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Во јазикот има многу зборови составени од два збора кои се обединуваат во еден сложен

збор преку делумно или преку целосно преосмислување на значењето на составните

елементи, со промена на формата и со подведување под еден заеднички акцент.

пр. велик+ден – Велигден, Лазарово (од Лазар) +поле – Лазарополе, вино+ жито – виножито

-Може слеаноста да е послаба: црвено-жолт, два-триесет, ранг-листа, фикс-идеја, ќор-сокак.

-Може зборовите да имаат самостојност во значењето и во формите: добро утро, мајка ми,

сред поле, Голо Брдо.



Слеано се пишуваат:

1.заболекар, стихозбирка ,југозапад, гроздобер, земјотрес, риболов, громобран, дивокоза

- добродушен, сувомесен, разновиден, русокос, малолетен, новоизбран, огноотпорен

- очевидец, очевиден, венценосец

2. авиомеханичар,авиокомпанија, автопат, аудиовизуелен, аудиотехника, астрологија, 

видеокамера, електроинженер, кинотека, радиоемисија, фотоаматер, хидроенергија, 

супермаркет термометар итн.

3. полноќ, полубог,  полувреме, полутемен, полувистина, полуписмен

4. декаграм, милиграм, килолитар, километар, десилитар и децилитар, милиметар и сл.

5. Ѓурѓовден, Илинден, Петровден, Велјасреда, Величетврток, Велипеток, Велјасабота

6. двесте, триста, четиристотини, петстотини, шестотини, седумстотини...

7. осумкатница, триаголник, четиристишје, десетгодишнина, дваесет и петгодишнина, 

тридневен, десетминутен, петвековен

8. сестраност, сеопшт, севозможен, самозаштита, себеистакнување, секојдневен

9. многуброен, многустран, неколкудневен, повеќегодишен, ранобудник, малоумник

10. западномакедонски, кривопаланечки, шарпланинец,старозаветен 

11. којшто,којашто, коешто,коишто, чијшто, чијашто, чиешто,чиишто, тукушто, штотуку



12.

-првпат, третпат, некојпат, стопати, неколкупати

-дотогаш, докрај, досега,задутре, набрзина, навечер, навреме, одовде, 

одеднаш, насон, наутро, отсега, отстрана, претпладне, прекуред, сосила

- вчеравечер, утревечер, едноподруго, тукутака, скрснозе

13. невистина, невреме, непочитување, поубав, посреќен, пополека, најдобро, 

најјунак, најпосле, најнакрај и др.

Со цртичка се пишуваат:

1. воспитно-образовен, жолто-црвено, тиквешко-мариовски, општествено-

политички, македонско-англиски

2. Јагода Михајловска-Георгиева, Тоде Саздовски-Мали, Петар Богданов-

Кочко

3. кока-кола, гас-маска, нето-тежина, визит-карта, ранг-листа, хит-парада

4. пет-шест,седум-осум, седум-осумдесет, три-четворица

5. кој-годе, која-годе,што-годе, каков-годе, како-годе

6. брзо-брзо, згора-згора, лека-полека, ден-денес, одвреме-навреме

7. ( и: одвреме навреме), открај-накрај (и: открај накрај)

Разделено се пошуваат:

1. не знам, не сакам, не можам, не знаејќи, не сакајќи

2. мајка ми, татко ми, брат, ми вујко ми

3. добро утро, добар ден добра вечер (и: добровечер), добра ноќ, добре дојде, 

до видување, до гледање, со здравје итн.

- Домашна работа:

стр. 97 и стр. 98 во учебникот сите десет задачи


