НАСТАВНА ТЕМА: Језик и правопис
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Знакови интерпункције – обнављање и вежбање
ЦИЉЕВИ (васпитни, образовни и функционални): Утврђивање и увежбавање употребе знакова
интерпункције. Стицање сигурности приликом писања и стицање свести о сопственом познавању
правописних правила везаних за интерпункцују.
ИСХОДИ: Ученик ће са сигурношћу моћи да одреди где и како треба да употреби одређени знак
интерпункције.

Употреба запете:









При набрајању (Разговарали смо о књижевности сликарству музици. Разговарали смо о
књижевности, сликарству и музици)
Уз вокатив (Ово је пријатељу мој најбоља књига коју сам прочитао у последње време;
Пријатељу мој ово је најбоља књига коју сам прочитао у последње време; Ово је најбоља
књига коју сам прочитао у последње време пријатељу мој.)
Уз апозицију (Марсеј најстарији град у Француској основали су Грци у 7. веку п.н.е.)
Уз речи, делове реченице или реченице које су уметнуте, накнадно додате (Пут ћемо као
што смо се договорили одложити због кише)
Испред везника А и АЛИ у супротним реченицама (Добила сам рекет али не знам да
играм тенис)
Иза зависне реченице која се јавља на почетку независне предикатске реченице (Кад
прође олуја крећемо на пут)
Уз пишчев текст иза управног говора („Свратићу сутра до вас” рече Милан)

Тачка са запетом


Између реченица или делова реченица који нису толико независни да би се одвојили
тачком, нити толико блиски да би се одвојили запетом (Јапанске књиге испрва су биле у
облику свитка касније је свитак претворен у дугуљасту књигу)

Две тачке




Испред низа када се посебно истиче набрајање (Средином 19. века најчешће су се носиле
следеће боје трула вишња, цигла, дункл зелена, крем, какао и жандарско плава)
Када се најављује управни говор (Професор упита „Зна ли неко од вас одговор на моје
питање?”)
Кад се најављује неко објашњење, допуна и сл. (Учинили смо оно што смо могли
затворили прозоре и спустили ролетне)

Наводници се пишу уз





Цитате (У роману Дервиш и смрт, Меша Селимовић је написао Ценим нова пријатељства,
она су љубав која нам је увек потребна, али стара пријатељства су више него љубав, јер су
дио нас самих)
Уз управни говор (Шта мислиш, упита Марија, када се представа завршава?)

Три тачке пишу се


Када се изоставља део текста, када се прекида реченица или кад треба означити паузу у
говору (Белоглави суп живи овај у кањону овај)

У заградама се налазе примери означени црвеном бојом, али у њима није поштовано
наведено правило. Твој задатак је да све ове примере напишеш исправно користећи знакове
интерпункције онако како налажу наведена правила
Одговоре на питања доставите, најкасније до среде 25.03.2020. год., на мејл адресу
markovdafina@gmail.com.

