
ПРАВОПИС (обнављање) 

 

1. Употреба великог слова 

- реченица почиње великим словом 

- иза две тачке прва реч у управном говору пише се великим 

словом 

- у поезији је допуштено великим словом почињати сваки  

известих 

- властита имена: 

- лична имена, презимена, надимци 

- придеви на –ов, -ев и –ин изведени од личних имена 

(Миланов, Катаринин, Петровићев...) 

- имена градова, села, држава, покрајина, континената 

(везници и предлози у називу се пишу малим словом): 

Петровац на Млави, Северна Америка 

- имена народа и имена становника (Србин, Енглез, 

Американац, Новосађанин...) 

Великим словом пише се само прва реч у називу, а  остале 

малим, изузев ако нису властите: 

- имена планина, (полу)острва, река, језера, мора, океана 

(Фрушка гора, Западна Морава, Егејско море, Сејшелска 

острва...) 

- имена васионских тела и сазвежђа и хороскопски знаци 

(Халејева комета, Мали медвед, Шкорпија, Близанци...) 

- имена делова града, имена тргова, улица (Трг ослобођења, 

Беле воде, Булевар краља Александра...) 



- називи предузећа, установа, организација (Поштанска 

штедионица, Народно позориште, Организација 

уједињених нација...) 

- називи празника, историјских догађаја (Ускрс, Први светски 

рат, Косовска битка...) 

- имена грађевина, споменика (Споменик незнаном јунаку, 

Бранков мост, Пећка патријаршија...) 

- наслови књига, чланака, новина, докумената, закона, 

називи уметничких дела (Српски језик и књижевност за 

8.разред основне школе, Закон о раду, Крвава бајка...) 

 

2. Малим почетним словом пишу се. 

- Придеви на –ски, -чки и –шки 

- Именице земља, месец и сунце кад не означавају небеска 

тела 

- називи ратова у множини и у њима сукобљене стране ( 

балкански ратови, аустријско-турски рат...) 

- називи којима се обележавају учесници историјских 

догађаја, као и припадници одређене расе или вере (белац, 

црнац, солунац, православац...) 

Речи из поштовања: 

- земенице ВИ и ВАШ пишу се великим почетним словом кад 

се обраћамо једној особи (Поштована наставнице, пишем 

Вам из...) 

РАСТАВЉЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ 

- речца не уз глаголе (не идем, не бих...) 



- предлог уз заменице које имају префикс ни- (ни од кога, ни 

од чега, ни према коме...) 

- облици футура глагола на –ћи (доћи ћу, ићи ћемо...) 

- вишечлани бројеви (пет хиљада и осамсто...) 

- речца ли (да ли, је ли, не би ли, долазите ли...) 

- изрази са и по (годину и по, један и по...) 

 

 

САСТАВЉЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ 

- речца нај у суперлативу ( најлепши, најјаснији...) 

- речца не уз именице и придеве ( невреме, неистина, 

неодговоран...) 

- именице и придеви постали од вишечланих бројева 

(двадесетпетогодишњица, четрдесетогодишњак...) 

- полу уз именице, придеве, прилоге (плубрат, 

полуписмен...) 

 

ЗАДАТАК: Сви ученици који прате искључиво наставу на 

даљину треба да ураде следеће задатке у Радној свесци, да 

их фотографишу и да ми их пошаљу до понедељка, 

27.септембра. 

Страна 82. (Обнављање правописа), задаци број: 1, 2, 3, 4 

Страна 90., задаци број:30, 36, 37. 

Поздрав! 

Наставница 


