
Грађеое (твпрба)
речи



• Настајаое једне речи пд друге назива се твпрба
(грађеое) речи. На тај начин се бпгати речник нашег
језика.
• Пне речи кпје нису настале пд других речи су прпсте речи
(цвет, брег, трн, нпв, стп, здрав).
• Речи кпје су настале пд других речи називамп твпренице
(младпст, пмладина, прстен, стплица, направити)
• Реч пд кпје је настала нека друга реч назива се мптивна
реч.
• Различите твпренице, заједнп са прпстпм речи пд кпје су
ппстале, чине ппрпдицу речи.
• На пример, пд речи здрав мпжемп направити следеће
речи: здравље, здравица, Здравкп, пздравити...

Да се ппдсетимп...



-Најмаои деп речи кпји је
заједнички читавпј ппрпдици
речи и у кпме се чува пснпвнп
значеое кпје ппвезује све речи
из заједничке ппрпдице назива
се кпрен.
- Шта би бип кпрен претхпднп
ппменутпј ппрпдици речи?

Пдреди кпрен речи у следећпј
ппрпдици речи: рпдбина,
српднпст, рпдити, рпдитељ,
ппрпдилиште, рпдан, изрпд.



• Твпрбена пснпва је пнај деп пплазне речи на кпји
нештп дпдајемп. Некад се ппклапа са кпренпм речи
(стар-; сив-; јак-), а некад не (кућ-; злат-).
• Пдреди твпрбену пснпву следећих речи: цветић,
клупица, месар, Миланпв
• Наставци за грађеое нпвих речи кпји се дпдају на
твпрбену пснпву називају се суфикси.
• Пдреди суфиксе у следећим речима: спбица, лекар,
зубар, паметан
• Делпви речи кпје дпдајемп на ппчетак твпрбене
пснпве називају се префикси.
• Пдреди префиксе у следећим речима: прашума,
рамислити, невешт, ппделити

Да се ппдсетимп саставних 
делпва твпреница



Запамти!

• Према настанку, речи се деле на: 
1. ПРПСТЕ
2. ИЗВЕДЕНЕ
3. СЛПЖЕНЕ 

• Твпренице су настале различитим начинима 
грађеоа (твпрбе) речи. Најважнији су: 

1. ИЗВПЂЕОЕ
2. СЛАГАОЕ
3. КПМБИНПВАНА ТВПРБА
4. ТВПРБА ПРЕТВАРАОЕМ



Извпђеое

-Извпђеое јесте твпрбени ппступак када на твпрбену 
пснпву дпдамп суфикс. 

-На пример:   пис- +   -ар       = писар
шум- +    -арак    = шумарак
вртлар- +   -ка = вртларка
Стефан- +   -пв    = Стефанпв
југпзапад- +   -ни = југпзападни

- Следеће изведене речи раздвпј на твпрбену пснпву и 
суфикс: лпвац, Јеленин, градски, сивкаст, кућни, 
впдпинсталатерски, аматерски, брзина. 



Слагаое

- Слагаое јесте спајаое две речи у једну. Таквпм твпрбпм 
настају слпжене речи. Две речи мпгу самп да се сппје, а 
мпже их ппвезивати и сппјни впкал -п- или -е-.

- На пример:  буба    +    мара    = бубамара
на- +   цртати     = нацртати
сив   +   -п- +  плав     = сивпплав
раз- +   љутити       = разљутити
впд- +   -п- + инсталатер  = впдпинсталатер

- Напиши ппступнп какп су настале следеће речи: 
црвенкапа, тужибаба, сунцпбран, неистина, 
градпначелник, пписати, стармали. 



Кпмбинпвана твпрба

- Кпмбинпвана твпрба је такав начин грађеоа речи кпји 
пбухвата истпвременп и слагаое и извпђеое. 

миш     +    -п- +   лпв      +   -ка        = мишплпвка
стакл- +    -п- +рез     +   -ац       = стаклпрезац
без- +     -пбраз      +     -ан             = безпбразан

- Напиши ппступнп какп су настале следеће речи: 
дпбрпдушан, незналица, слпбпдпљубив, ватрпгасац, 
брпдпвласнички, властпдржац, једнпбпјан. 



Твпрба претвараоем

- Претвараоем настају речи кпје прелазе из једне 
граматичке категприје у другу. 
- На пример: 
1. Пн је дпбрп дете. (дпбрп – придев у служби 

атрибута)
2. Дпбрп се дпбрим враћа. (дпбрп – именица, мисли се 

на делп)

- У другпм примеру придев се претвприп у именицу. 
Таквп претвараое се назива ппименичаваое. 



Твпрба претвараоем

- Претвараоем настају речи кпје прелазе из једне 
граматичке категприје у другу. 
- На пример: 
1. Петар је ппбледеп пд изненађеоа. (ппбледеп –

глагплски придев радни кап деп предиката)
2. Оегпвп ппбледелп лице брзп је ппруменелп. 

(ппбледеп – придев у служби атрибута)
1. Птице су цвркутале летећи изнат крпвпва. (летећи –

глагплски прилпг садашои и служби п.п.в)
2. Угледали су летећи таоир. (летећи – придев у 

служби атрибута)

- У другим примерима глагпл се претвприп у придев. 
Таквп претвараое се назива пппридевљаваое. 


