
                                            ПИСАЊЕ ПОЛУСЛОЖЕНИЦА

 Полусложенице (речи са цртицом) јесу речи које нису потпуно срасле  у једну реч иако 
означавају један појам. Цртица се пише између саставних делова када сваки од њих чува 
свој акценат и када се први део не мења по падежима. 

Цртица се пише у спојевима речи кад је прва саставница непроменљива.

радио-аматер,    рак-рана,   авио-карта,    извор-вода,   ауто-пут 

Ако је друга саставница властито име, а прва представља неку одредбу или елеменат општег 
значаја пишу се као полусложенице.

назови-Србин,    супер-Енглез,   полу-Француз

  Хемијски елементи,оријенталне   титуле иза имена и чинови пишу се с цртицом. 

угљен-диоксид,   калцијум-карбонат,   Сулејман-паша,    генерал-мајор

Удвојени глаголи, узвици, прилози, придеви  као и бројеви  кад означавају приближну вредност  
пишу се с цртицом.

зелено-жута оловка,    пет-шест метара,    корак-два,   узела-дала,    хоће-неће,    рекла-казала,    
лево-десно,    горе-доле,    тамо-вамо,    данас-сутра,    бла-бла,    ха-ха

 С појеви речи  којима се прецизније одређују стране света пишу са са цртицом.

југо-југоисток,    северо –северозапад

Поновљени исти префикси раздвајају се цртицом.

пра-пра-прадеда,   чукун-чукунунук

                                                 ПИСАЊЕ СКРАЋЕНИЦА

Скраћенице се пишу да би се уштедело у простору при писању. У зависности од начина 
скраћивања , пишу се са тачком или без ње.

Скраћенице иза којих се пише тачка:

1.Скраћенице са првим словом од речи и тачком          р. (разред),  т.(тачка) ,н.е. (нове ере)

2.Скраћенице са почетним сугласницима  од речи и тачком      бр.(број), стр.(страна)



3.Скраћенице са тачком после сугласника који у речи претходи самогласнику     дин. (динар)  
инж.(инжењер)

4.Скраћенице са комбинацијом почетног слова речи и карактеристичним  словом или словима 
преосталог дела речи и тачком   тзв.(такозвани)   јд.(једнина)

 Скраћенице иза којих се не пише тачка:

1.Скраћенице за мерне јединице    м(метар)   m(metar)    г(грам)  g(gram)

Ознаке за мерне јединице  које се пишу великим словом , латиницом и без тачке су: V(волт), W 
(ват), Ј(џул) Т  (тесла), А(ампер)

2.Скраћенице за писање занимања и титула        др(доктор)    мр(магистар)

3-Скраћенице којима се обележавају симболи хемијских елемената  О(кисеоник)  Н (водоник)

4. Често се скраћују вишечлани називи држава, градова, удружења,установа,часописа и новчаних 
јединица.Такве скраћенице постају од почетних слова вишечланог назива,  пишу се великим 
словима и без тачака.   РС (Република Србија ,   НС(Нови Сад),  УН (Уједињене нације) ВМА(Војно 
медицинска академија)

ВЕЖБЕ

Подвуци правилно написане речи:

авио јединица,  дан-данас,  ремек дело,   шумадијско-војвођански дијалекат,  годину- две,      овде 
онде,  хм хм,  плаво-бела-црвена застава,  Смаил ага

Подвуци погрешно написане речи и напиши их правилно:   

кол центар,   литар два,  фото-ћелија,  бла-бла,  златно-жути,  надвоје-натроје,   ауто-салон,                        
генерал потпуковник ,  био библиографски,  повуци-потегни

Напиши скраћенице за следеће примере:

ученик ________         на пример ________      улица  _______    свеска   _________

гимназија ________    магистар ________      и друго ________    госпођица  __________

милиметар  ________    Српска академија наука и уметности  ____________

Министарство унутрашњих послова _________    Српска књижевна задруга  ________

Радове предати до  16.4.2020. године.

Поштујте рок за предају домаћег  задатка!



  

 Прочитати приповетку  „Мост на Жепи“ Иве Андрића. 

Напомена: Прегледајући задатке, уочила сам да  већи број ученика има идентично формулисане 
одговоре (исте грешке), па све утиске записујем у педагошку свеску.

Будите самосталнији у раду!

 

 

 


