
 

ПРИПРЕМА ЗА ПИСАЊЕ САСТАВА   
 

Да бисмо што боље написали састав, неопходно 
је да се подсетимо шта састав треба да има. 

Почетак, средину и крај!!! 
Увод (занимљив приступ теми – увек на неки нови начин; обично 
један одељак, некада две-три реченице); 
Разрада (најважнији део задатка, у њему се одговара на тему; 
садржи више одељака; основна мисао се развија, објашњавају све 
појединости које се наслањају на увод и које се из увода развијају; 
наводити примере који најпотпуније доказују оно о чему се пише и 
употребљавати их где им је место); 
Закључак (извод из свега што је у задатку речено; понављање 
главних мисли из разраде, али не истим речима и реченицама – то 
су сажете и језгровите мисли које делују убедљивије; један одељак, 
две-три реченице). 

Потрудити се да реченице буду јасне и повезане, да прате редослед 
дешавања радње. Почетак реченице, као и имена људи и места 
пишу се великим словом. На крај реченице треба ставити 
одговарајући знак. Да не бисмо понављали исте речи, треба да се 
сетимо оних са сличним значењем. То ће учинити састав 
занимљивијим и обогатити га. 
Шта још састав чини занимљивијим? Брза промена дешавања и 
јака осећања.  
Како постижемо то у саставу? Кратким реченицама.  
По завршетку писања пажљиво прочитати свој рад и исправити 
грешке (правописне, граматичке, стилске). Док читамо, можда се 
сетимо неког бољег израза, лепше мисли. Треба је додати и 
допунити свој рад. 
 

ТРУДИ СЕ ДА РУКОПИС БУДЕ ЛЕП!  
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Шта је неопходно да би састав био добро урађен? 
 

1. Најважније је одговорити на ТЕМУ. Избор детаља, 
односно појединости које састав садржи показује да 
ли је ученик схватио тему. 

2. При писању састава треба водити рачуна о 
целинама, ОДЕЉЦИМА, и о њиховом распореду. 

3. СКЛАД састава. Истаћи битне појединости и дати 
им предност над небитним. 

4. Свака реченица треба да буде нова мисао.           
Не понављати исто на различите начине. 

5. Реченице треба да буду јасне, прецизне, уверљиве, 
уз правилну употребу правописних и граматичких 
правила, као и знакова интерпункције. 

6. СТИЛ писања: хронолошки ред дешавања или 
описа, повезаност одељака логичким везама, богат 
речник, прилагођен начин казивања (објективан или 
субјективан у зависности од теме). 

7. Леп рукопис, уредност и прегледност доприносе 
вредности састава. Правилан изглед слова, размак 
између речи и реченица, нов ред, без прецртавања, 
жврљања и мрља од мастила. 

8. Ваљана провера у току писања и након завршетка 
рада, да би се отклониле евентуалне грешке. 
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