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PISANJE REČCE NE

Na ovom času ćeš samostalno učiti.
Prvo polako, u sebi pročitaj informaciju, a zatim
reši zadatak, nakon toga proveri da li si ga dobro
rešio . Ukoliko si rešio tačno idi na sledeći
zadatak. Ali, ako imaš greške ponovo se vrati na
informaciju i pročitaj je jo š jednom pažljivo. Na
kraju imaš završnu proveru koju će ti pregledati
učiteljica.
ŽELIM TI USPEŠAN RAD!

STRANA 1.

Re čca NE se piše odvojeno od
reči koje označavaju radnju,
odnosno glagola. Evo nekih
primera:
1. Ne piši po mojoj svesci!
2. Ne zviždi!
3. Čitaj šta piše, ne čitaj napamet!
ZADATAK 1.
Date rečenice prepiši pravilno:

4. Kupi olovku, ne pozajmljuj od drugih!
5. Užinu podeli sa drugom i ne zameraj mu što je zaboravan.
6. Ne znam da napišem violinski ključ.

Rešenje 1.
Date rečenice prepiši pravilno:
1. Ne znaš koliko je sati?

4. Ne poštuješ školska pravila.

2. Ne kupuj na rasprodaji.

5. Ne beri cveće u parku!

3. Nije moja patika.

6. Mama ne piše pismo.
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STRANA 2.

Re čca NE se pi še sastavljeno
samo u slučajevima:
NEĆU, NISAM, NEMOJ I
NEMAM.

1. Neću danas u školu.
2. Nisam heroj.

3. Nemoj da me ljutiš.
4. Nemam više novca.

ZADATAK 2.
Zaokruži slovo ispred tačno napisanih rečenica:

1. Sanja ne želi da piše domaći zadatak.
2. Ne mogu da zaspim.
3. Ne mam olovku.
REŠENJE 2.
Zaokruži slovo ispred tačno napisanih rečenica:

STRANA 3.

4. Mila ne će da se igra.
5. Nisam gledala taj film.
6. Ne piši pismo!
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ZADATAK 3.
Precrtaj pogrešno napisane reči:

NEZNAM, NEMIR, NETRČIM, NE PAŽLJIV, NESNOSAN,
NEKULTURAN, NEPAŽLJIV NEUREDAN, NE POZNAT,
NEUKUSAN, NELJUDI, NEUMORAN,

REŠENJE 3.

Završna provera:
Precrtaj pogrešno napisane reči:

Jana je juče bila ne prijatna prema Vasi, zato što je on bio neodgovoran. Učiteljica je juče
dala zadatke koje treba da rade u parovima. Vasa je je bio ljut što je njegov par Jana, pa se
nije ni trudio. „Jesi li ti moj par ili ne par?“, ljutila se Jana. „Jano“, rekao je Vasa, „ne ljuti se.
Znaš da ja volim da moj par bude Mina.“ „Ne znam!“, i dalje se ljutila Jana, „Ali znam da
Mina nezna da ti postojiš!“ Vasu je to rastužilo. Stajao je neveseo i posmatrao kako Jana
radi . „Ti misliš da me Mina nevoli!“ „Mislim“, brecnula se Jana. „Jano, ni sam ni slutio da je
tako.“ Jana zastade i ne pogledavši ga reče:“Slutio, ne slutio, tako je. Žao mi je što sam baš
ja morala da ti kažem. A sad izvadi ruke iz džepova i na posao!“

