
 

 

РЕЧЕНИЧНИ ЗНАЦИ 

 

Све написане реченице 

имају на крају значке: 

изјавне имају тачке, 

оне којима питаш 

имају упитнике, 

а оне којима узвикујеш 

имају узвичнике. 

А тамо, где се набраја, 

мораћеш и пре краја 

да ставиш неке значке: 

пре набрајања две тачке, 

а затим после сваке 

набројане речи 

зарез мора да стоји, 

да их лепо раздвоји. 
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