
Српски језик Програмирана настава Љиља Павловић

- ПРОГАМИРАНА НАСТАВА -
III1

У другом разреду смо учили писање геогафских
појмова, сада ћемо научити писање вишечланих
географских појмова. Пажљиво читај и прати
упутства.
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Поновимо оно што смо научили у другом разреду

У другом разреду смо учили правилну употребу
великог почетног слова. Да ли си ти то савладао?
Понови правилну употребу великог почетног слова и
провери јеси ли то у потпуности савладао.
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ВЕЛИКО ПОЧЕТНО СЛОВО ПИШЕМО:
o увек на почетку реченице
Мудар мало збори, али много твори.

o када пишемо лично име, презиме и надимак
Маријана Јакшић Маја је моја сестра.

o када пишемо посебна имена животиња
Марков коњ је био Шарац, а Момчилов Јабучило.

o када пишемо имена градова, села и држава
Моје село се зове Десимировац, налази се поред
Крагујевца у Србији.

o када пишемо имена река, планина, језера, мора
Река Сава се улива у Дунав.
Ове године ћу летовати на Златару, купаћу се у

Златарском језеру.
Црна Гора излази на Јадранско море.

-3-

* Сада провери себе. Препиши правилно текст у свеску:

први пут у београду

васа је из будве допутовао у београд. на станици га је
сачекао друг лаза. таксијем су се одвезли преко моста на сави
у земун. у лазином стану су их дочекали лазина мама маца,
тата јова и лазина сеста јелена, којој сви тепају јеца. јеца је
све време мазила свог псића зоћу. за ручком им је васа причао
о лепотама јадранског мора и како је путовао преко планине
ловћен. описивао је градове цетиње и подгорицу. лазин тата
им је обећео да ће их сутра све водити на авалу, а потом на
пловидбу дунавом.

***Окрени лист па провери колико си тачно преписао текст, све
своје грешке исправи црвеном оловком, само тако ћеш сазнати да
ли си савладао употебу великог почетног слова!!!
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*РЕШЕЊЕ
Први пут у Београду

Васа је из Будве допутовао у Београд. На станици га је
сачекао друг Лаза. Таксијем су се одвезли преко моста на
Сави у Земун. У Лазином стану су их дочекали Лазина мама
Маца, тата Јова и Лазина сестра Јелена, којој сви тепају
Јеца. Јеца је све време мазила свога псића Зоћу. За ручком
им је Васа причао о лепотама Јадранског мора и како је
путовао преко планине Ловћен. Описивао је градове Цетиње
и Подгорицу. Лазин тата им је обећао да ће их сутра све
водити на Авалу, а потом на пловидбу Дунавом.

***Укупно 29 пута си требао да употребиш велико почетно слово.
Ако ниси имао ни једну грешку БРАВО, у потпуности си савладао
употребу великог слова. Ако имаш мање од 4 грешке био си
непажљив. Ако имаш између 4 и 7 гршака буди опрезан ниси
сигуран у своје знање. Ако имаш више од седам грешака онда би
требало да се потрудиш и научиш употребу великог почетног слова.
Сада изађи и на плакату стави водоравну цртицу код броја својих
гршака.
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***Пажљиво прочитај реченице:

Маја је становница Смедеревске Паланке.
Њена бака живи у Бачком Петровом Селу.
Заједно ће летовати код пријатеља у Сједињеним Америчким
Државама.

1. Напиши ко где живи:
Маја - ___________________________
бака - ___________________________
Заједно ће путовати у ____________________________

**Пажљиво провери у тексту да ли си добро употрбио велико
слово!

Називи насељених територија  (села, грдова
република, држава) пишу се великим почетним
словом – и када се састоје од једне речи и када се
састоје из више речи.

2. Дате називе напиши правилно:

Сремски карловци - ___________________________
бели поток - _________________________________
нови Пазар- _________________________________
Црна гора - __________________________________
република Кина - _____________________________

*На следећој страни провери да ли си добро урадио овај
задатак, ако ниси врати се још једном на почетак и пажљиво
прочитај оно што је написано црним словима. Ако си урадио
добро ради следећи задатак.
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РЕШЕЊЕ ДРУГОГ ЗАДАТКА :

Сремски Карловци
Бели Поток
Нови Пазар
Црна Гора
Република Кина

3. Следеће реченице препиши правилно.

а) Усред панонске Равнице налази се планина фрушка гора.
________________________________________________
________________________________________________

б) Из малог мокрог Луга у свет је кренула Девојчица Ђина и
њена маца дуда.
________________________________________________
________________________________________________

ц) Најлепши град у републици хрватској је дубровник.
________________________________________________
________________________________________________

д) Јужна и западна морава се код сталаћа састају и тако
настаје велика Морава.
________________________________________________
________________________________________________

е) Мој друг Џони живи на југу велике Британије.
________________________________________________

*На следећој страни провери колико си успешно решио овај
задатак. Ако си негде погрешио још једном се врати на почетак и
пажљиво прочитај текст написан јаком црном бојом. Ако си урадио
добро иди даље.
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РЕШЕЊЕ ТРЕЋЕГ ЗАДАТКА:
а) Усред Панонске равнице налази се планина Фрушка Гора.

б) Из Малог Мокрог Луга у свет је кренула девојчица Ђина и њена
маца Дуда.

б) Најлепши град у Републици Хрватској је Дубровник.

д) Јужна и Западна Морава се код Сталаћа састају и тако настаје
Велика Морава.

е) Мој друг Џони живи на југу Велике Британије.

«СВАКО ПРАВИЛО ИМА СВОЈИХ ИЗУЗЕТАКА»
Ако су властита имена састављена од две или
више речи, онда се само прва реч пише великим
почетним словом, а друге малим уколико нису
властите именице.
На пример: Јадранско море, Попово поље, Ђавоља
варош, Палићко језеро,Сува планина

1. Подвуци неправилно написане речи:

а) Летос сам посетио Ђердапско Језеро.

б) Моје село се налази у подножју Сврљишких Планина.

ц) Следеће године ћу посетити Ђавољу варош.

***На следећој страни провери да ли си тачно урадио задатак, ако
ниси поново прочитај текст изнад четвртог задатка. Ако си добро
урадио овај задатак, иди даље.
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РЕШЕЊЕ ЧЕТВРТОГ ЗАДАТКА

а) Летос сам посетио Ђердапско Језеро.

б) Моје село се налази у подножју Сврљишких Планина.

ц) Следеће године ћу посетити Ђавољу варош.

1. Жутом бојом обој правилно написана географска имена:

Сремска
Митовица

Горњи
милановац

бели
поток

Европа

Велика Плана

Сребрно језеро

Хомољске планине

Палићко
језеро

Јадранско море

Бања лука Бели дрим Ђердапско језеро

Ђавпља Варош

шар Планина
Стара пазова Црни Дрим

***Сада пажљиво на следећој страни провери колико си био
успешан. Уколико си све тачно урадио, можеш да пређеш на
последњу проверу. Уколико ниси тачно урадио врати се назад и још
једном прочитај правила!
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РЕШЕЊЕ ПЕТОГ ЗАДАТКА:

Сремска
Митовица

Горњи
милановац

бели
поток

Европа

Велика Плана

Сребрно језеро

Хомољске планине

Палићко
језеро

Јадранско море

Бања лука Бели дрим Ђердапско језеро

Ђавоља Варош

шар Планина
Стара пазова Црни Дрим

***ПРОВЕРА***
Дати текст препиши правилно у своју свеску.

влада живи у београду у насељу беле воде.
често посећује деку који живи у белој паланци.та
мала варошица је смештена између сврљишких
планина и суве планине. кроз њу протиче река
нишава. у близини је нишка бања.
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Решење:

Влада живи у Београду у насељу Беле Воде.
Често посећује деку који живи у Белој Паланци.Та
мала варошица је смештена између Сврљишких
планина и Суве планине. Кроз њу протиче река
Нишава. У близини је Нишка Бања.

*** Ако ниси имао ни једну грешку БРАВО, у потпуности си савладао
употребу великог слова. Ако имаш грешаке онда би требало да се
потрудиш и научиш употребу великог почетног слова. Сада изађи и
на табли стави водоравну цртицу код броја својих гршака.
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