
ПРОЈЕКАТ „СВАКОДНЕВНЕ
ЈЕЗИЧКЕ ГРЕШКЕ“



Пројекат „Свакодневне језичке грешке“

Пројекат је прилика да покажеш своје знање, креативност, умеће, сналажљивост и

способност сарадње.

Пројекат је, пре свега, тимски рад, те свако од нас треба да да свој допринос.

Размењујмо идеје, поштујмо различита мишљења, будимо вредни и оригинални!

Назив пројекта: СВАКОДНЕВНЕ ЈЕЗИЧКЕ ГРЕШКЕ

Циљ пројекта: Откривање/уочавање језичких грешака у нашем окружењу и скретање

пажње на исте и на то како је правилно.

Време реализације: шест недеља ( фебруар, март, по потреби и дуже )

Место реализације: Окружење ( место у којем живимо, пут од школе до куће, наслови,

часописи, текстови песама и сл. )

Мађупредметна корелација: Књижевност, Ликовна култура, Музичка култура ...

Задаци

Подела на групе:

1. група – осликавање/ илустровање језичких грешака

2. група – бележење / фотографисање/ снимање језичких грешака у музици коју слушамо.

Носиоци пројекта: Ученици одељења 31, предметни наставник

Начин праћења и вредновања пројекта: Недељни извештаји о току рада на пројекту.



• 1. група – осликавање/илустровање
језичких грешака



• Нађа Ерленвајн

Не пише се мини хаљина,

већ мини-хаљина, са цртицом.



• Дамјан Ковачевић

Полусложенице су речи које
нису потпуно срасле у једну реч
иако означавају један појам. 

Цртица се пише између
саставних делова када сваки од
њих чува свој акценат и када се
први део не мења по
падежима.
Ремек-дело: Две именице од
којих једна одређује другу, а
заједно означавају један појам



• Ивона Илић

Не пише се авијон, већ

авион без Ј.



• Анђелка Ђорђевић



• Тања Борчић

Цртица се пише између делова
полусложеница, у овом случају то је
сложеница у којој се налази број.



• Тамара Вујовић

Сугласничка група ДС не
једначи се по звичности.



• Милош Китановић



Ксенија Васиљевић

Правило гласи да се израз с
префиксоидима пише
састављено.



Ксенија Васиљевић

Испред наставка -ица редовна је промена код
деминутива г у ж, изостанак промене чест је код
хипокористика (ногица)



• Немања Ивезић

Не каже се хвали него фали.



• Нађа Буснић

Не пише вазна него ваза.



• Теодора Кајчић

Ауто-стоп је правилно писати са цртицом.



• Милена Бјелајац

Пише се шлаух.

Од немачког Сцхлауцх, што
значи гумено црево, гумена цев.



• Лазар Димитријевић

Прилог отпре, који значи
одраније, из ранијег времена,
пише се спојено: познајемо се
отпре. У том прилогу извршено
је једначење сугласника по
звучности (звучно д испред
безвучног п прелази у свој
безвучни парњак т). Када је спој
два предлога, од и пре, пише се
одвојено: од пре годину дана.





1. Неправилно: „Неко ми је украо бицикло

Јер га нисам добро везо ланцом

На бицикло овде сам навикло

Да се не би осећало странцом“

Правилно: „Неко ми је украо бицикл

Јер га нисам добро везао ланцем

На бицикл овде сам навикао

Да се не бих осећао као странац“

2. Неправилно: „Уно моменто успори темпо

Можда сутра се видимо“

Правилно: „Ун моменто успори темпо

Можда сутра се видимо“

3. Неправилно: „Окрени кључ и скини гучи
Јер ноћас остајеш кући“

Правилно: „Окрени кључ и скини гучи
Јер ноћас остајеш код куће“

4. Неправилно: „Ту сам кад год треба до тебе ћу доћи
Твој сам лерди ти цимај ме усред ноћи“

Правилно: „Ту сам кад год треба до тебе ћу доћи
Твој сам дилер ти позови ме усред ноћи“

5. Неправилно: „Не плашим се мракова

Вукова ни црних ветрова“

Правилно: „Не плашим се мрака

Вукова ни црних ветрова“

Послушај, уочи и исправи.



9. Неправилно: „С горким сузама с муком се борим

Умрећу рађе а нећу да волим“

Правилно: „С горким сузама с муком се борим

Умрећу радије, али нећу да волим“

10.Неправилно: „Рећи ћу ти људски ти разуми ме

Олује као ја не пролазе“

Правилно: „Рећи ћу ти људски ти разумеј ме

Олује као ја не пролазе“

11.Неправилно: „Слушамо вести што управо су стигле

Кажу да имамо

Још само пар година за нас“

Правилно: „Слушамо вести што управо су стигле

Кажу да имамо

Још само неколико година за нас“

6. Неправилно: „Нисам ја спремна да жалим

Ја би све само да славим

Зна се ко је та права гето принцеза“

Правилно: „Нисам ја спремна да жалим

Ја бих све само да славим

Зна се ко је та права гето принцеза“

7.Неправилно: „А као пирана гризем ко пирана

Домино дама на уснама ти рана“

Правилно: „А као пирана гризем као пирана

Домино дама на уснама ти рана“

8.Неправилно: „Шташ пит шташ пит

Гурају се сви да часте“

Правилно: „Шта ћеш да пијеш шта ћеш да пијеш

Гурају се сви да часте“



12. Неправилно: „Чик погоди шта имам за вечеру

Буђав лебац буђав лебац“

Правилно: „Чик погоди шта имам за вечеру

Буђав хлеб буђав хлеб“

13. Неправилно: „Вредно радим нисам кући

Данима ме љубав мучи“

Правилно: „Вредно радим нисам код куће

Данима ме љубав мучи“

14. Неправилно: „Довела бих те до лудила

С тобом све, ма што би се заљубила“

Правилно: „Довела бих те до лудила

С тобом све, ма што бих се заљубила“

15. Неправилно: „А када оду сви ми остаћемо сами

Само ја и ти и погледи у тами“

Правилно: „А када оду сви ми остаћемо сами

Само ти и ја и погледи у тами“

16. Неправилно: „С тринаес сам попушио прву пљугу

А после прве одма и другу“

Правилно: „С тринаест сам попушио прву цигарету

А после прве одмах и другу“

17.Неправилно: „Непоправљиво непоправиво сам луд

Луд за твојим телом твојим уснама“
Правилно: „Непоправљиво непоправљиво сам луд
Луд за твојим телом. Твојим уснама“



18. Неправилно: „С тобом бих да побегнем на пар дана

Колима далеко негде ван града“

Правилно: „С тобом бих да побегнем на неколико дана

Колима далеко негде ван града“

19. Неправилно: „Ја бих с тобом негде отишо

Па би тамо били данима“

Правилно: „Ја бих с тобом негде отишао

Па бисмо тамо били данима“

20.Неправилно: „Нико не зна ко са тобом спава

И да те лудо воли жена од султана“

Правилно: „Нико не зна ко са тобом спава

И да те лудо воли султанова жена“

21. Неправилно: „Сво време овог света

је могло бити наше“

Правилно: „Све време овог света

је могло бити наше“

22. Неправилно: „Мала разуми ме ти

Понекад сам сасвим луд“

Исправно: „Мала разумеј ме ти

Понекад сам сасвим луд“

23.Неправилно: „Хајде водићу те сад одавде ја

И чекаћу те доле код колима“

Правилно: „Хајде водићу те сад одавде ја

И чекаћу те доле код кола“



24.Неправилно: „Све би све би ја и ти
Кад нас нико не види“

Правилно: „Све бисмо све бисмо ти и ја
Кад нас нико не види“

25. Неправилно:

„Им’о сам страшног петла

Био је првак света

Данас су петли чудни

Мени је шесет пета

Стиже јесен позна

Путује моје друштво

И ја чекам на ред“

Правилно: „Имао сам страшног петла
Био је првак света
Данас су петлови чудни
Мени је шездесет пета
Стиже јесен позна
Путује моје друштво
И ја чекам на ред“

26. Неправилно: „А тебе волем то је факат,
Ти си ми љубав једина
Продаћу ову нашу кућерду на лакат
Па нек је стопут дедина,
Да купим четир’ коња бесна
Да их у облак упрегнем,

Па с тобом ди нас нико не зна утекнем“

Правилно: „А тебе волим, то је истина,
Ти си ми љубав једина,
Продаћу ону нашу кућерду на лакат,
Па нек је стопут дедина
Да купим четири коња бесна
Да их у облак упрегнем
Па с тобом где нас нико не зна утекнем“

27.Неправилно: „Авиону, сломићу ти крила
Да не летиш она би ту била“
Правилно: „Авионе, сломићу ти крила
Да не летиш она би ту била“

28.Неправилно: „Плеши са мном, још се нико није отрово“

Правилно: „Плеши са мном још се нико није отровао“



Напомена: Током рада на овом пројекту бележили смо језичке грешке слушајући музику. 
Наш циљ био је искључиво језичка/граматичка анализа стихова. Имена и презимена
извођача позната су носиоцима пројекта. Уз приказане, то јест исписане грешке и

њихову исправку, постоје звучни записи, који се налазе у архиви носилаца
пројекта (друга група).


