
Препис и самостално обликовање  

текстова – форме обликовања 

 
Пошто су савладана сва слова, бројеви и знакови, могуће је куцати не само вежбе за 

стицање технике већ и конкретне текстове који имају сасвим одређену садржину.  

Текстови се могу обликовати на два начина и то: 

- у блок – форми (америчкој), 

- зупчастој форми (француској). 

Блок форма је једноставнија за обликовање, јер има одмах рачунарску понуду. Њене 

карактеристике су да се наслов и текст куцају у блоку тј. од почетка већ унапред 

одређене леве маргине. Пасуси се одвајају један од другог са два откуцаја - Enter. На 

овај начин се углавном раде вежбе, те је блок форма донекле савладана. 

Зупчаста форма има карактеристику: наслов се куца на средини, а пасуси се одвајају 

увлачењем новог реда за одређени број откуцаја од унапред одређене леве маргине. За 

увлачење пасуса се користи табулатор. 

 

Пример писма у блок – форми: 

Неговање радне културе 

Основни задатак сваке области васпитања, а пре свега умног васпитања, јесте да дајући 

ученицима основу оних знања, навика и умења која ће им бити неопходна у животу, 

истовремено оспособљава сваког ученика за даље самостално стицање нових знања. 

Неопходно је неговати и развијати радну културу сваког ученика, сваког човека. 

Култура умног рада је саставни део сваке радне културе и укључена је у њу. 

 

Пример писма у зупчастој форми: 

Формирање навика и умења 

Навике су аутоматизоване делатности које човеку омогућавају да са мање 

утрошка снаге и енергије и уз мање ангажовање свести брже и тачније обави једну 

радњу. Навике увек почивају на одређеним знањима. Иако до одређене мере ослобађају 

човекову свест, основа су за стицање нових знања. 

Умења (вештине), као и навике, почивају на знањима. Она су такође резултат 

вежбања. Међутим, за разлику од навика умења су сложеније радње које још нису 

аутоматизоване. Ангажовање свести у њима је знатно. По томе умења обично претходе 

навикама и чине једну етапу у њиховом формирању. 

 


