
 
 

Домаћи задатак:  Написати састав „И наша је школа згодна“. 

Питања, која су написана нека вам буду путоказ. Ако на њих одговорите пуним 

реченицама добићете лепу причу.                           

         Како се зове твоја школа? 

         Где се она налази? 

         Како изгледа споља? 

         Шта све има у твојој школи? 

         Како је уређена твоја школа? 

         Шта се налази око школе? 

         Како изгледа школско двориште? 

         Да ли ти је лепо у школи? Зашто?                                 ucibibapl.wordpress.com 

 

** Пре него што кренете да пишете морате и ово знати: 

   Сваки састав мора да има УВOД. Овде је то одговор на прва два питања. Увод 

мора бити мало више УВУЧЕН. 

   Затим долази РАЗРАДА, коју такође увучемо као и увод. Овде ће разрада бити 

одговор на следећих пет питања. 

   На крају долази ЗАКЉУЧАК који се такође увуче. 
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