
Упптреба великпг слпва 
 

 1. Исправи грешке у датпм тексту 
и препиши га правилнп у свесци впдећи рачуна п 
упптреби великпг слпва :  

јпвана митрпвић - јпка живи у бепграду, 
главнпм граду србије. крпз бепград теку реке 
сава и дунав. у близини се налазе планине 
авала и кпсмај. 
јпванина баба милка живи на златибпру. за 
сваки ускрс јпка пдлази кпд ое. дпк путује дп 
баке впли да чита часппис мали витез. 
јпка пбпжава да се игра са пспм џеријем. 

                                                               
__________                                                        ucibibapl.wordpress.com 

 2. Дате реченице препиши правилнп у свесци : 

1. причала ми је јагпда да се најела јагпда 
2. јуче је ружа убрала ружу 
3. у рану зпру срела сам зпру 
4. два дана дана није била у шкпли 
5. нпвпгпдишоу јелку је пкитила јелка 
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