ПИСАЊЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА
1. ПИСАЊЕ РЕЧЦЕ НЕ
Речцу НЕ пишемо
састављено уз именице
(нерадник, несрећа),
придеве (нејак,
непријатан) и прилоге
(нејасно, недовољно),
али је од глагола пишемо
одвојено – НЕ БИХ, НЕ
ЗНАМ, НЕ РАДЕЋИ, НЕ

Изузетак чине следећи
глаголи: НЕМОЈ, НЕЋУ,
НИСАМ, НЕМАМ.

ПОГЛЕДАВШИ, НЕ
БУДЕМО...

ПРИМЕЊУЈТЕ ОВО ПРАВИЛО О ПИСАЊУ РЕЧЦЕ НЕ, ЈЕР ЋЕШ ТАКО ИЗБЕЋИ ЈЕДНУ ОД
НАЈЧЕШЋИХ ГРЕШАКА У ПИСАЊУ!

2. ПИСАЊЕ ИМПЕРАТИВА
Већина глагола који се у 3. лицу множине презента завршавају на –ју или
–је у императиву се завршавају на –ј, -јмо, -јте:
РАЗУМЕЈ, РАЗУМЕЈМО, РАЗУМЕЈТЕ
ПИЈ, ПИЈМО, ПИЈТЕ
ШИЈ, ШИЈМО, ШИЈТЕ
САВИЈ, САВИЈМО, САВИЈТЕ
ОБОЈ, ОБОЈМО, ОБОЈТЕ
ОСВОЈ, ОСВОЈМО, ОСВОЈТЕ
ОТКРИЈ, ОТКРИЈМО, ОТКРИЈТЕ

3. ПИСАЊЕ АОРИСТА И ПОТЕНЦИЈАЛА
Обрати пажњу на то да се у првом лицу једнине аориста увек пише Х, иако се често у
говору не чује: БИХ, РЕКОХ, ПОМИСЛИХ, ВИДЕХ, ЧУХ, ШАПНУХ, СЕДОХ, ХТЕДОХ...
Пази и на писање облика првог и другог лица множине потенцијала!

НЕПРАВИЛНО
Да ли би ми ви помогли?
Ми би то волели да чујемо.

ПРАВИЛНО
Да ли бисте ми ви помогли?
Ми бисмо то волели да
чујемо.

4. ПИСАЊЕ ГЛАГОЛСКИХ ПРИДЕВА И ГЛАГОЛСКИХ
ПРИЛОГА
РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ
НЕПРАВИЛНО: БИЈО, МИСЛИЈО

ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

РЕКО, ДОШО
ПРАВИЛНО: БИО, МИСЛИО
РЕКАО, ДОШАО

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ
МАХАТИ – МАШУЋИ
СКАКАТИ – СКАЧУЋИ
ПРЕДАВАТИ – ПРЕДАЈУЋИ
ПИСАТИ – ПИШУЋИ
ПОЗНАВАТИ - ПОЗНАЈУЋИ

НЕПРАВИЛНО: ДОВЕЖЕН,
ИЗВЕЖЕН, ИСТРЕШЕН,
ПРЕНЕШЕН, ДОНЕШЕН
ПРАВИЛНО: ДОВЕЗЕН,
ИЗВЕЗЕН, ИСТРЕСЕН,
ПРЕНЕСЕН/ПРЕНЕТ,
ДОНЕСЕН/ДОНЕТ,

ВЕЖБАЊА
1. Исправи грешке у следећим реченицама:
Ја би ишо напоље кад би имао ским да идем, али данас немам друштво.
Отишо сам у школу незнајући распоред часова.
Кад би сте ви дошли код нас?
Неодгледавши филм до краја, закључијо сам да је лош.
Нежелећи више да брине реко јој је попи лек.
2. Заокружи слова испред неправилно написаних реченица, а затим исправи грешке које су
направљене:
а) Стиго ја на време, а филм већ почо.
б) Тако је брзо ушао и изашао да га нико није видео.
в) Занесено је посматрала како је кошуља дивно извезена.
г) Донешене јабуке су излупане и као изгрижене.
д) Забављао је брата махајући шареном лепезом.
ђ) Познавајући вас, знам да ви то никада не би урадили.
е) Ненаписавши ни реч, ја би само предао свој рад.
ж) Знајући да несмем то да радим, упорно сам понављо исту грешку.
ж) Проћиће брзо и све што нам смета, немој да бринеш.
и) Пратиће мо шта се дешава.

НЕПРАВИЛНО

ПРАВИЛНО

Да ли би ми ви помогли?

Да ли бисте ми ви помогли?

Ми би то волели да чујемо.

Ми бисмо то волели да чујемо.

5.

