
 

 

Пишимо правилно! 

   

Сваки језик има своја правила за 

писање и изражавање. И наш, 

српски језик има одређена правила 

која се морају поштовати. То је 

ПРАВОПИС српског језика. Ако у 

писању грешимо, то је правописна 

грешка.  

   Морамо да пазимо када 

употребљавамо велико слово, када 

да одвојимо неку реч у писању, када 

који реченични знак да употребимо. 

  

* ПИСАЊЕ ВЕЛИКОГ СЛОВА* 

1. Реченицу увек почињемо 

______________ словом. 

 

2. Лична имена, презимена, 

надимци пишу се увек 

______________ словом. 

 

3. Имена животиња пишу се 

            ______________ словом. 

 

4. Имена градова, села, река, 

планина пишу се 

____________ словом. 

 

5. Имена улица пишу се 

      ______________ словом. 

 

6. Имена књига, песама пишу 

се ______________ словом. 

      

 

 

Задатак: 

Исправи грешке у тексту и препиши 

га: 

александра илић сандра живи у 

крагујевцу а њен ујак петар 

добровић у београду  

лети заједно одлазе на дунав на 

купање 

понекад  посете бака цану на 

златибору 

сања воли да чита часопис витез 

хеј како је то дивно 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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