
            

 

           Уочи и исправи грешке ! 

 

1.Бања Лука и овог прољећа блиста. Многи бањолучани и бањолучанке сједе у бројним баштама или 

шетају. Странци, не познавајући наш менталитет, чуде се толикој цифри људи на бањалучким 

улицама. 

2.Сачекао сам професора и извинуо му се испред цијелог разреда. То је одлука свију ученика, а 

донешена је због спашавања оних који нису стигли научити. 

3.Обзиром да се ближи крај првог полугодишта, требамо више учити. Није за похвалити овакав 

нерад. 

4.Син од нашег радног колеге Жељке купио је Опела. 

5.Кад би имао власт, ја и моји другови би сво вријеме проводили у игри. 

6.Он је строжији и од разредника. 

7.Кад сам стигао кући, назвао сам моју баку и захвалио се на поклону. 

8.Данас ујутро, на предчасу, сакрио сам Милицину свеску. Зацрвенила се од муке ради тога и ја је 

никад нисам видио бјеснију. 

9.Мој комшија је на коцки изгубио много новаца. Цифра је била шестсто марака. Жени му је ради 

тога позлило па је превежена у болницу. 

10.Стигао је пакет за Др. Васић Петра. Омот му је био загасито плав и потпуно масан.  

11.Питао сам моје родитеље да ли су задовољни са мном и мојим резултатима. 

12.На пијаци купљена роба, често пута је иста као и она из скупих бутика. 

13.Чим легнем, заспем од силног умора. Немирно спавам па изгужвам чаршафе. 

14.Допунска настава из Физике одржава се уторком. Могу да присуствују сви заинтересовани 

ученици који желе да поправе њихове оцјене. 

15.Кућни светац мог дједа је Свети Никола. Бака тада припрема посан ручак. Код неких Свети 

Никола није посна слава. 

16.Баш ме занима којег Мерцедеса вози директор Мерцедеса. 
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