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Скелет верзалних (усправних) слова 

Верзална или усправна слова су најчешће коришћена слова за 

штампане текстове. Основни текст у књигама и часописима је 

увек штампан словима из неке од група усправних словних 

знакова. 

Свака група словних знакова који очигледно припадају истој 

врсти, назива се ФОНТ. Сваки фонт (група истоврсних словних 

знакова) је настао КОНСТРУКЦИЈОМ сваког појединачног словног знака из те групе. 

Низањем правих и кривих линија у одређеном распореду настаје слово. 

Најлакши и најтачнији начин да се 

слово конструише – нацрта 

склапањем правих и кривих линија – 

јесте да се прво постави МРЕЖА 

линија која служи као основа за 

исцртавање слова. 

На слици се види мрежа која се 

користи за исцртавање ТЕХНИЧКОГ 

ПИСМА, које је једно од 

најједноставнијих и најчитљивијих 

писама, те се користи за исписивање 

упутстава на техничким цртежима на 

основу којих нешто треба да буде 

изграђено или направљено. 

Најважнија особина словног знака 

јесте ЧИТЉИВОСТ, било да пишемо 

технички текст, књижевно дело, или 

новински чланак. Читљивост текста 

ће увек водити дизајнера словних 

знакова када конструише слова, било 

да исцртава СЕРИФНИ или 

БЕЗСЕРИФНИ фонт. 

 

На слици се виде два слова „Е“, где 

је прво слово писано као серифно, а 

друго као безсерифно. 

СЕРИФ или СТОПИЦА слова је 

заокружена на првом слову, док на 

другом серифа, односно стопице 

нема. 

Да ли ћемо текст штампати 

серифним или безсерифним писмом 

зависи од много чега, али нас сада 

занима како слова настају, како се 

конструишу, односно исцртавају. 
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Ево једног примера како се исцртава 

словни знак у конструктивној мрежи. 

Да бисмо нацртали словни знак, то јест 

да бисмо га конструисали, потребни су 

нам, осим папира и оловке и троуглови и 

шестар (што се и са слике види). 

Када конструкцију слова завршимо 

добили смо СКЕЛЕТ слова, који ће тек 

издвајањем из мреже и уклапањем у 

своју словну групу и касније у текст, 

постати СЛОВО, односно словни знак. 

На доњем цртежу је приказана једна од 

најчешће коришћених мрежа за 

конструкцију верзалних слова.  
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Твој домаћи задатак1  

На страници из свеске на квадратиће, уз помоћ троуглова и шестара, обичном графитном 

оловком, треба да нацрташ мрежу за конструкцију словног знака исту као што је приказана 

на претходној страници. 

Користи се мерењем страница квадрата и унутрашњих линија при цртању како би твоја 

мрежа имала исту величину као и мрежа са претходне странице. 

Не брини ако ти не успе из првог пута, кад се мало увежбаш и твоја ће мрежа бити баш 

каква треба да буде. 

 
1 Домаћи задатак можеш да пошаљеш преко вајбера, скајпа, мејлом, поштом, или како се већ договориш са 
разредним старешином. 


