
ДУГИ И КРАТКИ АКЦЕНТИ 
 

 

 

 

 

Примери: 

БА-НА-НА   акцентован је други слог и његов изговор је дуг. 

МАН-ДА-РИ-НА           акцентован је трећи слог и његов изговор је дуг. 

ШЉИ-ВА   акцентован је први слог и његов изговор је кратак. 

ПО-МО РАН-ЏА     акцентован је други слог и његов изговор је кратак. 

ЈА-ГО-ДА                                 акцентован је први слог и његов изговор је кратак. 

 

 

Обрати пажњу на следеће једносложне речи: 

КРАТАК ИЗГОВОР ДУГ ИЗГОВОР 
САН ВОООЗ 
ПАС ЗИИИД 
ЛАВ ПУУУЖ 
ПРСТ ЗУУУБ 
СИР МЕЕЕД 
 

 

 

 

 

Посебно наглашавање једног слога у речи назива се АКЦЕНАТ. 

Наглашени (акцентовани) слогови у речи могу бити ДУГИ и КРАТКИ. 

ПОМОЋ! Када се акцентовани слог изговара дуго, колико год да га продужиш, неће 

звучати чудно. Уколико продужиш изговор слога који има кратак акценат, одмах ћеш 

уочити да то није правилно. 

ЗАПАМТИ!  У вишесложним речима (онима које имају више од једног слога) 

акценат никада не може да стоји на последњем слогу. 



Следеће речи разврстај на оне са кратким и оне са дугим акцентом: 

НОГА, РУКА, ГЛАВА, ВАТРА, ВОДА, ПИСМО, ЧАША, ПРИЧА 

КРАТАК ИЗГОВОР ДУГ ИЗГОВОР 
  
  
  
  
 

Обрати пажњу на истакнуте речи у следећим реченицама: 

КРАТАК ИЗГОВОР ДУГ ИЗГОВОР 
 Град је падао и оштетио биљке. Мој град је најлепши на свету.   
 Купио сам лук на пијаци.      Лук и стрелу су користили још у каменом 

добу.    
Нацртао сам праву и дуж.                  Очекујем да чујем праву истину. 

 
Истакнуте  речи су истог облика када их напишемо , али када их изговоримо, оне 

различито звуче и различито значе. Та разлика долази од дужине акцентованог слога и од 

ње зависи значење речи, понекад и врста речи.     

 

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ: 

1. Подели речи на слогове и подвуци акцентовани слог: 

 

ПРЕПИСАТИ, УОЧАВАТИ, ПРИПРЕМИТИ, СКРАТИТИ, КУВАТИ, 

ПРЕТРЧАВАТИ 

Све речи у низу имају дуг акценат осим једне. То је реч:  

 

2.  Подвуци речи са дугим акцентованим слогом: 

ЈЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕЋЕ, СНЕГ, ЛЕТО, ЛЕД, СУНЦЕ, КИША 

 

3. Попуни табелу према датим захтевима: 

ПРИМЕР АКЦЕНАТ (ИЗГОВОР) 
ДУГ/КРАТАК 

ВРСТА РЕЧИ 

Пут је био дуг.   
Направила је велики дуг.   
Био је то занимљив скуп.   
Тај сат је баш скуп.   
Халапљиво гута храну.   
Њега зову Гута.   



 

   


