
                                            Творба речи

          Врсте речи према настанку:

   1.  ПРОСТЕ РЕЧИ – нису настале ни од једне речи (град) 
    2.       ТВОРЕНИЦЕ

·        ИЗВЕДЕНЕ речи (изведенице) – настају извођењем (градић)
·        СЛОЖЕНЕ речи (сложенице) – настају слагањем (градоначелник)

                            Начини грађења речи

  1.     Извођење: творбена основа + суфикс (град+ић) суфиксација 
  2.     Слагање: ·         реч + реч (крем+пита) композиција ·         
                                     реч+ спојни вокал + реч (град+о+начелник) композиција
                           ·         префикс + реч (за+писати) префиксација 
  ***Напомена: уместо пунозначне речи може се користити и творбена основа 
(рук+о+пис)  

СУФИКС – додаје се ИЗА речи (реч+суфикс)изведенице 
  ПРЕФИКС – додаје се ИСПРЕД речи (префикс+реч)сложене речи  

ПОРОДИЦА РЕЧИ – све речи које су настале од истог корена, са истим полазним 
значењем (град, градић, градоначелник,градски)
КОРЕН РЕЧИ – најмањи део речи који чува значење те речи, заједнички је за све речи из 
исте породице речи.  

  СУФИКС – наставак за ТВОРБУ, гради нову реч, настаје ново значење (град  није исто 
што и градић, градски) 
  НАСТАВАК ЗА ОБЛИК – другачији облик у реченици, реч има исто значење: 
Дoшао сам у град. 
Видео сам све наше градове.
Растајем се са родним градом. 
– Увек је значење град (насељено место), само се облик (падеж и број) мења!

3. Комбинована творба

 Реч настаје и слагањем и извођењем истовремено.



То је најчешће комбинација префиксалне творбе и извођења, али 
може бити и комбинација слагања двеју речи и извођења..

понедељак, пуноглавац, мишоловка...

4.Творба претварањем
Ово је поступак при којем једна врста речи прелази у другу без промене облика.

Моја мама је још увек млада.

Млада   је лепша од младожење.

У првој реченици имамо реч млада која је придев, а у другој та иста реч стоји као 
именица. У случају када придев постане именица за тај придев кажемо  да је поименичен. 

Видела сам много предела  путујући   по свету.

Путујући глумац је некада било занимање.

У овом случају, када глагол из прве реченице постане  продев, за тај глагол 
кажемо да је  попридевљен. 

Напомена

Наставне јединице : Облици казивања, Стилске фигуре и Стих, строфа и рима односе се на 
припремну наставу,али су раније постављене и зато  су смештене међу материјал  за 
редовну наставу. Поменуте наставне јединице    ради прегледности и лакше 
приступачности  биће премештене на страну за припремну наставу.


