могу се јавити у три рода
у реченици имају службу атрибута или именског 
дела предиката

Ево како изгледа подела свих заменица:
Заменице

са обележјем лица без обележја лица

И
м
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ич

ке

ли
чн

е

по
вр

ат
на
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Показне заменице

блиско 
говорнику

блиско 
саговорнику

далеко и од 
говорника и 
од саговор-
ника

који? овај тај онај

какав? овакав такав онакав

колики? оволики толики онолики



Шта је твој 
отац по 

занимању?

Биохемичар!

Не питам те 
шта је био, већ 

шта је сада!

ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
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 написати
1. написах 1. написасмо
2. написа 2. написасте
3. написа 3. написаше

 пасти (пад-)
1. падох 1. падосмо
2. паде 2. падосте
3.  паде 3. падоше

Аорист

У следећим реченицама подвуци глаголе:

а) Гле, престаде киша, али дуну ветар.
б) Шта то би? Испаде ми оловка и лупи о под.
в) Пси изненада устадоше и протрчаше поред нас.
г) Управо прођосмо поред клизалишта, али не видесмо Ану.

Какву радњу означавају подвучени глаголи?
а) Радњу која ће се догодити.  б) Радњу која се управо догодила.      
  в) Радњу која се одавно догодила.
 Заокружи слово испред тачног одговора.

Глаголски облик за изрицање радње која се десила непосредно пре тренутка говорења 
(нпр. падох, стадосмо, одоше), назива се аорист.

Гради се тако што се на инфинитивну (аористну) основу додају следећи наставци:
•  ако се основа завршава на самогласник:

Једнина Множина

1. лице -х -смо

2. лице - -сте

3. лице - -ше

 
•  ако се основа завршава на сугласник:

Једнина Множина

1. лице -ох -осмо

2. лице -е -осте

3. лице -е -оше

Сви глаголи у аористу мењају се по лицима. Зато кажемо да је аорист лични 
глаголски облик.
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Напиши аорист следећих глагола уз одговарајућа 
лица:

а) заспати (ја) 
б) отићи (они) 
в) рећи (ти) 
г) подићи (он) 
д) стићи (ми) 
ђ) урадити (ви) 
Ког су вида ови глаголи? 

Аорист се гради углавном од глагола свршеног вида.

Обрати пажњу на глаголе РЕЋИ и ПОДИЋИ у 2. и 3. 
лицу једнине аориста. Шта запажаш?

Сугласници  и  променили су се у  и  
испред .
(О томе види више на страни 29.)

Аорист помоћних глагола:

БИТИ ХТЕТИ
Ј
е
д
н.

1. лице бих хтедох

2. лице би хтеде

3. лице би хтеде

М
н
о
ж.

1. лице бисмо хтедосмо

2. лице бисте хтедосте

3. лице бише хтедоше

Подвуци глаголе у аористу:

Нити га копах, нити орах:
као дар с небеса, паде орах.
Одбаци с леђа тешки капут 
и паде у суво лишће, на пут...
 (Милован Данојлић, Орах)

ПАЖЊА!

Код неких глагола 3. лице једнине 
аориста и презента исто се пишу. 
Једино кад изговоримо ове облике 
знамо да ли је презент или аорист, 
јер немају исти акценат.

ОХЛАДИТИ

Презент Аорист

1. охладим
2. охладиш
3. охлади

1. охладих
2. охлади
3. охлади

Такви су и глаголи: учинити, упитати, 
доћи, ући, прочитати и сл.

Кад треба у неком тексту да 
одредиш у ком су времену овакви 
глаголи, размисли о томе какву 
радњу означавају. Такође, треба 
видети у ком су времену остали 
глаголи из текста.

Пита није 
лепа кад се 

охлади.

Дођите, 
децо! 

Охлади 
вам се 
пита.
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(ја)  будем читао (ја) будем читао

Футур II

Обрати пажњу на подвучене глаголске облике у 
следећим реченицама:

а) Ако буде падала киша, одложићемо турнир.
б) Ко буде знао одговор на ово питање, добиће пет.
в) Пре него што будеш предао рад, провери још једном 
 све задатке.
г) Учинићемо све што будемо могли.

Шта означавају подвучени глаголски облици?
а) Радњу која се десила у прошлости пре неке друге прошле радње.
б) Радњу која се дешава у садашњем тренутку.
в) Радњу за коју претпостављамо да ће се догодити у будућности.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Глаголски облик за означавање неостварене радње за коју претпостављамо да ће се 
догодити у будућности, пре, за време или после неке будуће радње (нпр. будем дошао,  
будете радили,  буде јео и сл.), назива се футур II.

Гради се од презента помоћног глагола БИТИ и радног глаголског придева:

 + =

помоћни гл. БИТИ радни гл. футур II
у презенту придев гл. који се мења

Једнина Множина
1. лице будем путовао будемо путовали
2. лице будеш путовао будете путовали
3. лице буде путовао буду путовали

Допуни табелу одговарајућим облицима футура II помоћних глагола БИТИ и ХТЕТИ:

БИТИ ХТЕТИ
1. лице једнине женског рода
3. лице множине мушког рода

Чим се буде 
родила, 

поклонићу 
јој моју стару 

лутку.
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Имперфекат

Обрати пажњу на подвучене глаголске облике у следећим реченицама из 
Андерсенових бајки:

а) Једном тако увече сеђаше војник у својој собици. Спустио се мрак, а он ни за свећу 
немаше новца.
б) Гости су стизали са свих страна, а ласта за то време сеђаше у свом гнезду и певаше им 
најлепше што је умела.
в) Док је говорио, пред њим стајаше дечачић и дрхташе од хладноће. 
г) У собици те вечери беху само њих двојица, док лампа на столу догореваше.

Какву радњу означавају подвучени глаголски облици?
а) Прошлу радњу која је трајала у прошлости, 

а употребљава се само у приповедању. 
б) Прошлу радњу која се управо догодила.   
в) Радњу која се дешава у садашњем тренутку.
Заокружи слово испред тачног одговора.

Глаголски облик за изрицање радње која је трајала у прошлости и која се употрeбљава 
само у приповедању (нпр. бејах, певаху, долажаше и сл.) назива се имперфекат. 

Овај глаголски облик се у говорном језику скоро сасвим изгубио. Има га 
у књижевним делима, и то чешће оним из старијег периода.

Ког су вида подвучени глаголи у наведеним реченицама? 

Којим се глаголским обликом могу заменити глаголи у имперфекту, а да се значење 
реченица не промени?

 а) аористом б) перфектом в) презентом

Заокружи слово испред тачног одговора.
Заокружи реченицу која ти звучи „старинскије“:

а) Са свих страна света стизаху у град путници, и сви се дивљаху дворцу и врту.
б) Са свих страна света стизали су у град путници, и сви су се дивили дворцу и врту.

Подсети ме 
шта то беше 

љубав...
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Имперфекат се гради само од несвршених глагола, и то тако што се на инфинитивну 
или презентску основу глагола додају следећи наставци:

Једнина Множина
1. лице -ах -асмо
2. лице -аше -асте
3. лице -аше -аху

Кад се додају следећи наставци, долази до јотовања:

Једнина Множина
1. лице -јах -јасмо
2. лице -јаше -јасте
3. лице -јаше -јаху

Једнина Множина
1. лице -ијах -ијасмо
2. лице -ијаше -ијасте
3. лице -ијаше -ијаху

Помоћни глагол БИТИ има двојаке облике за имперфекат:

Једнина Множина
1. лице бејах бејасмо
 2. лице бејаше бејасте
3. лице бејаше бејаху

Заокружи слова испред две реченице које се могу чути у свакодневном говору иако је 
глагол у њима у имперфекту:

а) Како се оно зваше Анина сестра? б) Ми бејасмо летос у Грчкој.
в) Називаху их различитим именима. г) Шта то беше троножац?
д) Разговараху ли они о томе? ђ) Тресијасте ли ви тепихе јуче?

Једнина Множина
1. лице бех бесмо
2. лице беше бесте
3. лице беше беху

трести
1. тресијах 1. тресијасмо
2. тресијаше 2. тресијасте
3. тресијаше 3. тресијаху

певати
1. певах 1. певасмо
2. певаше 2. певасте
3. певаше 3. певаху

градити
1. грађах 1. грађасмо
2. грађаше 2. грађасте
3. грађаше 3. грађаху
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бејах/бех

прочитао (ја) сам био прочитао

прочитао бејах/бех прочитао

(ја) сам био

Плусквамперфекат

Обрати пажњу на подвучене глаголске облике у следећим реченицама:
а) Кад је наставница ушла, ја сам већ био урадио тест.
б) Била је већ одмакла поноћ, а они су још читали.
в) Ја се још нисам била родила кад је мој тата радио у банци.
г) Кад сам стигао кући, гости су већ били отишли.

Какву радњу означавају ови облици?
а) Прошлу радњу која се догађа у исто време са неком другом радњом.
б) Радњу која ће се десити у будућности.
в) Прошлу радњу која се догодила пре неке друге прошле радње.
Заокружи слово испред тачног одговора.
Глаголски облик за изрицање радње која се десила у прошлости пре неке друге прошле 
радње (нпр. био сам радио, били су дошли, била је отпутовала) назива се 
плусквамперфекат.

Гради се на два начина:
• од перфекта помоћног глагола БИТИ и РАДНОГ ГЛАГОЛСКОГ ПРИДЕВА:

 + =

помоћни гл. БИТИ радни гл. плусквамперфекат
у перфекту придев гл. који се мења

• од имперфекта помоћног глагола БИТИ и РАДНОГ ГЛАГОЛСКОГ ПРИДЕВА (овај облик 
плусквамперфекта јавља се у књижевним делима, али се ретко употребљава у говору):

 + =

помоћни гл. БИТИ радни гл. плусквамперфекат
у имперфекту придев гл. који се мења

а) б)
Једнина Множина Једнина Множина

1. лице био сам читао били смо читали бејах/бех читао бејасмо/бесмо читали

2. лице био си читао били сте читали бејаше/беше чи-
тао бејасте/бесте читали

3. лице био је читао били су читали бејаше/беше чи-
тао бејаху/беху читали



58

Императив (заповедни начин)

Обрати пажњу на подвучене глаголске 
облике у следећим реченицама:

а) Милане, одмах предај свој задатак!
б) Ана, молим те, однеси дневник у 
зборницу!
в) Не храните животиње!
г) Купите свеже јагоде! Још мало, па нестало!
д) Да бисте били здрави, једите више свежег воћа и поврћа!

Да ли се подвученим глаголским облицима означава време вршења радње? 
. Ми заправо не знамо да ли ће се радња подвучених глаголских облика 

уопште догодити. Њима се исказује нека заповест, забрана, подстицај или савет.

Глаголски облик којим се изриче заповест, молба, забрана, подстицај или савет да се 
изврши нека радња (нпр. прочитај, верујте, иди и сл.) назива се императив.

Императив има само облике за 2. лице једнине и 1. и 2. лице множине. 
• За 1. лице једнине нема облика, јер сами себи не можемо наређивати, нити можемо 
себе молити, саветовати и сл.  
• Ни 3. лице једнине нема посебне облике, јер се не може наређивати некоме ко није 
присутан. Међутим, постоји могућност да заповест у овом случају изразимо речцом 
НЕКА и презентом одговарајућег глагола у једнини или множини (нпр. нека уђе, нека 
уђу, нека се јави, нека се јаве и сл.).

 
Императив се најчешће употребљава у управном говору, у обраћању говорника 

саговорнику. 

Подвуци глаголе у императиву у следећим реченицама:

а) Милан рече Милошу: „Додај ми тај лењир“.

б) Иди право и не скрећи са путa!

Учи! Учи! 
Учи!

Престаниии!
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ПАЖЊА!

Код глагола чија се презентска 
основа завршава на -и, исто се пишу 
неки облици презента и облици 
императива. Једино кад изговоримо 
ове облике, знамо да ли је презент 
или императив, јер немају исти 
акценат.

УРАДИТИ

Презент Императив

1. урадим
2. урадиш
3. уради
1. урадимо
2. урадите
3. ураде

1. / 
2. уради
3. /
1. урадимо
2. урадите
3. /

Такви су и глаголи: учинити,  учи-
ти, замислити, трчати, сакупити, 
ставити, држати, вратити  и сл.

Понекад две реченице са 
различитим глаголским облицима 
могу изгледати исто. Али ту је 
запета (после вокатива) која ће нам 
указати на императив.

Императив се гради тако што се од 3. лица множине 
презента одбије наставак, а затим се на тако добијену 
основу додају двојаки наставци:

• ако се 3. лице множине презента завршава на 
-ју, додају се ови наставци:

Једнина Множина

1. лице / -јмо

2. лице -ј -јте

певати
  1. певајмо
 2. певај 2. певајте

О томе види и на страни 90.

• у свим другим случајевима додају се ови наставци:

Једнина Множина

1. лице / -имо

2. лице -и -ите

урадити
  1. урадимо
 2. уради 2. урадите

Напиши 2. лице једнине императива следећих глагола:
а) исећи 
б) помоћи 
в) обући 
г) лећи 
Коју гласовну промену запажаш у облицима 
императива? 

Ана, 
учи! Ана 

учи!
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(ја) бих читао(ја)  бих читао

Потенцијал

Обрати пажњу на подвучене глаголске облике у следећим реченицама:

a) Радо бисмо појели парче торте.
б) Изашао сам из куће рано не бих ли избегао гужву.
в) Кад бих имао више времена, играо бих фудбал сваки дан.

Да ли се подвученим глаголским облицима означава време вршења радње? 
. Ми заправо не знамо да ли ће се радња подвучених глаголских облика уоп-

ште догодити. Њима се исказује нека жеља, могућност, намера.

Глаголски облик за изрицање жеље, могућности или намере да се радња изврши (нпр. 
волео бих, дошли бисмо, избегли би) назива се потенцијал.

Гради се од аориста помоћног глагола БИТИ (само овде 3. лице множине гласи би) и 
радног глаголског придева:

 + =

помоћни гл. БИТИ радни гл. потенцијал
у аористу придев гл. који се мења

Једнина Множина

1. лице волео бих волели бисмо

2. лице волео би волели бисте

3. лице волео би волели би

(О грешкама у говору и писању овог глаголског облика види на стр. 90.)

Допуни табелу одговарајућим облицима потенцијала помоћних глагола БИТИ и ХТЕТИ:

БИТИ ХТЕТИ

1. лице једнине женског рода

3. лице множине мушког рода

Када бих 
могла, 

путовала 
бих по целом 

свету.
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Трпни глаголски придев

Обрати пажњу на подвучене глаголске облике у следећим реченицама:

а) Ова утакмица је брзо добијена.   
б) Сви су били позвани на време. 
в) О резултатима ћете бити обавештени касније.
г) Кад буде завршена, ова улица ће бити најлепша у граду.

Такве глаголске облике називамо трпним глаголским придевима. Свака реч у овом 
називу казује неку особину тог глаголског облика.

трпни  означава да субјекат трпи, а не врши радњу;
глаголски  означава да је добијен од глагола;
придев  означава да има особине придева (три рода).

Напиши како гласи инфинитив подвучених  глаголских облика:
а) добијена   б) позвани 
в) обавештени    г) завршена 

Да ли су ови глаголи прелазни или непрелазни? 
Трпни глаголски придев гради се само од прелазних глагола. 

Упореди радни и трпни глаголски придев у следећим реченицама:

 Милан је везао Џекија. Џеки је везан.
 Субјекат врши радњу. Субјекат трпи радњу.

  
 РАДНО СТАЊЕ (АКТИВ) ТРПНО СТАЊЕ (ПАСИВ)

О активном и пасивном стању глагола нешто више учићеш касније.

Трпни глаголски придев је глаголски облик који  означава да је на некоме или нeчему 
извршена глаголска радња. Употребљава се за грађење трпног стања (пасива) (направљен 
је, биће урађен, био би решен, буде окончано и сл.).  
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Гради се од инфинитивне (ређе презентске) 
основе и наставака -ен , -н или -т. 

Пошто трпни глаголски придев може имати облике 
сва три рода и оба броја, наставке можемо представити 
и овако:

Је
дн

ин
а м. р. -н -т -ен

ж. р. -на -та -ена

с. р. -но -то -ено

М
но

ж
ин

а м. р. -ни -ти -ени

ж. р. -не -те -ене

с. р. -на -та -ена

Трпни глаголски придев од глагола позвати у муш-
ком роду једнине гласи ПОЗВАН. Допиши овај облик 
на празне линије у следећим реченицама:

1. Ја сам . 
2. Ти си . 
3. Он је .
Има ли трпни глаголски придев посебне облике за 
лице?  И он, као и радни 
глаголски придев, спада у неличне глаголске облике. 

Напиши како гласи трпни глаголски придев 
следећих глагола:

Трпни глаголски придев у 
мушком роду једнине

уписати
окренути
купити

У ком облику запажаш јотовање?

ПАЖЊА!

Трпни глаголски придев у неким 
случајевима може се употребити 
и као придев. Тада ће одређивати 
именицу. На пример:
испрошена девојка
ограђено двориште
освојен поен
уписан круг
зачарани принц
млевена кафа

Пази како пишеш речцу НЕ уз 
трпни глаголски придев као глагол 
и као придев!

Као глагол, НЕ је ОДВОЈЕНО!

Док проблем не буде решен, 
нема одласка кући.

Као придев, НЕ је САСТАВЉЕНО!

Све нерешене проблеме оставите 
код куће.

ПАЗИ! Често се погрешно 
употребљава трпни глаголски 
придев следећих глагола:

Правилно Погрешно

увести
(нпр. ауто) увезен увежен

отрести отресен отрешен
довести 
(нпр. намештај) довезен довежен

разбити разбијен разбивен

трести тресен трешен
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Глаголски прилог садашњи

Обрати пажњу на подвучене глаголске облике у 
следећим реченицама:

а) Шетајући Калемегданом, наишли смо на Милана.
б) Стајао је испред нас ћутећи.
в) Журила сам кући дрхтећи од хладноће.
г) Припремајући се за наредни турнир, ишли су на

тренинге свакога дана. 

У свакој од датих реченица, поред глагола који је у служби предиката, налази се још по 
један глагол. Када се дешава радња овог другог, подвученог глагола? Да ли се она дешава 
истовремено са радњом предиката? 

Глаголски облик за означавање радње која се дешава истовремено са неком другом 
радњом (исказаном предикатом реченице) (нпр. певајући, читајући, стојећи и сл.) 
назива се глаголски прилог садашњи.

Глаголски прилог садашњи од глагола пливати гласи ПЛИВАЈУЋИ (нема наставке ни за 
род ни за број). Допиши овај облик на празне линије у следећим реченицама:

1. Уживао сам пливајући у базену. 1. Уживали смо  у базену.
2. Уживао си  у базену. 2. Уживали сте  у базену.
3. Уживала је  у базену. 3. Уживали су  у базену.

Има ли глаголски прилог садашњи посебне облике за лице?  
Такви глаголски облици називају се нелични. Они не могу имати службу предиката. 

Коју службу у наведеним реченицама имају подвучени глаголи?

а) прилошких одредби б) објекта в) субјекта

Заокружи слово испред тачног одговора.

Уштедећу време 
диктирајући 

три писма 
истовремено.
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раде -ћи радећи

ПАЖЊА!

Глаголски прилог садашњи у 
неким случајевима може се 
употребити и као придев. Тада ће 
имати атрибутску службу (одређује 
именицу). На пример:
летећи тањир
будући гимназијалац
светлећа реклама
путујуће позориште
висећи мост

Пази како пишеш речцу НЕ уз 
глаголски прилог садашњи као 
глагол и као придев!

Као глагол, НЕ је ОДВОЈЕНО!

Гледала ме је не одговарајући ми.
Папир се савијао не упијајући 
воду.

Као придев, НЕ је САСТАВЉЕНО!

Моје питање је било 
неодговарајуће.
То је био неки неупијајући папир.

 
Немој да мешаш -ЋИ од инфини-
тива и -ЋИ од глаголског прилога 
садашњег:

Инфинитив
Глаголски 
прилог садашњи

пећи
ићи
вући

пекући
идући
вукући

ПАЗИ! Често се погрешно 
употребљава глаголски прилог 
садашњи следећих глагола:

Правилно Погрешно

задавати задајући задавајући

додавати додајући додавајући

издавати издајући издавајући

Глаголски прилог садашњи (сам или у скупу с 
другим речима) у реченици најчешће има службу:

• прилошке одредбе за време (Улазећи у учионицу, 
зачуо је музику. КАД?);
• прилошке одредбе за начин (Идем кући певајући. 
КАКО?);
• прилошке одредбе за узрок (Плашећи се 
контролног, није отишао у школу.  ЗАШТО?).

Глаголски прилог садашњи гради се тако што се на 
3. лице множине презента дода наставак -ЋИ: 

 + =

3. лице наставак глаголски 
множине прилог
презента садашњи

Напиши како гласи глаголски прилог садашњи 
следећих глагола:

гледати  .
чекати  .
долазити  .
чистити  .
Ког су вида ови глаголи? .

Глаголски прилог садашњи гради се искључиво од 
несвршених глагола.

Покушај да направиш глаголски прилог садашњи од 
следећих глагола:

стати (они стану), сести (они седну), лећи (они легну), 
прочитати (они прочитају) и сл.

Да ли је то могуће? .
Ког су вида ови глаголи? .
Глаголски прилог садашњи, дакле, гради се само од 
глагола несвршеног вида.



65

Глаголски прилог прошли

Обрати пажњу на подвучене глаголске облике у 
следећим реченицама:

a) Ушавши у кућу, закључала је врата иза себе.
б) Приметивши црне облаке, потрчали смо према школи.
в) Видевши да су закаснили, одлучили су да не уђу у 

учионицу.
У свакој од датих реченица, поред глагола који је у 

служби предиката, налази се још по један глагол. Када 
се дешава радња овог другог, подвученог глагола? Да ли се она дешава пре радње 
исказане предикатом? 

Глаголски облик за означавање радње која се дешава пре радње исказане предикатом 
реченице (нпр. урадивши, стигавши, рекавши и сл.) назива се глаголски прилог прошли.

Глаголски прилог прошли од глагола чути гласи ЧУВШИ (нема наставке ни за род ни за 
број). Допиши овај облик на празне линије у следећим реченицама:

1. Чувши вести, одахнух. 1.  вести, ми одахнусмо.
2.  вести, ти одахну. 2.  вести, ви одахнусте.
3.  вести, она одахну. 3.  вести, они одахнуше.

Има ли глаголски прилог прошли посебне облике за лице?  
И он, као и глаголски прилог садашњи, спада у неличне глаголске облике. Дакле, ни он не 
може имати службу предиката. 

Коју службу у наведеним реченицама имају подвучени глаголи?

а) прилошких одредби б) објекта в) субјекта

Заокружи слово испред тачног одговора.

Прешавши 
на пети ниво, 
пробио сам 
сопствени 

рекорд.
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-вши урадившиуради

Глаголски прилог прошли (сам или у скупу са другим речима) у реченици најчешће 
има службу:

• прилошке одредбе за време (Стигавши на плажу, он се поздрави са друштвом. КАД?);
•  прилошке одредбе за начин (Ухватио је лопту поскочивши из све снаге. КАКО?);
•  прилошке одредбе за узрок (Не могавши да заспи, изашао је да се прошета. 
ЗАШТО?).
Глаголски прилог прошли гради се тако што се на инфинитивну основу дода наставак 

-ВШИ: 

 + =

 инфинитивна наставак глаголски прилог прошли
 основа

Ако се основа глагола завршава на сугласник, испред наставка -вши умеће се а:
рећи  рек- + а + -вши  рекавши, моћи  мог- + а + -вши  могавши,
отрести  отрес- + а + -вши  отресавши и сл.

Код неких глагола наставак се не додаје на инфинитивну основу, па тако имамо:
доћи  дошавши, отићи  отишавши, изаћи  изашавши и сл.

Напиши како гласи глаголски прилог прошли следећих глагола:
погледати   сачекати  
очистити    махнути  
замислити   спремити  
одшкринути   залупити  

Ког су вида ови глаголи? 
Иако се овај облик може градити од глагола оба вида, много су чешћи облици од глагола 
свршеног вида.

Напиши како гласи глаголски прилог прошли помоћног глагола БИТИ:

Овај глаголски прилог прошли употребљава се као прави придев. На пример:
бивша ученица, бивше одељење, бивши директор и сл.
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Подела глаголских облика 

Лични и нелични глаголски облици

Према томе да ли разликују лица, сви глаголски облици деле се на личне и неличне.

Прости и сложени глаголски облици

Према начину грађења, глаголски облици се деле на просте и сложене.

Времена (имају временска 
значења)

• презент
• перфекат
• аорист
• имперфекат
• плусквамперфекат
• футур I

Начини (немају 
временска значења, 
већ означавају неку 
неостварену радњу)

• императив
• потенцијал
• футур II

Лични глаголски облици 
разликују лица.

• инфинитив
• радни глаголски придев
• трпни глаголски придев
• глаголски прилог садашњи
• глаголски прилог прошли

Нелични глаголски 
облици не разликују лица.

Прости глаголски облици 
састоје се од једне речи, тј. 
не садрже помоћни глагол.

Сложени глаголски облици састоје 
се од две или више речи, тј. садрже 
и помоћни глагол.

• презент
• аорист
• имперфекат
• императив
• инфинитив
• радни глаголски придев
• трпни глаголски придев
• глаголски прилог садашњи
• глаголски прилог прошли

• перфекат
• плусквамперфекат
• футур I
• потенцијал
• футур II



68

Кратак преглед наученог

Г л а г о л с к и    о б л и ц и

Назив Грађење Примери

Л 
  И

   
Ч 

  Н
   

 И В 
р 

е 
м

 е
 н

 а

презент презентска основа + -м, -ш, -, -мо, 
-те -у/-ју/-е радим

перфекат ненаглашени облици презента 
ЈЕСАМ + радни глаголски придев радио сам

аорист
инфинитивна основа + наставци
а) -х, -, -, -смо, -сте, -ше 
б) -ох, -е, -е, -осмо, -осте, -оше

урадих
рекох

имперфекат

инфинитивна или презентска 
основа + наставци
а) -ах,-аше,-аше,-асмо,-асте,-аху
б) -јах,-јаше,-јаше,-јасмо,-јасте,
    -јаху
в) -ијах,-ијаше,-ијаше,-ијасмо,
    -ијасте,-ијаху

певах
ношах
тресијах

плусквамперфекат перфекат или имперфекат глагола 
БИТИ + радни глаголски придев

био сам урадио
бејах урадио

футур I ненаглашени облици презента 
глагола ХТЕТИ + инфинитив

радићу
(ја) ћу радити

Н
 а

 ч
 и

 н
 и

императив
3. л. множине презента (без на-
ставка) + наставци
а) -ј,-јмо,-јте     б) -и,-имо,-ите

певај
уради

потенцијал аорист глагола БИТИ (3. л. множ. 
би) + радни глаголски придев волео бих

футур II презент глагола БИТИ  + радни 
глаголски придев будем радио

Н
   

Е 
  Л

   
И

   
Ч 

  Н
   

И

инфинитив инфинитивна основа + наставак 
-ти (-ћи)

мислити
доћи

глаголски прилог прошли инфинитивна основа + наставак
-вши урадивши

глаголски прилог садашњи 3. лице множине презента + 
наставак -ћи радећи

радни глаголски придев инфинитивна основа + наставак 
-о радио

трпни глаголски придев инфинитивна (ређе презентска) 
основа + -н, -ен,-т

позван
купљен
окренут



ТВОРБА РЕЧИ

Ко су 
малолетници?

Деца која су 
мало летовала.
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Творба речи

Обрати пажњу на подвучене речи у следећем тексту:

Наш комшија зове се Новак, а по занимању је 
новинар. Уселио се у потпуно нов стан поред нашег, 
јер му се допада новоградња. У свом послу он је 
новајлија и тешко се носи са новонасталим 
проблемима. Цео новогодишњи распуст провели 
смо у пријатном дружењу са њим. 
Ниједног тренутка нам није било досадно, 
јер је за нас новост све што он каже.  

Какву везу уочаваш међу подвученим речима? Међу подвученим речима налази се 
једна од које су настале све друге. То је реч .

Настајање једне речи од друге (или више других) назива се творба или грађење речи 
(нпр  Новак, новинар, новоградња, новајлија, новонастали, новост и сл.). Ово је један од 
начина на који се богати речник нашег језика.

Неке речи у нашем језику настале су различитим начинима творбе (школски, учитељ, 
научити, предзнање и сл.), а неке нису настале творбом од других речи (зид, лек, ићи, 
жут и сл.). 

Оне речи које нису настале од других речи називају се просте.

Погледај како су настале неке од подвучених речи из горњег текста:
Новак  нов + -ак; новоградња  нов + о + градња; новајлија  нов + -ајлија;
новонастали  нов + о + настали; новогодишњи  нов + о + годишњи итд.

За овакве речи кажемо да су саграђене од других речи. Оне могу бити изведене и 
сложене.

Ја сам новинар 
Новак. А ово су моје 

новобеоградске 
новине.
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Према постанку, све речи у нашем језику можемо 
овако поделити:

Речи које нису настале 
од других речи

Речи које су саграђене 
од других речи

• просте
• изведене
• сложене

Видели смо да између подвучених речи у датом 
тексту постоји веза: 1) све оне имају заједнички гласовни 
склоп (нов) и 2) њихово значење је у ближој или даљој 
вези са том речју. Овакве речи припадају истој породици.

Изведене и сложене речи, заједно са простом речи 
од које су постале, чине породицу речи.

Подвуци заједнички део у следећој породици
речи:
родбина, родитељ, родити, породилиште,  
народ, родан, изрод, сродност, препород

Овај заједнички део назива се корен речи. Неке речи 
поклапају се са кореном.

Најмањи део речи који је заједнички целој породици 
речи и у коме се чува основно значење које их 
повезује назива се корен. 

Има речи које су веома сличне (имају заједнички 
део који се поклапа), али не припадају истој породици: 
нос, носити; вода, водити; бојати се, бојити, и сл. 
Ове речи немају заједничко основно значење, а само 
гласовно подударање није довољно да би припадале 
истој породици.

У следећем низу речи подвуци ону која нема исти 
корен као остале:

ловити, ловац, улов, оловка, ловочувар, ловиште.

ЗАНИМЉИВОСТИ!

Значења неких простих речи 
временом се могу мењати, односно 
застаревати. Али, шта онда бива са 
речима које су из исте породице? 
Да ли и оне мењају значење?

Узмимо, на пример, именицу 
МАСТ. Застарело значење ове речи 
је „боја тена (пути), боја уопште“. 

Кад данас помислимо на ову реч, 
она за нас означава у првом реду 
„масну, у води нерастворљиву 
супстанцу у ткиву животиња и 
биљака“.

Некада се, на пример, за 
превртљивца и преваранта 
говорило да је „премазан свим 
мастима“, док ћемо данас чешће 
рећи да је „премазан свим бојама“. 
Ту видимо да се ово застарело 
значење сачувало и до данас.

А да ли сте знали да и придев 
црномањаст у себи крије именицу 
маст? 

Вероватно не, јер се она овде 
„закамуфлирала“ гласовним 
променама. Овај придев, дакле, 
означава некога „тамне масти, 
односно тамне боје  тена“.

Глагол мастити, међутим, данас 
значи „стављати маст у јело, мазати 
или трљати машћу“, а не „бојити“ 
као некад. Ако сам ја 

црномањаста, 
зашто она није 
беломањаста?
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Речи које су саграђене од других речи могу настати различитим начинима грађења. 
Најважнији су:

• извођење (тако настају изведене речи);
• слагање (тако настају сложене речи).

О осталим начинима грађења речи учићеш у осмом разреду.

Извођење

Допуни табелу као што смо започели:

Полазна реч Значење речи коју 
градимо

Наставак за 
грађење нове 
речи

Нова реч

стар онај који је стар -ац старац

кућ(а) мала кућа  -ица

од злата  -ан

сив мало сив  -каст

јак постајати јак  -а(ти)

певач она која пева  

Овакав начин грађења нових речи назива се извођење. Као што се види из табеле, 
да бисмо овим начином добили нову реч одређеног значења, потребна нам је најпре 
полазна реч, а затим и наставак за грађење те нове речи. Полазна реч се некад узима 
цела, а некад само њен део. Та реч, односно њен део служи као творбена основа. 

Наставци за грађење нових речи, који се додају на творбену основу других (полазних) 
речи, називају се суфикси (нпр. -ац, -ар, -ица, -ић, -каст  и сл.).

Развој следеће речи на творбену основу и суфикс:

п у т и ћ,     с о б и ц а,     л е к а р,     ц р н а ц,     п л а в к а с т,     п а м е т а н
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Творбена основа је онај део полазне речи који остаје кад одузмемо суфикс. Некад се 
поклапа са полазном речју (нпр. стар-, сив-, јак- и сл.), а некад не (нпр. кућ-, злат- и сл.) 

Подвуци творбену основу у следећим речима:

ц в е т и ћ,     к л у п и ц а,     м е с а р,     б е л а ц,     з е л е н к а с т

Извођење је поступак при којем се од творбене основе и суфикса добија нова реч. Тако 
добијамо изведене речи или изведенице (нпр. брзина, пекар, шумарак, путић и сл.).
У српском језику нове речи се најчешће граде управо извођењем.

Извођење можемо представити и овако:

 + =  

Подвуци изведенице у следећем низу речи:

пут,     путељак,     лековит,     лек,     црн,     црнети,     младост,     млад,     младић

Извођење именица

Именице се могу изводити додавањем суфикса на основе других именица (прозор + 
-чић   прозорчић), али и на основе других врста речи: придева (леп + -ота   лепота), 
глагола (чув(ати) + -ар   чувар) итд.

Изведене именице увек су у значењској вези са полазном речју, а суфикс им даје 
коначно значење. Ове именице могу, на пример, означавати:

• онога који врши неку радњу: продавац, читалац, чистач, учитељ, пекар   
• нешто умањено (деминутиве): градић, шољица, креветац, оделце   
• жену која врши неку радњу: учитељица, професорка, песникиња   
• неку особину: храброст, лепота, брзина, мирноћа   

Осим ових, изведене именице могу имати и многа друга значења.

основна реч или њен део суфикс изведена реч
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Допуни табелу:

Полазна реч Суфикс
Именице које 
означавају онога 
који врши радњу

глумити -ац
библиотекар

плесати плесач

Извођење придева
И придеви се могу изводити додавањем суфикса на 

основе других придева (зелен + -каст  зеленкаст), 
али и на основе других врста речи: 
именица (цар + -ски  царски), глагола (блист(ати) + 
-ав блистав) итд.

И изведени придеви увек су у значењској вези са 
полазном речју, а суфикс им даје коначно значење. 
Ови придеви могу, на пример, означавати:

• припадност: стричев, Марков, сестрин   
• неку особину: носат, хвалисав, истинит   
• умањену особину: црвенкаст, округласт   

Осим ових, изведени придеви могу имати и друга 
значења.

Допуни табелу:

Полазна реч Суфикс
Придеви који 
означавају неку 
особину

радост -ан
мишићав

рог рогат

Извођење глагола
И глаголи се могу изводити додавањем суфикса на 

основе других глагола (гур(ати) + -кати  гуркати), 
али и на основе других врста речи: именица (цвет 
+ -а(ти)  цветати), придева (ошт(а)р + -и(ти)  
оштрити) итд.

ЗАНИМЉИВОСТИ! 

Када су у градском саобраћају 
уместо кондуктера постављени 
апарати помоћу којих су путници 
могли сами поништити карте, 
отворена је жестока расправа о 
томе како назвати ту нову справу. 
Било је разних предлога. Једни су 
сковали реч поништач (према 
поништити). Други су сматрали да 
ће бити боље поништавач 
(према поништавати). Трећи су, 
опет, предлагали поништивач, и 
тако редом. 

Једино што је свим предлозима 
било заједничко, јесте то да се 
справа која служи за поништавање 
карата мора завршавати на -ач. Сви 
предлагачи имали су у свести да 
наставак -ач у српском језику 
означава вршиоца неке радње, 
било да се ради о бићу, било пак о 
каквој справи.

По истом „моделу“ стварају се 
нове речи, кад год се за то укаже 
потреба. Број речи у нашем језику 
тако се стално повећава, а све 
захваљујући постојању различитих 
корена речи и наставака који су 
нам на располагању.
(Милан Шипка, Занимљива граматика, 
прилагођено)
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И изведени глаголи увек су у значењској вези са полазном речју, а суфикс им даје 
коначно значење. Глаголи изведени од других глагола могу тако, на пример, променити 
вид:

• глаголи несвршеног вида постали од глагола свршеног вида: задавати (према 
задати), доспевати (према доспети), умивати (према умити)...
• глаголи свршеног вида постали од глагола несвршеног вида: викнути (према викати)...

Остали изведени глаголи углавном означавају вршење радње која је на различит начин у 
вези са оним што значи полазна реч у њиховом грађењу.

Допуни табелу:

Полазни глагол Суфикс Глаголи несвршеног вида

разумети -ева-

-ава- оправдавати

ушити ушивати

Разликовање суфикса од наставака за облик

Иако се и једни и други додају на крај речи, наставци за облик и суфикси се разликују:

• наставци за облик додају се на граматичку основу речи да би реч добила други 
облик. Дакле, помоћу њих добијамо друге облике исте речи (такви су, на пример, 
наставци за падеж, множину, род, лице и сл.: градом, ученици,  плава, певам и сл.);
• суфикси се додају на творбену основу речи да бисмо од ње добили нову реч 
(такви су, на пример, суфикси за грађење умањеница, присвојних придева, глагола 
несвршеног вида и сл.: чашица, цветић, теткин, снивати и сл.).

Обрати пажњу на то да се суфикси за грађење глагола не налазе на самом крају речи, 
већ испред наставка за облик инфинитива -ти 
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Слагање

Допуни табеле као што смо започели:

Нова реч Речи од којих је постала

кремпита крем  +  пита

виноград

стармали

дангубити

Нова реч Речи од којих је постала

градоначелник град  +  о  +   начелник

риђокоса

бродовласник

југозапад

Овакав начин грађења нових речи назива се слагање. Као што се види из прве табеле, 
да бисмо овим начином добили нову реч одређеног значења, потребне су нам две 
полазне речи. Из друге табеле видимо да нам је у неким случајевима потребан и „лепак“ 
за састављање двеју речи. Тај „лепак“ назива се спојни самогласник. У нашем језику то 
може бити само самогласник о, и веома ретко самогласник е

Слагање је поступак при којем се од двеју речи добија нова реч. Тако добијамо сложене 
речи или сложенице (нпр. плавокоса, Београд, бубамара и сл.).

Неке сложенице настале су тако што су две речи или основе спојене спојним 
самогласником (нпр. градоначелник, риђокоса, бродовласник,  југозапад и сл.), а неке су 
настале без њега, простим срастањем двеју речи (нпр. кремпита, виноград, стармали, 
дангубити и сл.).

У неким сложеницама спојене су основе, а не целе речи:
земљотрес  земљ(а) + трес(ти), кишобран  киш(а) + бран(ити).
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Подвуци сложенице у којима запажаш спојни 
самогласник:

Црвенкапа,  риболов,  двочас,  рођендан,  младолик

Допуни табелу:

Нова реч
пра + шума прашума
по + висок
на + учити

Из табеле видимо да нове речи можемо градити и 
тако што, на пример, на полазну реч с њене предње 
стране додајемо пра-, по-, на- и сл. Овако добијене 
нове речи спадају такође у сложенице. А пра-, по-, 
на- и сл. једним именом називамо префиксима. 

Префикси су делови речи (постали најчешће од 
предлога) које додајемо на почетак полазне речи при 
грађењу сложеница (нпр. без-, раз-, при-, до-, не- и сл.).

У српском језику префикси се најчешће додају на 
глаголе, а ређе на друге врсте речи. Ево неких 
примера сложеница са префиксима:

• глаголи: поделити, размислити, сакупити, 
наићи, умаћи, превидети, дотаћи    
• именице: невоља, сапутник, предрадник   
• придеви: просед, пресладак, неспретан   

Повежи дате префиксе са одговарајућом речју:

ЗАНИМЉИВОСТИ!

Прочитајте како су деца 
предшколског узраста дефинисала 
неке изведенице и сложенице, не 
размишљајући о начину творбе, 
полазним речима, творбеним 
основама, суфиксима...

Шта је то ...?
лакомост

• То је кад велика киша падне, па 
однесе лако мост.
• То је кад идеш бос преко моста.
• То је неки лак мост.
• То је мој брат што је велики, па 
му је лако.

цвећар
• То је један човек што цвета у 
башти.
• То је живо биће што седи у 
цвећу.
• То је што мени кажу да сам 
цвећка.

милосрђе
• То је неко што се срди, па се 
после милује.
• То је када молиш оца да те не 
пребије за прозор што си 
разбио.
• То је што имају неки децу, па им 
на једно дете мило, а на једно 
друго се срде.

мишоловка
• То је једна кутија од жице што 
је у њој миш, па не смеш да је 
пипнеш да те не улови.

(В. Рупник, Б. Нешић, Оловка пише срцем, 
одломак)про- баба

пра- брижан

без- писати
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Кратак преглед наученог

Подела речи према постанку

Речи које нису настале од других речи Речи које су саграђене од других речи

просте изведене
сложене

Породице речи чине изведене и сложене речи, заједно са простом речи од које су 
постале (рад, радни, радња, радник, радити, зарадити, предрадник...).

Корен речи је најмањи део речи који је заједнички целој породици речи и у коме се 
чува основно значење које их повезује (рад, радни, радња, радник, радити, зарадити, 
предрадник   ). Неке речи се подударају с кореном (рад).

Речи које су саграђене од других речи, могу настати различитим начинима грађења:

Извођење Слагање

Наставак за облик Суфикс

додаје се на граматичку основу 
(учитељиц + -е)
добија се други облик исте речи
(учитељице, учитељицом...)

додаје се на творбену основу
(учитељ + -ица)
добија се нова реч
(учитељица)

основа + суфикс

кућ- -ица кућица

реч
(или 
основа)

+(о)+ 
реч
(или 
основа)

бео
југ
земљ-

/
о
о

-град
запад
трес-

Београд
југозапад
земљотрес

префикс + реч

на- учити научити

Изведенице
Сложенице



РЕЧЕНИЦА

Ово су две 
комуникативне 
реченице, али 

нелогичне. Неко 
је овде нешто 

заменио. Морам 
наћи кривца.
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Предикатска реченица

У следећим реченицама подвуци глаголе у личном глаголском облику:

а) Јохан Штраус Млађи преузео је очев оркестар, и са њим је свирао на свадбеном балу 
царице Елизабете.
б) Кућни јонизатори ваздуха смањују прашину, олакшавају дисање и повољно делују на 
људе са високим крвним притиском. 
в) Неодговорни људи ускоро ће затрпати смећем нашу планету, а вода из река постаће 
неупотребљива.
Коју службу у реченицама имају подвучени глаголи? 

Службу предиката могу имати само глаголи у личном глаголском облику. Око сваког 
таквог глагола образује се по једна предикатска реченица.

Предикатска реченица је реченица образована помоћу глагола у личном глаголском 
облику у служби предиката (нпр. Јелена шета, одох напоље, попијте сок, стигао је Дејан и сл.).

Онолико колико има предиката, толико ће бити и предикатских реченица. Тако у 
примеру под а) постоје два предиката (преузео је и је свирао), око којих су образоване две 
предикатске реченице: 1) Јохан Штраус Млађи преузео је очев оркестар, и 2) са њим је 
свирао на свадбеном балу царице Елизабете.

На линије допиши одговарајући број:

У примеру под б) има  предикатске реченице, а у примеру под 

в) има  предикатске реченице.

Допуни табелу:

Предикатске 
реченице

Глаголски 
облик

Да ли је гл. 
облик лични 
или нелични

Нису 
реченице

Глаголски 
облик

Да ли је гл. 
облик лични 
или нелични

свирам гитару презент, 1. 
л. једнине

лични гл. 
облик

свирати 
гитару инфинитив нелични гл. 

облик
свирали су 
одлично

свирајући 
Моцарта

свираћемо на 
приредби

одсвиравши 
валцер
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Независне и зависне предикатске реченице

Заокружи слова испред оних предикатских реченица које могу да стоје самостално, а 
да порука буде јасна:

а) јуче сам учио цео дан
б) док сам учио 
в) учи
г) зар не учиш
д) чим научим
ђ) да учим
Такве реченице називамо независне предикатске реченице.

Независне предикатске реченице су оне реченице које могу да стоје самостално, 
односно да саме сачињавају неку поруку (нпр. јуче сам учио цео дан, учи, зар не учиш и сл.).

Да ли реченице док сам учио, чим научим, да учим, могу да стоје самостално, а да 
порука буде јасна? 

Такве реченице називамо зависне предикатске реченице.

Зависне предикатске реченице су оне реченице које не могу да стоје самостално (нпр. 
док сам учио, чим научим, да учим и сл.). 

Предикатске реченице деле се на независне и зависне.

Од следећих делова састави независне предикатске реченице:

а) изашли смо, чим је стала киша, на терен

б) код тебе, ако ти се не јавим, нећу доћи

в) на санкање, јер се топи снег, не можемо

г) који смо јуче пили, чај, скувај

Ми без вас 
можемо, али ви без 

нас не можете.
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Комуникативна реченица

Свако је рекао по једну реченицу и њом исказао неку целовиту, завршену поруку, без 
обзира на дужину. Овакве реченице називају се комуникативне реченице.

Комуникативна реченица је свака реченица која почиње великим словом, а завршава 
се тачком, упитником или узвичником. Њом се исказује нека целовита, завршена 
порука, а изговара се нарочитом интонацијом (зависно од тога да ли је реч о
обавештењу, питању, заповести и сл.) и завршава мањом или већом паузом.

Свака од порука са цртежа састоји се од једне (нпр. Сутра ће бити лепо време ) или 
више независних предикатских реченица (нпр. Поставићемо мреже на гол и повући ћемо 
кредом црту у центру.). 

Пада!?

Да ли је 
почела 
киша?

Ала пада 
киша!

Сутра ће 
бити лепо 

време.
Чим престне киша, 

идемо напоље 
да наставимо 

утакмицу.

Поставићемо 
мреже на гол, 

и повући ћемо 
кредом црту у 

центру.
Досадили 

сте ми са тим 
фудбалом, јер 
не знате ни о 
чему другом 
да причате.

А ко је тебе 
питао шта 
мислиш?
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У правоугаонике упиши колико у следећем тексту има комуникативних, а колико пре-
дикатских реченица:

Најзад се час заврши и учионица остаде празна. Нешто касније моји другови и 
другарице напустили су школско двориште и све је опустело. Само је из ходника 
допирало кашљуцање старог домара Димитрија.

а) број комуникативних реченица

б) број предикатских реченица

Исказивање реченичних чланова речју, скупом речи и 
зависном реченицом

У следећим реченицама подвуци прилошку одредбу за време:

а) Јавићу ти се сутра    б) Јавићу ти се следеће недеље 

Коју службу има подвучени члан у следећем примеру:
в) Чим стигнем, јавићу ти се 

Повежи прилошке одредбе из датих реченица са начином на који су исказане:

скупом речи

чим стигнем

кад будем имала 
времена

следеће недеље

за два дана

речју

сутра зависном реченицом
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Напиши коју службу у датој реченици има подвучени члан:

Марко се вратио кући зимус. 
И овај члан може бити исказан на више начина:

зимус. реч

Марко се вратио кући почетком месеца новембра. скуп речи

кад је наступила зима. зависна реченица

Прилошке одребе у реченици могу бити исказане једном речју, скупом речи или 
зависном реченицом.

Напиши коју службу у датој реченици има подвучени члан:

Милан је Ани открио тајну. 
И овај члан може бити исказан на више начина:

тајну. реч

Милан је Ани открио своју најдубљу тајну. скуп речи

да се заљубио. зависна реченица

Прави објекат у реченици може бити исказан једном речју, скупом речи или зависном 
реченицом.

Напиши коју службу у датој реченици има подвучени члан:

Лењивац нема много успеха. 
И овај члан може бити исказан на више начина:

реч Лењивац

скуп речи Лењ човек нема много успеха.

зависна реченица Ко мало ради,

Субјекат у реченици може бити исказан једном речју, скупом речи или зависном реченицом.
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И други реченични чланови могу бити исказани 
једном речју, скупом речи или зависном реченицом. 

Службу реченичних чланова (прилошких одредби, 
субјекта, правог објекта итд.) могу имати и речи, и 
скупови речи, и зависне предикатске реченице. 

У реченици
 Марко се вратио кући летос
замени подвучени члан:
а) скупом речи:

б) зависном реченицом:

 У реченици
 Милан је Ани открио истину
замени подвучени члан:
а) скупом речи:

б) зависном реченицом:

У реченици
 Мудрац има много успеха
замени подвучени члан:
а) скупом речи:

б) зависном реченицом:

О овоме види још и у одељку Језичка култура на страни 
117.

ЗАНИМЉИВОСТИ!

Да ли знаш шта су то 
ПАНГРАМСКЕ РЕЧЕНИЦЕ?

То су реченице у којима се 
користе сва слова азбуке бар 
једном.
Политикин забавник је 1984.
расписао конкурс за реченицу од 
најмање слова, и то тако да сваки 
сугласник у реченици мора да се 
појави само једном, самогласник 
најмање по једном, а да у целој 
реченици не буде више од 35 слова. 

Међутим, ниједна од реченица 
које су приспеле у редакцију 
Забавника није задовољила ове 
услове. Све су имале већи број 
слова.
Ево неких реченица са тог конкурса:

• Фијуче ветар у шибљу, леди 
пасаже и куће иза њих и гунђа у 
оџацима.
• Хаџи Ђера је заћутао и бацио 
чежњив поглед на шољу с кафом.
• Џабе се зец по Хомољу шуња, 
чувар Јожеф лако ће и ту да га 
нађе.
• Ниџо, чежњиво гледаш фотељу, 
а Ђура и Мика хоће позицију себи.

Покушај и ти да саставиш неку 
панграмску реченицу!
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Кратак преглед наученог
Назив реченица у граматици означава и предикатску и комуникативну реченицу:

Предикатска реченица Комуникативна реченица

•
 има један предикат (глагол у личном 

глаголском облику)
•
 
почиње великим словом, а завршава 

се тачком, упитником или узвичником
и паузом у говору

•
 
састоји се најмање од једне независне 

предикатске реченице

Реченични чланови могу бити исказани речју, скупом речи и зависном реченицом.

На пример:
Прилошка одредба за узрок

зато што је пио хладан сок. зависна реченица

Разболео се због хладног сока. скуп речи

зато. реч 

Прави објекат

причу. реч

Испричај ми узбудљиву причу. скуп речи

шта знаш о тој причи. зависна реченица

Субјекат

реч Тркач

скуп речи Сваки тркач има добру кондицију.

зависна реченица Ко редовно трчи,

Предикатска реченица

независна зависна

може стајати 
самостално

не може стајати 
самостално



ПРАВОПИС

Милоше, кад 
се пишу велика 

слова?

Кад је човек 
кратковид!
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Писање имена васионских тела

Имена васионских тела и сазвежђа пишу се великим почетним словом.                                                          

• Меркур, Јупитер, Орион, Северњача, Андромеда, Марс...

Ако се име састоји од више речи, само прва се пише великим почетним словом.

• Халејева комета, Кумова слама, Велика кола, Јужна круна...

Именице ЗЕМЉА, СУНЦЕ и МЕСЕЦ пишу се великим почетним словом само кад 
означавају небеска тела. У свим осталим случајевима пишу се малим почетним словом.

• Сви знамо да се Земља окреће око Сунца, а да је Месец њен природни сателит. АЛИ:

• Нигде га нема, као да је у земљу пропао.
• Не могу да гледам, иде ми сунце у очи.
• Кад је пун месец, не могу да спавам.

Допуни реченицу именима из заграде водећи рачуна о употреби великог почетног слова:

Окрените се зими према југу, погледајте у небо, и у близини  
(МЛЕЧНОГ ПУТА) потражите блештаву звезду  (СИРИЈУС) из 
сазвежђа  (ВЕЛИКИ ПАС).

Ено малог 
медведа!

Ено Малог 
медведа!
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Писање глаголских облика

Речца НЕ у одричном облику глагола пише се одвојено од глагола.

• не могу, не бисмо дошли, не чусте, не пиј, не радећи, не видевши...

Изузетак су одрични облици презента глагола ЈЕСАМ, ХТЕТИ и ИМАТИ.
• нисам, нећемо, немају...

Препиши дате реченице тако што ћеш глаголе ставити у одричан облик:
а) Ако ти дам Анину свеску, преписаћеш урађене задатке.

б)  Милане, везуј се, полећемо!

в) Доћи ћемо ако буде лепо време.

Између И и О на крају радног глаголског придева не пише се Ј (иако се у говору чује).

• био, радио, мислио, купио, говорио, правио, савио, возио, претио...

Подвуци правилно написане радне глаголске придеве:

научио,  сузио,  лупијо,  бацијо,  ронио,  бранијо,  осветлио,  шијо,  борио се

Не дођох, 
не видех, 

не победих! 
Ионако не 

бисмо успели!

Доћи ћу, 
видећу, 

победићу!

Победио 
сам! Шијте 

заставе!
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У првом лицу једнине аориста увек се пише Х.

• чух, падох, седох, узех, рекох, бих, потрчах, прочитах, викнух...

Подвуци глагол у којем недостаје Х:

– Виде ли ти шта он уради? – Не, не видo ти ја ништа. А шта то би?

Код глагола који се у првом лицу једнине презента завршавају на -ИЈЕМ, у другом лицу 
једнине императива обавезно се пише Ј.

• пиј, зашиј, умиј, откриј, увиј, залиј, навиј, савиј...

Дате глаголе напиши у другом лицу једнине императива:

а) У случају пожара  (разбити) стакло!
б)  (попити) лек пре јела!
в) Хладно је,  (покрити се)!

У футуру I помоћни глагол иза инфинитива пише се двојако:

• заједно са глаголима на -ТИ        (радићу, певаћеш, играћемо се, мислиће...) 
• одвојено од глагола на -ЋИ.        (доћи ћу, рећи ћете, ући ћу, пећи ћемо...)

Дате глаголе напиши у одговарајућим облицима футура I:

а) Ако буде падала киша,  (ићи) у биоскоп.
б) Пошто добро игра,  (прећи) у први тим.
в) Ако стигнемо касно,  (ноћити) на Златибору.

У 1. и 2. лицу множине потенцијала помоћни глагол гласи БИСМО, БИСТЕ, а у првом 
једнине гласи БИХ.

• читали бисмо, читали бисте, радили бисмо, радили бисте, имали бисмо... 

Препиши правилно следеће реченице:

а) Наставниче, да ли би могли да нам помогнете?  

б) – Кад би сте дошли? – Дошли би сутра.
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Писање узвика

Узвици се у реченици одвајају запетама када су у говору јасно издвојени од осталих 
речи.

• Ау, дадоше нам гол!
• Јао, заборавила сам кључ!

Када узвик замењује целу реченицу, пише се са узвичником на крају.

• Ију! Баш си ме уплашио!
• Пст! Беба спава.

Поновљени или удвојени узвици пишу се са цртицом.

• „Ха-ха-ха!“, смејао сам се наглас.
•  Све је било тихо, само се повремено чуло тик-так из зидног сата. 

Ако се узвик изговара дуже, треба три пута узастопно написати продужени самогласник. 

• Хеееј!
• Бууум!

Допиши запету, узвичник или цртицу тамо где је то потребно:

Ана: И тако ти ја устанем и бла бла...
Нада: Јооој Изгоре ми ручак!
Ана: Хало, Надо да ли ме чујеш?

Куц-
-куц!

Ааах!

Хеј, да ли 
си добро?
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НЕТАЧНО ТАЧНО

О НИЈЕДНОМ НИ О ЈЕДНОМ

ЗА НИЧИЈИ НИ ЗА ЧИЈИ

О НИКАКВИМ НИ О КАКВИМ

Писање одричних придевских заменица са предлозима

Кад се уз заменице НИЈЕДАН/НИКОЈИ, НИЧИЈИ, НИКАКАВ употребљава предлог, он се 
умеће иза НИ, и то се пише као три одвојене речи.

Одговори на следећа питања заменицама НИЈЕДАН/НИКОЈИ, НИЧИЈИ, НИКАКАВ:

а) У којој продавници може да се купи тај ранац? Ни у једној.
б) На чијој страни је била Швајцарска у Другом светском рату? .
в) У какву си то невољу упао? .
г) На какве коментаре обично реагујете? .
д) За чије решење ћете гласати? .
ђ) За коју годину бисте рекли да вам није била лепа? .
е) По коју цену бисте пристали на такве услове? .
ж) До каквих закључака сте дошли? .

Ово је исто правило које важи за заменице НИКО и НИШТА, о чему је било речи у петом 
разреду.
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Писање заменице ВАШ великим почетним словом

Поштована редакцијо Забавника,

У вашем последњем броју објавили сте...

Пуно поздрава од вашег верног читаоца...

Драга учитељице,

Вама и Вашој породици честитају Нову годину Ваши бивши
ученици...

Заменица ВАШ пише се великим почетним словом када се обраћамо једној особи из 
поштовања. У свим другим случајевима ова заменица се пише малим почетним словом.

Заменица ВАШ се из поштовања пише великим почетним словом (у свим падежним 
облицима), и то када се обраћамо само једној особи. То је обично одрасла особа којој и 
иначе говоримо ВИ, а не ТИ. Исто правило важи и за писање заменице ВИ, о чему је било 
речи у петом разреду.

У првом тексту заменицу ВАШ пишемо великим почетним словом јер се обраћамо 
 , а у другом тексту малим почетним словом јер 

се обраћамо  .

Ако се обраћамо двема, или већем броју особа, неким установама или друштвима, онда 
ову заменицу пишемо малим почетним словом.

Ово су 
Ваше 

ствари.

А ово су 
ваше 

ствари.
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Растављање речи на крају реда

Али, у започетом реду може да остане само један самогласник:
о-гледало,     а-парати,      е-мисија

Када се сугласник нађе између два самогласника, он припада делу речи који се преноси у 
други ред.

Када неку реч не можеш да напишеш целу у реду у ком је започета, треба је 
прекинути, ставити цртицу, а преостали део написати у следећем реду.

При оваквом преношењу речи треба се придржавати одређених правила.

Растављени делови речи морају имати најмање по један слог, зато се једносложне речи 
не могу растављати.

НЕ ДА
цве-т цвет
пл-од плод
пр-ст прст

Не преноси се само једно слово ни када је то самогласник који чини слог.

НЕ ДА
гледа-о гле-дао
поса-о по-сао
кисе-о ки-сео

Кажи 
перпедикуларно. Пер-пе-ди-ку-лар-но!
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Стави усправне црте на оним местима на којима се реч може прекинути и пренети у 
други ред:

а)  в е р и д б а б)  п р о с и о в)  с т а т у а г)  т р о у г а о

д)  с и т у а ц и ј а ђ)  b r š l j a n е)  r a n j e n i k ж)  b u d ž a k

з)  х о д н и к и)  с р е д с т в о ј)  о с т а т и к)  м и ш љ е њ е

л)  е н г л е с к и љ)  у ч и о н и ц а м)  ч а р ш а в н)  п р а ш т а т и 

Када се више сугласника нађе између два самогласника, треба водити рачуна о томе да 
ли је та група сугласника лака за изговор или не:

а) сугласничке групе које се лако изговарају, најчешће се преносе у нови ред;
• ла-ста,  ни-шта,  зве-здани,  ве-слати,  гла-сно,  мо-ждани,  по-злаћен...

б) сугласничке групе које се тешко изговарају, обавезно се растављају.
• брат-ство,  повољ-но,  мар-љиво,  свад-ба,  бор-ба,  бај-ка,  људ-ски...

У латиници се не раздвајају двојна слова LJ, NJ, DŽ.

Код спојева речи који се пишу са цртицом, при растављању на крају реда, цртица се 
пише и у започетом и у следећем реду.

НЕ ДА
чит-ати чи-тати/чита-ти
прил-ика при-лика/прили-ка
изненађ-ење изнена-ђење/изненађе-ње

НЕ ДА
Kral-jevo Kra-ljevo / Kralje-vo
san-jiv sa-njiv
Sand-žak San-džak

НЕ ДА
...................... ремек-
дело .........................

...................... ремек-
-дело .........................

............................ дан-
данас .........................

.......................... дан-
-данас .........................

...........................српско-
енглески речник .....................

...........................српско-
-енглески речник .............



96

И ова се књига, као што је то уобичајено за овакве приручнике, састоји од два дела: у 
првом су дата правописна правила и објашњења, а други део представља речник оних 
речи у чијем се писању и употреби најчешће греши.

Ако желиш, на пример, да провериш да ли се КРУШЕВЉАНИН пише малим или 
великим почетним словом, најпре ћеш у садржају потражити поглавље Писање великог и 
малог слова  Ево како то изгледа:

Коришћење школског правописа
У петом разреду било је речи о једном 

школском правопису и о томе како се он 
користи. 

Ове године поменућемо још један 
правопис, чији је аутор Милорад Дешић.

XII. Писање великог и малог слова  69
Лична имена и имена божанстава  69
Имена животиња и ликова из уметничких дела  71
Имена народа, држава и административних јединица  72
Имена насеља и њихових становника  74
Географски и астрономски називи  76
Називи разних организација и манифестација  77
Називи празника, историјских догађаја и покрета  79
Наслови чланака, књига, уметничких дела, докумената и сл. и називи одликовања  80
Писање великог и малог слова у осталим случајевима  81
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На којој страни се, према датом садржају, налази одговор на твоје питање? 
На крају наведеног одељка уоквирено је оно што је најважније у вези са овим правилом:

Великим словом пише се свака реч, осим предлога, у именима градова, села 
и сл. Међутим, у именима улица, тргова итд., као и у називима делова насеља, 
само прва реч пише се великим словом, а од осталих једино властита имена. 
Имена становника пишемо великим словом, а придеве на -ски малим.

Како се, дакле, пише КРУШЕВЉАНИН?  

Попуни табелу примењујући дато правило:

Име града Име становника Придев на -ски

Београд

Пирот

Лондон

У другом делу књиге, правописном речнику, речи су наведене по азбучном реду. Ево 
једног одломка из тог дела:

Б
Баја, ген. Баје и Бајо, ген. Баја и
Баје, 29 а
Бајић, 29 а
Бајо Пивљанин,
Баја Пивљанина, 85
бака, дат. и лок. баки, 57 
бакин, 57
бакица, 57
Бакуњин, 154 а
бал, 67 а
Балкан, 67 б
Балканска улица, 93 а 
балкански ратови, 100 б
Балканско полуострво, 96 а
Балшићи, 67 б
Банат, 40, 90
банатски, 95

Бањалучанка, дат. и лок.
Бањалучанки, ген. мн.
Бањалучанки, 59
бањалучки, 119 б
баријера, 27 а
Баркер, 155
барок, 101 
бахато (прил.), 20 г
бацити, трп. прид. бачен, 35 ж, 57 
Бачка Паланка, дат. и лок. 
Бачкој Паланци, 58 а, 92
Башта сљезове боје, 103
б.б. (без броја), 142 а
BBC (Би-Би-Си), BBC-ја 
(Би-Би-Сија), 146
Б-витамин (Бе-витамин) и
витамин Б (витамин Бе), 116 д
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4. Правилно је писати:

а)  бариера               б) баријера         в) и бариера и баријера

Заокружи слово испред тачног одговора.

5. Шта значи скраћеница б б ? 

6. Скраћеница BBC чита се и пише:

а) Би-Би-Си              б) Бе-Бе-Це           в) Б-Б-Ц

Заокружи слово испред тачног одговора.

7. Допуни реченицу примером у загради:

Била сам у  (Бачка Паланка).

Одговори на следећа питања (служећи се наведеним одломком из правописног речника):
1. а) Како гласи датив и локатив именице БАКА? 

б) Да ли у тим падежима долази до неке гласовне промене? 

2.  Провери у датом одломку из правописног речника које су речи у следећој реченици 
погрешно написане и препиши реченицу правилно:
Не знам да ли је балканска улица добила име по Балканским ратовима или по Балканском 
Полуострву. 

3. а) Да ли се становница Бањалуке пише малим или великим почетним словом?

б)  Поред одреднице Бањалучанка наведена је тачка 59. Она гласи овако: „Сугласник к 
не даје ц у дативу и локативу једнине имена становница или оних које су пореклом из 
одређеног места, покрајине или државе...“

Примени ово правило и напиши датив једнине именице која означава становницу 

Бањалуке: 

Некад сам 
велико, некад 

мало! Читају ме 
час БИ, час БЕ, 
а ја сам само 

обично Б!



ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Ово 
дефинитивно 

мора да 
је много 
модерна 

реч!

Ја идем, 
дефинитивно!

Ја 
дефинитивно 
доносим своју 

музику.

Хвала, 
дефинитивно 

не могу!

Идете ли 
сутра код 

Aне на 
рођендан?

Дефинитивно 
не знам шта 
да обучем.

Ја 
дефинитивно  

не могу.
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Службено писмо

Прошле школске године упознали смо се са правилима којих се треба придржавати 
при писању приватног писма. Сада ће бити речи о томе како се пише службено писмо. 

Таква писма најчешће се користе у пословном свету (зато се другачије и називају 
пословним писмима). Људи који су запослени у предузећима, банкама, општинама и 
сличним установама свакодневно пишу или добијају много оваквих писама.

Службено писмо најчешће је намењено неком колективу (управном одбору 
предузећа, адвокатској канцеларији, банци и сл.), али може бити упућено и само 
једној особи као представнику неког колектива (председнику управног одбора неког 
предузећа, власнику адвокатске канцеларије, директору банке и сл.).

И ти можеш бити у прилици да напишеш службено писмо ако се, на пример, обраћаш 
школском одбору / директору школе, спортском друштву / председнику спортског 
друштва, редакцији часописа / главном уреднику часописа итд. Таквим писмима 
посветићемо ове године посебну пажњу, а касније ћеш учити и о другим врстама 
службеног писма (као што су молбе, жалбе и сл.).

 Иако постоје различити облици службеног писма, свима им је заједничко то што се 
из њега јасно мора видети КО шаље писмо, КОМЕ га шаље и ЗАШТО, КАД је послато и 
ОДАКЛЕ. При томе постоје одређена правила којих се треба придржавати. Ево једног од 
модела који можеш користити:

  АДРЕСА
  ПОШИЉАОЦА

                                                   МЕСТО И ДАТУМ
               ОСЛОВЉАВАЊЕ

     ГЛАВНИ ТЕКСТ ПИСМА

      ПОЗДРАВ

                                                     ПОТПИС

Ни ово писмо, као ни приватно, 
не треба писати од ивице до 
ивице папира, већ треба  
оставити белине са сваке  
стране (отприлике око 2 cm)!



101

ДАТУМ ПИСАЊА ПИСМА

ИНТИМНО ОСЛОВЉАВАЊЕ И ПОЗДРАВЉАЊЕ

ИСТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ ОСЕЋАЊА

БРОЈ ТЕЛЕФОНА
ПОШИЉАОЦА

МЕСТО СТАНОВАЊА ПОШИЉАОЦА

АДРЕСА
У горњем левом углу обично се пише АДРЕСА онога који писмо шаље. Понекад, зависно 
од садржаја писма, неопходно је испод адресе написати и број телефона.

МЕСТО и ДАТУМ
У десном углу (мало изнад ословљавања) обично се пише МЕСТО и ДАТУМ, а између 
њих обавезно се ставља запета.

ОСЛОВЉАВАЊЕ
Испод адресе, у левом углу или на средини, следи ОСЛОВЉАВАЊЕ, иза кога се обавезно 
пише запета или узвичник. Ословљавање може бити у једнини или множини 
(зависно од тога коме се обраћамо), а најчешће се користи: Поштовани     / Поштова-
на      , Цењени     / Цењена      

ГЛАВНИ ТЕКСТ
Испод ословљавања следи ГЛАВНИ ТЕКСТ писма, и то тако што први ред обавезно 
почиње  великим словом. Садржај службеног писма мора бити сажет, јасан и пре-
цизан. Овде обично не износимо сопствена осећања, размишљања или утиске, већ 
чињенице, предлоге, питања и сл. Такође, овде треба водити рачуна о томе да ли се 
обраћамо једној особи или колективу. У првом случају заменице ВИ и ВАШ пишу се 
великим почетним словом, а у другом случају малим словом.

ПОЗДРАВ
На крају, обично у доњем левом углу, следи неки ПОЗДРАВ, иза којег се пише обично 
запета. Уобичајени поздрави су: С поштовањем / Срдачан поздрав и сл.

ПОТПИС
Један ред испод поздрава, али у десном углу, ставља се ПОТПИС, без тачке.

Прецртај оно што не припада службеном писму:
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                                   Београд, 13. март 2008.

                      Драга Милице,
Морам да ти се похвалим својим 

најновијим успехом. На школском такмичењу у 
шаху освојила сам прво место. И замисли шта се 
десило! Јуче добијем позив од шаховског клуба 
из твог града! 

Они организују међушколски турнир 
у шаху, који ће трајати три дана. Све је 
организовано и плаћено, осим пута. Остаје ми 
само да им потврдим долазак, и већ у петак би 
требало да стигнем у Крагујевац.

Замисли како је то кул! Бићемо заједно 
скоро три дана. Једва чекам.

Велики поздрав из облачног Београда

                                 Наца

П. С. Понећу ти ону игрицу коју обожаваш!

Наташа Ђукић, VI3
ОШ „Младост“
11070 Нови Београд
тел. 32 413 33

                                              Београд, 14. III 2008.
         
            Поштовани господине Симићу,

Са задовољством прихватам Ваш позив 
да учествујем на међушколском шаховском 
турниру у Вашем граду. 

Обавештавам Вас да у Крагујевац 
стижем  у петак, 17. III 2008, у 15 часова. 
 Остајем до краја турнира. 
 Ако се нешто промени, молим Вас да ми 
то јавите на кућни телефон.

С поштовањем, 
                                      Наташа Ђукић

Прочитај следећа писма и одговори на питања испод њих:

1) 2)

а) Које писмо је службено? 
б) Да ли је исти аутор и једног и другог писма?  
в) У писму бр. 1 подвуци бар једну реченицу која никако не би могла бити 
     употребљена у писму бр. 2. 
г) Одговори на следећа питања, која се односе само на службено писмо:
    1) Коме је писмо упућено? 
    2) Кад је писмо послато?  3) Одакле је послато? 
    4) Којим поводом је писмо послато? 
     

Службено писмо, као и приватно, може се послати обичном или електронском 
поштом. Ако пишемо и-мејл, треба применити иста правила која важе за писма послата 
обичном поштом. Ипак, има неколико мањих разлика: у и-мејлу није обавезно писање 
датума, јер се датум, па чак и време писања писма, аутоматски виде кад отворимо пошту; 
адреса пошиљаоца у и-мејлу обично се пише у десном доњем углу испод потписа 
(обавезно се наводи и и-мејл адреса пошиљаоца, иза које се притисне дугме за размак, 
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да би адреса постала плава, тј. активна); што се  при-
маоца тиче, довољно је уписати његову и-мејл адресу 
на посебно, за то одређено место.

Ево како изгледа оквир за писање и-мејла у једном 
програму:

To: на енглеском значи коме, дакле овде
 треба уписати адресу примаоца.
Cc: на енглеском (Carbon Copy) значи 
копија, дакле, овде се уписује још нека 
адреса ако желиш да писмо буде послато на
више адреса.
Subject: на енглеском значи тема поруке,
дакле треба уписати две-три речи које 
илуструју тему писма.
Доњи део прозора намењен је садржају писма.

Пази на електронски бонтон!  

Ако електронском поштом добијеш неко службено 
писмо на које се очекује твој одговор, требало би да 
одговориш на њега најкасније за 48 часова. То налажу 
правила лепог понашања у електронској пословној 
преписци.

ЗАНИМЉИВОСТИ!

Да ли знаш шта је најпре значио 
глагол ПИСАТИ?

Значење овог глагола мењало 
се кроз време. Најпре је значио 
„цртати“, „сликати“, а тек касније 
„бележити слова, цифре и сл.“. 
Старо значење данас се изгубило. 
Ипак, ако чујеш да неко за неког 
каже да је „леп као уписан“, нећеш 
помислити да је тај неко леп као 
слово или број. Он је леп „као 
слика“, а слика је „написана“, тј. 
нацртана. 

Наши преци су, дакле, најпре 
цртали, па тек потом писали.

Ко би данас повезао писца са 
сликаром?

Написао 
сам 

човека!
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Извештај

Најпре да се подсетимо који начини новинарског изражавања постоје: ако новинар 
пише о неком догађају и не говори шта он мисли о томе, онда је то вест или извештај. А 
ако новинар, пишући о некој теми или догађају, уноси и своје мишљење о томе, онда је 
то репортажа или чланак.

Навођење података без личног коментара Навођење података уз лични коментар

• вест
• извештај

• репортажа
• чланак

Пошто смо о вести говорили у петом разреду, ове године посветићемо пажњу још 
једном начину новинарског изражавања – извештају. Он се другачије назива прошире-
на вест, јер је дужи и има много више детаља о неком догађају.

Погледај по чему су слични, а по чему се разликују вест и извештај:

Извештај је најчешћи облик новинарског изражавања којим се јавност упознаје са 
неким догађајем. При оваквом опису одговара се на пет питања (ко, шта, где, када и 
како), али опширније и са више детаља него што то даје вест. Извештај треба да буде 
нов, актуелан, истинит, важан и занимљив.

• сажетост • детаљан опис 
   догађаја

•  одговор на питања: 
КО, ШТА, ГДЕ, КАДА, КАКО, 
ЗАШТО
• савременост 
(актуелност)
• истинитост
•  важност
•  занимљивост

ВЕСТ ИЗВЕШТАЈ
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Ево једног примера извештаја из дневне штампе:

ПОЛИТИКА СПОРТ Петак 7. децембар 2007.
  sport@politika.co.yu

Желим да се млади угледају на спортисте

Наша тенисерка од јуче и званично Уницефов амбасадор за Србију
Наша тенисерка Јелена Јанковић, 

јуче у 12 часова у Медија центру у Београду, 
званично је проглашена за амбасадора 
Уницефа за Србију. Њен задатак је да 
промовише здрав живот и права деце 
и младих. 

– Пресрећна сам што постајем 
амбасадор Уницефа за Србију. То је за мене 
и велика част. Надам се да ће моја подршка 
бити додатни подстицај да здрав начин 
живота буде широко прихваћен, – рекла је 
Јанковићева приликом именовања. – Као 
спортиста знам шта је здрав живот и 
захваљујући томе постигла сам овакав успех. 
Од малена су ме учили које последице на 
здравље остављају алкохол, цигарете и 
дрога. Стога могу да поручим младима да 
следе мој пример. Уживам у спорту и то ме 
чини срећном – додала је трећепласирана 
тенисерка на светској ранг-листи.

– Заменик шефа канцеларије Уницефа у 
Србији Марија Луис Форнара истакла је да 
јој је изузетна част што је српска тенисерка 
постала амбасадор те организације. – Сигурни 
смо да ће Јеленино ангажовање подстаћи 
младе да се боре за здравију околину и 
позитиван начин живота – рекла је Форнарова.
 Амбасадори Уницефа за Србију су још 
и режисер Емир Кустурица (од 2002), про-
слављени кошаркаш Александар Ђорђевић 
(2005), а од септембра ове године именована 
је и друга наша тениска узданица, Ана 
Ивановић.
 Јелена Јанковић ће сутра играти на 
добротворном турниру „НАЈЈ Србија“, на 
којем ће учествовати и Новак Ђоковић, Ана 
Ивановић и Јанко Типсаревић. 

Бета

УНИЦЕФ – скраћеница која данас означава Међународни фонд Уједињених нација 
за помоћ деци. То је специјални програм Уједињених нација који се бави
унапређењем здравља, исхране, образовања и општег благостања деце
широм света.

Бета – новинска агенција која, поред Танјуга, снабдева јавност вестима из земље и 
иностранства, а у исто време обавештава свет о важним догађајима у нашој 
земљи.  Познате светске агенције су: енглеске Ројтерс и Би-Би-Си, француска
Франс-прес, руска Итар-тас, америчка Асошијетед прес.
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ЗАНИМЉИВОСТИ!

За историју српског новинарства 
веома је значајан 12. јануар 1904. 
године. Тада се први пут појавио 
дневни лист „Политика“. Власник и 
одговорни уредник био је 
Владислав Рибникар. 

Иако је на почетку имао само 
четири странице (од којих је једна 
била посвећена огласима), овај 
лист је врло брзо, погодивши 
укус тадашњих читалаца, постао 
најчитанији српски лист.

Године 1914, после Сарајевског 
атентата, „Политика“ је (за тадашње 
време) достигла рекордни тираж од 
25 000 примерака.

Прочитај извештај са претходне стране и одговори 
на следеће захтеве:

1) Подвуци реч у тексту на основу које закључујеш да 
се догађај описује непосредно по дешавању!

2) Подвуци неколико реченица које не би могле бити 
део вести, већ само извештаја!

3) Како се зове агенција чији је извештај пренела 
„Политика“?

4) Ко је први дао коментар о овом догађају?
а) Јелена Јанковић.
б) Марија Луис Форнара.
г) Ана Ивановић.
   Заокружи слово испред тачног одговора.

5) Да ли је у тексту наведено ко бира амбасадоре 
Уницефа?

6) Од датог извештаја направи вест! При томе води 
рачуна да одговориш на питања КО, ШТА, ГДЕ, КАДА, 
КАКО и ЗАШТО.
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а) Може ли иједна сличица да замени место са другом, а да причање остане хронолошко?  

б) Замисли да је овај догађај причао Милан. Ево неколико реченица његове недоврше-
не приче, које треба да поређаш хронолошки (од 1 до 4):

 Брзо смо стигли до реке и одабрали усамљено место.

 Одједном, учинило ми се да се мој канап затеже.

 Јуче ујутру устао сам у 6 сати да бих ишао са оцем на пецање.

 Већ око 7 сати први пут смо забацили удице.

Хронолошко и ретроспективно причање

О догађајима који су нам се десили можемо причати оним редом којим су се одигравали у 
времену. Овакав редослед казивања назива се хронолошки. И сама реч потиче од грчке 
речи хронос, што значи време.

Хронолошко причање је казивање догађаја оним редом којим су се догодили.

Ево једног примера за хронолошко приказивање догађаја:
Ја имам више
од три жеље! 

Може ли, молим 
те, четири? Не, 

пет?...

Милане, зар не видиш 
да је то пластична 

играчка?!

Било је то прво, 
али успешно 

Миланово 
пецање!
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О догађајима који су нам се десили не морамо причати оним редом којим су се 
одигравали у времену. Можемо најпре саопштити оно што се десило на крају, а потом се 
вратити на почетак и наставити причање редом. Овакав редослед казивања назива се 
ретроспективни. Ова реч потиче од латинске речи ретро, што значи натраг, назад.

Ретроспективно причање је казивање догађаја обрнутим редом: најпре се казује оно 
што се касније десило, а потом се враћа на претходна збивања.

Догађај са пецања не мора бити испричан само хронолошки, већ и ретроспективно. 
Ево како би у том случају изгледао стрип:

а) После које сцене се причање прекида да би се наставило сећањем на прошле 

догађаје? 

б) Замисли да се теби десило исто што и Милану па испричај тај догађај ретроспективно!

Било је то прво, 
али успешно 

Миланово 
пецање!

Ја имам више
од три жеље! 

Може ли, молим 
те, четири? Не, 

пет?...

Милане, зар не видиш 
да је то пластична 

играчка?!
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ЗАНИМЉИВОСТИ!

Да ли знаш да је са речју 
хронолошки повезан један лик
из грчке митологије?

Крон или Кронос био је титан (један 
од шест синова и кћери Урана и 
Геје), други господар света.

Приповеда се да су у време 
Кронове владавине људи живели 
као богови, ослобођени рада, брига 
и болести. То је било златно доба, 
кад је земља рађала све плодове у 
изобиљу и кад људи нису знали за 
старост, мржњу и рат, већ само за 
љубав, мир и радост. Са Зевсовим 
доласком на власт ови срећници 
су нестали са лица земље, а златно 
доба се продужило на крају света, 
на Острвима блажених.

Крон је касније поистовећен 
са Хроном, тј. сматран је 
персонификацијом времена.

Испод датих текстова напиши да ли су испричани 
хронолошки или ретроспективно:

а) Јуче сам пошла код Ане по свеску из биологије. 
Кад сам била на пола пута, чула сам неко мјаукање 
у жбуну поред зграде. Пришла сам и видела једно 
прозебло маче. Нисам могла да одем и оставим га 
тако беспомоћног. Понела сам га са собом. Знала 
сам да Ана нема кућног љубимца, па сам помис-
лила да ће га можда задржати.

Ана се обрадовала кад га је видела, и заиста 
решила да га задржи. Сви у породици су га брзо 
прихватили. Дали су му име Срећко. Сада је мачак 
Срећко љубимац целе Анине породице.

.

б) Мачак Срећко ужива у пажњи и љубави коју му 
посвећује цела Анина породица. Он и не зна ко-
лико му то име пристаје. Ко зна шта би било с њим 
да ја једног дана нисам пошла код Ане да узмем 
свеску из биологије.

Кад сам била на пола пута, чула сам неко 
мјаукање у жбуну поред зграде. Пришла сам и ви-
дела једно прозебло маче. Нисам могла да одем 
и оставим га тако беспомоћног. Понела сам га са 
собом. Знала сам да Ана нема кућног љубимца, па 
сам помислила да ће га можда задржати.

Ана се обрадовалa кад га је видела, и заиста 
решила да га задржи. Сви у породици су га брзо 
прихватили. Дали су му име Срећко.

Драго ми је што сам у овој лепој причи и ја има-
ла удела.
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Описивање унутрашњег и спољашњег простора 
(ентеријера и екстеријера)

Описивати значи писмено или усмено исказати запажања о ономе што видимо, 
чујемо, додирујемо... Описивати се могу особе, предмети, простори, природа, појаве и сл. 
Стога постоје и различити видови описивања. Овде ћемо се задржати само на описивању 
унутрашњости и спољашњости неког простора. За ове просторе постоје и стручни 
називи: 

• ентеријер је реч француског порекла и означава „унутрашњи простор неке 
грађевине или просторије“;
• екстеријер је такође реч француског порекла, а означава „спољашњи, отворени 
простор“.

Поред следећих фотографија напиши да ли приказују ентеријер или екстеријер:

а) б) в)

г) д) ђ)



111

Описивањем унутрашњег простора (ентеријера) даје се општи изглед неке просторије 
(стамбене, пословне, изложбене и сл.).  

При опису просторије треба водити рачуна о:
• величини • намени • распореду предмета у њој
• бојама • осветљености •  изразитим детаљима

Овако је изгледала радна соба великог српског писца Иве Андрића, добитника Нобе-
лове награде за књижевност:

Гледај фотографију и доврши започети опис пишчеве собе:

Андрићева радна соба није мала. Намештај у њој је дрвени, тамне боје, због које цела 
соба делује елегантно и отмено. Највећи део просторије заузимају полице са књигама и 
велики радни сто. 
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Описивањем спољашњег простора (екстеријера) приказује се општи изглед неког 
отвореног простора (спољашњи изглед зграде или куће, дворишта, улице и сл.).  

При опису спољашњости неке куће или зграде треба водити рачуна о:
• величини • намени • изгледу
• положају • околини • изразитим детаљима

Овако изгледа зграда у Београду у којој је становао Иво Андрић. (Данас се ту налази 
улица која се, по њему, зове Андрићев венац.)

Гледај фотографију и доврши започети опис зграде у којој је писац становао и њене 
околине:
Андрић је становао у четвороспратној стамбеној згради која се висином не разликује 
од околних зграда. Издваја се по томе што има необичан полукружни облик који прати 
линију улице. 



113

Богаћење речника

Речи сличног гласовног склопа, а различитог значења

Неке речи у нашем језику имају сличан гласовни склоп (јер им корен може бити 
заједнички), али им се значење разликује (расположење – располагање, познавалац – 
познаник, извинити се – извинути се, љубитељ – љубимац, и сл ). Такве речи називају се 
пароними.

При употреби оваквих речи треба бити пажљив, јер се оне, услед међусобне 
сличности, често мешају, тј. употребљавају се као синоними. Тако се, на пример, може 
чути да је неко некоме на расположењу уместо на располагању, да је неко одличан 
познаник историје уместо познавалац историје, да се неко извинуо због лошег понашања 
уместо да се извинио због лошег понашања итд.

Погрешно се могу употребити и следећи парови:

суседни – суседски наставни – наставнички
зубни – зубарски својствено – својски
зналац – знанац народни – народски
 

Заокружи слово испред реченице у којој је реч љубимац погрешно употребљена:
а) Талентован глумац врло лако постаје љубимац публике.
б) То куче је љубимац целе наше породице.
в) Мој стриц је љубимац старих књига.
У заокруженој реченици реч љубимац треба заменити речју .

Допиши придеве који недостају у следећим реченицама:

а) Ово је  канцеларија.

б) Он је  прионуо на посао.

наставна,   наставничка

својствено,   својски
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Некњижевне речи

Неке речи нашег језика не спадају у књижевне. То 
су: дијалектизми, речи или облици речи који се налазе 
у народном говору (ђед, лебац, млого и сл.); 
жаргонизми, речи које користе млади у међусобним 
разговорима (смарати, ћале, клопа и сл.); туђице, 
речи страног порекла које нису прихваћене у 
књижевном језику (плајваз, фришак, фронцла и сл.) итд. 

Дијалектизми, жаргонизми и туђице једним именом 
називају се некњижевне речи.

Овакве речи можеш користити само у незваничним 
ситуацијама (у разговору са друговима или у породици). 
У свим осталим ситуацијама треба их заменити речима 
из књижевног језика.

У следећим реченицама подвуци некњижевне речи 
и на датим цртама напиши књижевне речи којима их 
треба заменити:

а) Уради вако како ти кажем! 
б) Милан много баронише. 
в) Данас вам хлеб није баш фришак. 
г) Кад год је густо, он бега. 
д) Комшије су позвале мурију.  
ђ) Дошао ми је буразер из Ниша. 

У следећој реченици недостаје једна реч из 
књижевног језика. Нађи је у понуђеном низу и 
допиши на празну црту:

Карте за следећу представу добили смо 

.

џабе, за џ, бадава, бесплатно

ЗАНИМЉИВОСТИ!

Има ли наших речи у страним 
језицима?

Сматра се да су неке наше речи 
ушле у стране језике у 19. веку, 
захваљујући Вуку Караџићу и нашој 
народној поезији.

Тако се, на пример, каже да су 
„гусле“ ушле у француски језик, а 
„вампир“ у енглески.

Не верујеш? Узми било који 
француско-српски и енглеско-
-српски речник и провери!

Која је српска реч ушла у Гинисову 
књигу рекорда?

Реч ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКОВИЦА 
проглашена је за најдужу реч у 
српском језику. Има двадесет два 
слова, те је стигла и у Гинисову 
књигу рекорда. 

Међутим, ако отворимо 
било који речник нашег језика, 
видећемо да постоји само реч 
престолонаследница.

Али, не брини! Имамо ми још 
дугих речи:
ВИСОКОПРЕОСВЕШТЕНСТВО 
(титула за архиепископа и 
митрополита) има само једно слово 
мање.

Vampire!

Gouslé!
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Како упростити преопширне и компликоване изразе

У свакодневни говор све чешће улазе изрази 
који су карактеристични за језик администрације. 
Тај језик је са једне стране сувопаран, а са друге 
може бити преопширан и компликован. Тако се 
дешава да се без икакве посебне сврхе користе 
изрази који би се могли упростити а да информација 
остане иста. Ево неколико таквих примера:

вршити поправку  поправљати
износити предлоге  предлагати
дати допринос  допринети

Препиши дате реченице тако да оно што је подвучено искажеш једном речју, а да 
информација остане иста:

а) Сутра ћемо извршити избор новог председника одељења.

б) Милан већ дуже време врши негативан утицај на Немању.

в) Задатак је био веома тежак, али сам на крају ипак дошао до решења.

г) О томе ћу донети одлуку сутра.

д) Ја сам мишљења да је парк у јесен много тужан.

ђ) Да ли сам вам на сметњи?

е) У нашој учионици требало би обавити поправке столица.

Мрзим оне који 
много говоре, 
а мало кажу!
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Тражење праве речи

Када треба што сликовитије да опишеш неку 
ситуацију, буди маштовит у избору одговарајућих 
речи. Можда се праве речи нећеш сетити одмах, 
али не одустај! Ево неколико вежби које ће ти 
помоћи да развијеш осећање за нијансе кад 
размишљаш о значењу појединих речи. 

Испод сваког текста заокружи слова испред 
речи које се могу написати на линијама:

1) Пљуштало је, а онда је одједанпут јако
    угрејало сунце. Обрисао је зној са чела и уздахнуо: „Баш је данас велика  
    “.

    а) топлота      б) врелина      в) оморина      г) спарина      д) јара      ђ) непогода 

2) Милош је одличан математичар. Увек је спреман да помогне и нама који се
     не сналазимо баш најбоље са тим једначинама. Он је заиста 
      друг.

а) несебичан    б) хировит    в) изузетан    г) сјајан    д) прорачунат    ђ) просечан

3) Пролеће нам доноси променљиво време. Често се изненада наоблачи и киша
    почне да  као из кабла.

а) пада       б) сипа       в) пљушти       г) ромиња       д) сипи       ђ) лије

4) Знали смо да се једна група дечака попела на кров школе. Одједном су се чули повици, 
и Ана је улетела у учионицу. Толико је 
говорила да је готово ништа нисмо разумели.

а) узбуђено   б) унезверено   в) узнемирено   г) бојажљиво   д) презриво  ђ) усплахирено

Како сте се 
провели на 
екскурзији?

Супер! Не, 
екстра! 

Не, кул... 
Недостаје ми 

права реч!
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Речи, групе речи и реченице у описивању неке ситуације

Уместо једне речи можеш употребити и групу речи или реченицу. Ево једног примера:

Чим сам крочио у улаз, чуо сам повике: „Пожар! У помоћ!“ 
Учинило ми се да глас допире из нашег стана. Појурио сам
уз степенице...

Ако желиш сликовитије да изразиш последњу реченицу,
нагласићеш како је неко појурио. На пример:

• брзо
• без даха
• као да ме ветар носи

У следећим колонама подвуци оне речи, групе речи и реченице које могу одредити 
глагол појурити у наведеној ситуацији:

Прочитај опис следеће ситуације и покушај усмено да нагласиш како је дечак на 
бициклу викнуо. То учини помоћу једне речи, групе речи или реченице. Наведи што је 
могуће више одговарајућих примера. 

Док сам возио бицикл, на једној мањој низбрдици открио сам да су ми кочнице отказале. 
Одједном сам угледао девојчицу испред себе. Викнуо сам: „Пази!“

• муњевито

• хитро

• нагло

• ужурбано

• плаховито

• смирено

• брзоплето

• окретно

• не часећи ни часа

• истог тренутка 

• на брзу руку

• брзином муње

• као стрела

• брзином поветарца

• џиновским корацима

• као без душе

• као да сам добио надљудску снагу

• као да летим

• као да сам излетео из торпеда

• што сам брже могао

• како сам знао и умео

• као да немам ноге, већ опруге

• како ми је било најзгодније

• као да ми је душа у носу
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Правилан (из)говор
Правилан изговор гласова (обнављање)

Прошле школске године говорили смо о томе коли-
ко је за усмено изражавање важан правилан изговор 
гласова. Поменућемо само оне при чијем се изговору 
чешће греши.

Сугласници Ч и Џ понекад се у говору (па и у писању) 
замењују гласовима Ћ и Ђ.

На празна места допиши одговарајуће гласове (Ч, Ћ, 
Џ или Ђ), а затим наглас прочитај реченице:

а) У  ићу географију цело послеподне.
б) У  и ћу због тога у Гинисову књигу рекорда.
в) Не сме се  ути ни реч!
г)  ути, ни реч не проговарај!
д) Сваки  ак треба да понесе по један  ак старог 
папира.

Самогласник Е понекад се изговара отвореније 
него што би требало, па се чује скоро као А.

Провежбај правилан изговор овог самогласника 
помоћу следећих брзалица:

а) Даца седи, а не сади, деца саде, а не седе.
б) Једна врећа јадна, враћа врећу једну јадну.

Сугласници Р, С, З такође се понекад не изговарају 
правилно. Њихов изговор може се вежбати уз помоћ 
логопеда или самостално.

Провежбај правилан изговор ових сугласника 
помоћу следећих брзалица:

а) Грк са грма мрко гледа. Мрк је Грк и брк му је мрк.
б) Расписао си ми ли се, сине?
в) Један зидар зида зид, други зидар разиђује зид.

ЗАНИМЉИВОСТИ!

Растко Петровић, познати српски 
писац, није разликовао 
гласове Ч и Ћ. Његови пријатељи, 
да би се нашалили с њим, 
смишљали су разне тешке реченице 
које су му давали да изговара.

Једна таква реченица гласила је 
овако:
„Једна мачка трчи, а четири 
чавчића чуче на ћошку четвртастог 
Ћириног чардачића“.

Покушај и ти да саставиш тешке 
реченице за вежбање правилног 
изговора гласова Ч, Ћ и Џ, Ђ.  Ево 
неких речи које можеш да 
искористиш:

ћарлијати чаврљати
чагрљати уџбеничић
ћућорити чокањчић
ћеретати ћилимчић  
ђевречић ћупчић 
џемперчић чалабрчкајући
ђерђефчић трнчић
ћевапчић чунчић
чантрајући ђурђевчић  
догађајчић ћарлијајући

Како беше, 
чавчич, ћавћић, 

ћавћич или 
чавчић?
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Разликовање облика по дужини изговора

Не изговарају се сви слогови у речи подједнако, равним тоном. Неки су нарочито 
истакнути:
уПИсати, упиСИвање, ГОвор, гоВОрити, оДЕлити, одеЉЕње, Учити, учиОница, 
ПРИповетка, припоВЕдач, пуТОвати, путоПИсац, ПУтопис...

За такве слогове кажемо да су акцентовани (наглашени). На њима је, дакле, акценат.

Акценат је појачани изговор једног слога у речи.

Прошле школске године речено је да наглашени (акцентовани) слогови у речи могу 
бити дуги и кратки:
прОст – мООст, лОш – лООв, пУн – пУУт, вОда – мООда, пАрк – пААд,  
рОба – прООба, мЕк – мЕЕд, пРст – пРРви, слИв – крИИв, нОга – рООда...

Има различитих речи које се исто пишу, а само разлика у дужини акцентованог слога 
говори нам о ком је значењу реч:
скУп  именица кОс  придев кАда  прилог
скУУп  придев кООс  именица кААда  именица

Понекад се и различити облици једне речи исто пишу, а разлика се у изговору нагла-
шава дужином неакцентованог слога. То је најчешће последњи слог у речи. На пример:
а) Узми ствари из тог ормана.            б) Узми ствари из тих ормана.

У другој реченици последњи слог подвучене речи је дуг. Ако ову реч са дугим 
последњим слогом изговоримо и ван реченице, опет ћемо знати да се ради о множини. 
Оваквих примера, да дужина последњег слога обележава одређени облик речи, има 
доста у нашем језику. На пример:

Подвучене речи имају кратак последњи 
слог

Подвучене речи имају дуг последњи слог

•  Морава је велика река.
•  Спакуј своје књиге!
•  У луци смо видели старе лађе.

•  Више река у Србији има име Морава.
•  Књиге ми нигде нема.
•  Од ове лађе ниједна није старија.
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Заокружи слова испред реченица у којима подвучене речи имају дуг последњи слог: 
а) Ово је радња за жене. б) Ово је радња жене нашег пријатеља.
в) Долази зима. г) Неколико последњих зима није било снега.
д) Милан веома добро види. ђ) Милане, види ко је на вратима!  
е) Добила је букет белих ружа. ж) Бела ружа је процветала. 
з) Пожели једну жељу. и) Она увек пожели да путује у Рим.

Напиши једну реченицу са именицом глава у номинативу једнине и једну са истом 
именицом у генитиву множине. 

а) 

б) 
У којој реченици именица глава има дуг последњи слог? 

Изговарање дугих акцената (силазна и узлазна интонација)

Акцентовани слогови у српском језику не разликују се само по дужини, већ и по још 
једном својству: спуштању или подизању тона при њиховом изговору. То својство назива 
се интонација. Она може бити узлазна и силазна.

узлазна  при изговарању акцентованог вокала глас се диже
силазна  при изговарању акцентованог вокала глас се прво диже, па се спушта

Дуги акценат са узлазном интонацијом назива се дугоузлазни, а дуги акценат са 
силазном интонацијом назива се дугосилазни.

  
и

Мии  ра  
Мии

иро
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Поред дугих, у српском језику постоје и два кратка акцента (краткосилазни и 
краткоузлазни), али о њима ћемо више говорити у седмом разреду.

Дужина слога Интонација Име акцента и његова ознака

дуги
силазна дугосилазни          

узлазна дугоузлазни         ⁄

Носилац слога увек је самогласник (укључујући и вокално „р“), па се и ознака за 
акценат ставља изнад самогласника.

У следећим речима уочи акцентовани слог и обележи одговарајући акценат:

ДУГОСИЛАЗНИ ДУГОУЗЛАЗНИ

прича                 црква
цвеће                 мајстори
сенка                  славно
трајно                банка 
море                  пасош

табла                    писати
рука                      почетак
радити                 храбар
глава                     време
трава                    брежуљак

Неке речи имају потпуно исти облик, наглашени слог им је дуг, а само разлика у 
интонацији говори нам о ком је значењу односно облику реч.
млáда  придев млад у женском роду
млада  именица женског рода у значењу невеста
рáдио  радни глаголски придев глагола радити
радио  именица мушког рода 
хлáдно  придев 
хладно  прилог

Обележи одговарајући акценат подвучених речи:

а) Време је хладно. б) Погледао ме је хладно. в) Тата данас није радио.

г) Покварио нам се радио. д) Она је веома млада. ђ) Млада је била у белом.
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ЗАНИМЉИВОСТИ!

Имају ли и други језици акценат?

У свим језицима на свету неки 
слогови су јаче наглашени од 
других, при чему код неких језика 
акценат није увек на истом слогу 
(српски, руски, енглески), а код 
неких је увек на истом слогу 
(првом у чешком и финском, 
претпоследњем у пољском, 
последњем у француском и 
турском).

У пекиншком дијалекту кинеског 
језика неке речи, као на пример 
бао, могу се изговорити на четири 
начина, тако да се добијају четири 
потпуно различита значења, тј. 
четири различите речи. Тако се за 
овај дијалекат кинеског језика каже 
да има четири тона.

Ако нисте знали, и наш језик 
спада у такозване тонске језике, а у 
тој групи су и шведски и норвешки.

Заокружи слова испред реченица у 
којима подвучене речи имају дугосилазни акценат:

а) Волим да седим испод бора у дворишту.  
б) На лицу му се појавила прва бора.
в) Зове се Драгана, а зову је Драга.
г) Драга ми је ова кућа.
д) Не треба око врата носити мобилни.
ђ) Затвори врата за собом!

Једна реч може имати различите акценте у једнини 
и множини. Прочитај наглас следеће примере да 
уочиш разлику у акценту:

ДУГОСИЛАЗНИ ДУГОУЗЛАЗНИ

грозд
лик
жбун
рад

гроздови
ликови
жбунови
радови

Различите акценте речи могу имати и у различитим 
падежима. Прочитај наглас и ове примере. Овога пута 
прво ћемо навести примере са дугоузлазним, па онда 
са дугосилазним акцентом:

ДУГОУЗЛАЗНИ
(номинатив једнине)

ДУГОСИЛАЗНИ
(акузатив једнине)

глава
рука
зима
снага
страна

главу
руку
зиму
снагу
страну

Ја саДА лаКО 
говоРИМ 

француСКИ!
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„Ау!“ „Охо!“ 

„Охо!“ 

разочарање разочарање

„Ау!“ изненађење изненађење

Интонација у изговору узвика

Узвици ох, ех, ух, о, еј, јој, јао, охо и сл., којима се упућује на различита расположења и 
осећања (на радост, тугу, сумњу, изненађење, бол и сл.), немају тачно одређено значење 
ван контекста. Тек кад се употребе у реченици, знамо на које се осећање односе.

а) О, што је напољу лепо!  узвик, поред прилога лепо, упућује на срећу, задовољство...
б) О, што је напољу грозно!  узвик, поред прилога грозно, упућује на разочарање,  
 незадовољство...

Некад није довољан сам контекст, већ је потребно изговорити одређени узвик (уз 
подизање или спуштање тона) да би се нагласило његово право значење:

а) О, шта ми се десило! (при изговору овог о глас се диже)  узвик упућује на срећу, 
задовољство...
б) О, шта ми се десило! (при изговору овог о глас се спушта)  узвик упућује на 
разочарање, незадовољство...

Понекад у разговору можемо реаговати само узвиком изговореним подизањем или 
спуштањем тона, и саговорник ће разумети нашу реакцију без додатних речи.

а) Милош: „Добио сам четворку из математике“.
    Мајка: „Е!“ (изговори ово тако да узвик упућује на пријатно изненађење...)
б) Милош: „Добио сам четворку из математике“. 
    Мајка: „Е!“ (изговори ово тако да узвик упућује на непријатно изненађење...)

Следеће узвике изговори на два начина, а затим повежи тако изговорен узвик са 
осећањем на које може да упућује:
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Интонација реченице (обнављање)

Прошле школске године наглашено је да и реченицу можемо изговорити на различите 
начине и да јој тако променимо смисао. То можемо постићи на основу:

• реченичног нагласка (нарочитог истицања једне речи у реченици);
• реченичне мелодије (дизања или спуштања гласа);
• реченичне паузе (краћих или дужих застоја при изговору реченице или њених делова).

Прочитај следећу реченицу на три начина (сваки пут посебно истакни подвучену реч):
 а) Милош добро игра. б) Милош добро игра. в) Милош добро игра.

 Подвуци речи које треба посебно нагласити да би реченица имала дати смисао:
а) Сутра путујемо у Париз авионом.  Путујемо сутра, а не данас.
б) Сутра путујемо у Париз авионом.  Путујемо авионом, а не возом.
в) Сутра путујемо у Париз авионом.  Путујемо у Париз, а не у Лондон.

Следеће наслове изговори на два начина и допиши запету на два различита места да 
би се добила наведена значења:

а) За тачан одговор уреднику вредне награде  Свако ко тачно одговори на уредниково 
питање добиће вредне награде.
б) За тачан одговор уреднику вредне награде  Уредник је тачно одговорио на питање и 
добиће вредне награде.

а) Одговор на питање Како је? може гласити:

Добро, није лоше.  То значи да је .
Добро није, лоше.  То значи да је .

б) Одговор на питање Ко је дошао? може гласити:  

Марко, не Вељко.  То значи да је дошао .
Марко не, Вељко.  То значи да је дошао .

в) Одговор на питање Шта да радимо са овом поруком? може гласити:  

Избрисати, не послати.  То значи да .
Избрисати не, послати.  То значи да .
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