
 

Правила за добро писање: 

1. Размисли о томе шта све знаш о теми о којој треба да 

пишеш. 

2. Забележи шта све треба да поменеш у саставу. 

3. Потруди се да смислиш одговарајући наслов. 

4. Мисли о томе ко ће читати твој рад. 

5. Твој састав треба да има увод, разраду и закључак. 

6. Унеси осећања у свој рад. 

7. На крају реченице стави тачку, упитник или узвичник. 

8. Почни сваку реченицу великим словом. Називе места и 

имена људи такође пиши великим почетним словом. 

9. Реченице не почињи на исти начин (и не почињи речима 

и, али, или...) 

10. Прочитај свој рад и исправи грешке које запазиш. 
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Помоћ за писање састава: Моја омиљена животиња 

Која је то животиња? 

Да ли је та животиња твој љубимац? 

Како се она зове? 

А како изгледа? Опиши је. 

На који начин бринеш о свом њубимцу? 

Како се играш са њим? 

Зашто ја баш та животиња твој љубимац? 
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