
 

 

 

 

 

Припрема за писмени задатак 

 
 

 
1. При изради писменог задатка треба водити рачуна о композицији дела. 

Дело треба да садржи: увод, разраду, закључак. 

2. Веома је важно изграђивати стил писања који треба да буде маштовит, са 

доста описа и стилских фигура. 

3. Битно је поштовати правописна правила (писање великог слова, писање 

знакова интерпункције, правилна употреба речце не, ли, састављено и 

одвојено писање речи...) 

4. При писању треба мисао да буде јасна, а онда ће и реченица бити 

разумљива. Она треба да буде кратка, исправна и да води ка циљу. 

5. Треба водити рачуна о граматичким правилима писања (писање 

глаголских облика, слагање реченичних чланова...) 

6. Тема писменог задатка ослања се на текстове које смо обрађивали у 

поретходном периоду.  

- Обрадили смо роман „Орлови рано лете“, Бранка Ћопића. Мотив који 

издвајамо из тог дела је - детињство. Оно може бити различито 

(узбудљиво, занимљиво, тешко, болно...). На њега утичу околности 

(чланови породице, ратни услови...). Можемо вежбати на тему – МОЈЕ 

ДЕТИЊСТВО. (Како описујеш своје детињство, који детаљи, које особе 

су га одредиле, које емоције доминирају...) 

- Обрадили смо роман „Мој дека је био трешња“, Анђеле Нанети. Мотив 

који издвајамо из тог дела је – породица и породични односи. Они могу 

бити различити (испуњени радошћу, разумевањем, дружењем, 

пријатељством, болом, нескладом...). Можемо вежбати на тему – МОЈА 

ПОРОДИЦА. (Како описујеш своју породицу, ко је чини, какве су особе у 

породици, које особине имају, шта их издваја, које емоције гајимо према 

њима, како се осећамо у њиховом присуству...) 

7. Уредан задатак и леп рукопис саставни је део рада. Треба писати без 

жврљања, са благим прецртавањем, уколико је неопходно. 

 

 

Писмени задатак ће бити рађењн у петак 29.1.2021. године у време часа 

српског језика на првом спрату. Изради задатка присуствују ученици обе групе. 

Писмени задатак могу радити и ученици који прате наставу на даљину. 

Неопходно је само да понесу кратку сагласност родитеља да су упознати са 

начином организовања часа. 


