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КАКО	ИЗГЛЕДАМО	

1. Познати дечји песник Љубивоје Ршумовић у књизи Фазони и форе написао је:

   Шта је то са Ђорђевићем 

  ДУДА:   Гле, гле, Ђорђевићу, шта је то са тобом? 

 Зар је могуће да си се толико променио? 

 Био си дебељушкаст, а сад си тако мршав! 

 Имао си бујну косу, а сад си проћелав!...     бујна коса    проћелав 

 Одличан вид, а сад наочаре...         

  БОДА:   Али, госпођо професорка, ја нисам Ђорђевић, 

 ја сам Нинковић!... 

  ДУДА:   Шта? И презиме си променио?... 

  БОДА:   Добра фора! 

  Ко је какав? На основу овог текста опиши како изгледа: 

  Ђорђевић  

  Нинковић 

2. Одговори на основу илустрација на следећа питања:

  Ко је висок? 

  Ко има дугу косу? 

  Ко је најстарији? 

  Чија коса је седа? 

  Чија је коса плава? 

  Чија је коса смеђа? 

  Ко има браду? 

  Ко носи наочаре? 

  Ко је проћелав?           деда     Маја      Павле 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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3. Допуни  реченицу одговарајућим обликом речи у загради. Пази, неке именице мораш ставити у

множину:

 Она има     .   (плав, око; црн, коса) 

 Милан има     .   (кратак, смеђ, коса) 

 Деда има    .    (просед, коса; брк) 

 Весна је     .     (висок, мрашав) 

 Тата има      .     (крупан, смеђ, око) 

4. Поред сваке наведене речи напиши реч супротног значења:

 висока    млад   мршаво  

 светле   коврџава     лепа 

5. Помоћу упитне заменице какав постави питање тако да одговор на њега буде означени део лица:

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

6. У српском језику има пуно израза са именицом око. За сада научи ове изразе:

  за трен ока = врло брзо     (имати) око соколово = (имати) добар вид    будним оком = јако пажљиво 

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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7. Опиши како изгледа твоја мама а затим нацртај њен портрет:

    

8. Нечији изглед можемо описати и на основу онога што носи. Посматрај примере па на основу њих

допуни реченице одговарајућим облицима речи у загради:

 човек са шеширом     жена са минђушама    девојка у (црној) хаљини      човек у оделу  

 Тражио те је неки човек   у руци.    (ташна) 

 Данас је у школу дошла    .    (фармерице, мајица) 

 У школу је забрањено долазити      .     (кратка сукња) 

 Она девојчица      ми се баш свиђа.       (црвена хаљина) 

 Погледај оног дечака       на глави.    (шарена капа) 

 На излет ћу ићи    .     (тренерка, патике) 

9. Вежбајте опис изгледа кроз игру. Један ученик описује свог друга/другарицу (коса, очи, шта је

обукао/обукла) а остали ученици погађају ко је то.

   Пример: Има дугу смеђу косу и плаве очи. Висока је и мршава. Носи плави џемпер и фармерице... 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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КО	ЈЕ	КАКАВ	

1. Сигурно познајеш овог дечака. Прочитај овај кратак опис и откриј о коме је реч:

Он нема родитеље и своје детињство проводи на обали 

реке Мисисипи. Живи у кући своје тетке Поли.  

Овом дечаку никада није досадно.  За трен ока му на памет 

падне нека добра идеја.  Све га друго интересује више од 

школе. Пошто не воли пуно да ради, он тешке и досадне 

послове лако  претвара у игру. Тако је једном  уместо да 

по  казни  он  фарба  ограду,  смислио  да  то  учине  други 

дечаци  уместо  њега.  Други  пут  је  са  својим  најбољим 

другом Хаком ушао у мрачну пећину. Није се плашио, иако 

је знао да се у тој пећини крије Индијанац Џо кога  је он 

пријавио полицији. Волео је истину и желео је да правда 

победи... 

  а) Како се зове овај дечак?  

  б) На основу овог описа, заокружи карактерне особине које има дечак: 

  а) радознао        б) поштен     в) плашљив        г) храбар           д) сналажљив 

  ђ) безобразан      е) лењ    ж) маштовит       з) љубоморан       и) паметан 

2. Повежи наведену особину са њеним описом:

3.Шта ти мислиш, какав је онај за кога кажемо да је уображен?     Опиши ову особину:

себичан  који увек каже оно што мисли и осећа 

вредан  који воли да се дружи 

храбар  који ради с љубављу 

искрен  који мисли само о себи 

дружељубив  који се не плаши 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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4. Повежи парове речи које имају исто или слично значење:

5. Напиши реч супротног значења. Пази како пишеш негацију!

  љубазан     искрен    расположен   озбиљан   уредан 

6. Попуни табелу тако да од наведених именица изведеш одговарајуће придеве и напишеш их у

сва три облика:

придев 

именица  мушки род  женски род  средњи род 

срећа 

туга 

снага 

памет 

успех 

7. Разврстај следеће особине на врлине и мане:

 вредан, тврдоглав, наиван, добар, глуп, мудар, уредан, неваспитан, зао, искрен, културан, поштен 

   врлине    мане 

духовит 

мудар 

вешт 

кукавица 

поштен 

спретан 

забаван 

честит 

паметан 

плашљив 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 



8. Да ли верујеш у хороскоп? Обележи који си знак у хороскопу:

   1.     2.    3.    4. 

 5.   6.    7.    8. 

  9.    10.   11.    12. 

9. Пронађи на интернету које карактерне особине имају особе рођене у твом хороскопском знаку.

Напиши које су то особине:

  Колико су те особине у односу на тебе тачне? Препиши само оне особине које препознајеш као 

  своје: 

10. Изабери једног члана своје породице па наведи неке његове особине. За сваку особину коју

наведеш напиши и зашто мислиш да је та особа поседује:

________________________________ ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10 

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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ЕКОЛОШКИ	КУТАК	

1. Прочитај овај текст а затим одговори на постављена питања:

Околина у којој жива бића бораве и проводе свој живот зове се животна 

средина.  Та  средина  утиче  на  организам  човека,  као  и  на  остали живи 

свет. Природа је један велики и савршено уређени мозаик. Ако само једну 

коцкицу  из  тог  мозаика  уклонимо,  пореметићемо  целину.  Животном 

средином и њеним утицајем на жива бића бави се екологија. На процесе 

у природи јако много утиче човек. Изазива велике поремећаје  у њој, али 

и  сам  трпи  катастрофалне  последице  због  тога.  Својим  неразумним 

поступцима  човек  угрожава  живи  свет,  одређеним  техничким  и 

хемијским средствима ствара отровне материје које улазе у ваздух, воду 

и  земљу.  Све  те  материје  утичу  како  на  човеково  здравље  тако  и  на 

здравље живог света који га окружује.  

          преузето са интернета, studenti.rs 

a)Шта је екологија?

      б) Ко највише утиче на поремећаје у природи? 

  в) Како човек угрожава живи свет?  

2. Због човекове небриге страдају жива бића. Опиши својим речима за које врсте живих бића

кажемо да су:

  а) изумрле 

  б) угрожене 

  в) ендемске 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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3. Редослед слова у овој Еколошкој азбуци  није добар. Препиши је тако да поређаш  слова по
азбучном реду:

Ж – Жељна сам тишине, смета ми бука. 

М – Моја мама прописно смеће одлаже. 

С – Сунце су мило оштетили људи. 

Г – Гукање голубова права је лепота. 

А – Анђелка воли здраву храну. 

Ц – Цвеће је лепо баш као и деца. 

 Ј ‐  Једну јабуку поједи сваки дан. 

О – Око моје ужива у зеленим боровима. 

Ш – Шуме треба да су сваког дана пуне. 

 З – Зимске падавине уништавају бациле. 

 Л ‐  Лековите биљке треба сакупљати. 

 Б – Бубашвабе не треба гајити у стану. 

 И – Изданци пшенице испод снега вире. 

 В – Вода је извор здравља и живота. 

 К – Кад је ваздух чист имаш миран сан. 

 Ф – Фењере своје свици радо пале. 

 Е – Екологија је најлепша наука. 

Љ – Љубав ти природа вишеструко врати. 

 Ч  ‐ Човеку је природа од свега преча. 

 Ћ – Ћукови воле шумицу и гај. 

 Н – Нанин чај код болова помаже. 

 Ђ – Ђорђе чува своју околину. 

 Р – Рибама морамо сачувати воду. 

 Д  ̶  Дим загађује и трује средину. 

 Т – Треба га чувати да нам не науди. 

 П – Птице много воле ваздух и слободу. 

 У – У селу сваком прави је рај. 

Њ – Њиве не треба прскати отровима. 

 Џ – Џемпери се праве од овчије вуне. 

 Х – Храну треба сачувати за потомке мале. 

Из књиге Испод неба деци треба, Луција Тасић 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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4. Замисли да си река и испричај причу. Кажи нам каква си била некада а каква си сада, шта ти све
људи чине и како се осећаш због тога.

5. Прочитај следећи текст а затим у табелу упиши слово Т ако је реченица тачна или слово Н ако је
реченица нетачна:

Као и већина земаља у свету, и Србија има своју „црвену књигу“ са пописом животиња којима прети
изумирање.  На глобалном нивоу формирана је „црна књига“ која бележи више хиљада врста које је
човек, нажалост, заувек уништио. Данас су

 видра, слепи миш, бубамара, јеленак, твор, вилин коњиц, лабуд, јазавац, јеж, орао крсташ и степски 
соко  само  неке  од  ретких  и  заштићених  животињских  врста  у  Србији.  Подаци  говоре  да  у 
најугроженије  животиње  на  свету  спадају:  џиновска  видра,  гепард,  велика  бела  ајкула,  кинески 
алигатор,  гориле,  панде...  У многим зоолошким вртовима и националним парковима спроводе  се 
програми размножавања угрожених животиња, како би се повећао број преосталих јединки. 

У „црну књигу” се бележе животиње којима прети изумирање. 

У Србији су угрожене и птице. 

Велика бела ајкула је најугроженија животиња у Србији. 

Међу угроженим инсектима у Србији су бубамара, вилин коњиц и јеленак. 

Зоолошки вртови угрожавају животиње. 

Зоолошки вртови и национални паркови помажу у очувању угрожених врста. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6. Колика је улога националних паркова у очувању биљних и животињских врста већ знаш. У Србији
има пет националних паркова. Ако правилно решиш укрштеницу, почетна слова задатих речи
откриће  ти име  једног националног парка Србије.  У  томе ће  ти помоћи описи речи али и ове
илустрације:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

7. Прочитај 10. еколошку заповест:

„Не пропусти ни један дан да не помислиш на Мене, јер ја сам твоја права Мајка и Мајка 

твог оца и твоје мајке и свега око нас, и кад сам ја здрава – и ви сте здрави; кад сам ја болесна 

– и ви болујете, а ако ја умрем – сви ћете поумирати и Земља ће се претворити у санту леда.”

 Ко је наша права Мајка?         

 Како јој ти можеш помоћи? Напиши пет „зелених” обећања које дајеш природи. Својих обећања 

 се затим свакодневно и придржавај: 

1. српски национални инструмент

2. део тела

3. орган слуха

4. врста посуђа

5. домаћа животиња која даје млеко

6. једно превозно средство

7. врста птице

8. орган вида

9. животиња која живи у води

10. књига за фотографије

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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НЕОЧЕКИВАНИ	КУЋНИ	ЉУБИМАЦ	
 

 

1.  Посматрај  пажљиво  ове  слике.  Запази  све  детаље  и  уочи  редослед  дешавања.  На  основу  ове   

приче у сликама састави своју причу. Наслов већ знаш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                                                                  ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Дечак  се  враћа  из  школе.  Замишљен  је. 

Поред пута а испред њега је дрво и жбун. 

Из жбуна вири маче.  

 

 

 

 

Дечак  је  у  другом оделу.  У  својој  је  соби. 

Лежи/седи  на поду и игра се са мачетом. 

Поред  мачета  се  види  и  посудица  са 

млеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечак  изненађено  гледа  у  маче  испред 

себе које га гледа и умиљава се око његове 

ноге. Дрво и жбун су мало иза дечака. 

 

 

 

 

Дечак  држи  маче  у  загрљају.  Маче  је 

задовољно  и  приљубило  је  главу  уз  лице 

дечака. Сада се поред пута већ виде куће. 
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                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

  ______________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 
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МОЈ	ДРУГ	ИНТЕРНЕТ	

1. Прочитај део  песме „Face“  српског певача Милана Станковића. Ову песму можеш послушати и

на You Tube:

Куцкаш ми пољупце, 

данима црташ ми осмехе. 

Шаљеш ми клипове, 

ноћима нудиш ми линкове... 

Дисконетуј се с нета, 

одјави се са чета. 

Зар није лепши стварни 

од нестварног света? 

Дај скини се са фејса, 

окани се мај‐спејса 

јер веза преко везе  

ми опасно смета. 

До мене прошетај, 

уживо уживај! 

Пратиш све трендове, 

на профил додајеш френдове, 

свакакве ликове, 

све саме сумњиве типове.  

2. Нова технологија увек доноси и нове речи. Компјутерска терминологија је и у српском језику

преузета из енглеског језика. Уочи енглеске речи у песми а затим заокружи тачан одговор:

  а) у српском језику те речи увек пишемо изворно (како се пишу и у енглеском) 

  б) у српском језику се те речи пишу ћирилицом или латиницом (онако како их изговарамо) 

Дакле, углавном пишемо:   

кompјuter – компјутер/рачунар, blog – блог (на блогу), SMS – СМС порука 

(у СМС поруци), Facebook – Фејсбук (на Фејсбуку), Internet – интернет (на 

интернету)...     

  Млади  углавном радо користе овакве речи. Тако се у њиховом говору уместо српских речи често 

  чује:      

  сурфовати, сурфујем (претраживати, претражујем), четовати, четујем (ћаскати, ћаскам/причати),  

  лајковати, лајкујем (допадати се, допада ми се), таговати, тагујем  (обележавати, обележити)... 



18 

3. Из песме видиш да момак баш и не воли интернет и све што он нуди, док га девојка радо и

свакодневно користи. А ти? Заокружи одговор који се односи на тебе:

 а) волим интернет и свакодневно га користим       б) немам интернет и не треба ми 

  в) интернет користим само понекад кад ми стварно треба 

 Ако је твој одговор а) или в), онда настави са одговарањем: 

  Да ли имаш свој профил на некој друштвеној мрежи?                 а) да    б) не 

  Које друштвене мреже користиш? 

  Имаш ли е‐mail адресу?                                                                            а) да    б) не 

  Који mail сервис користиш?       а) Gmail.com      б) Hotmail.com    в) Yahoo!Mail    г)  

4. Интернет представља мрежу више десетина милиона рачунара који су међусобно повезани на

различите начине. Због тога мораш бити обазрив и обавезно пазити бар на следеће:

1. користи и стално обнављај антивирус програм

2. увек направи резервну копију важних докумената

3. никада не отварај „прозоре” који искачу и нешто ти нуде

4. запамти: кад једном поставиш личну информацију на

интернет она више није само твоја

5. увек игнориши (одбаци) непознате људе који хоће да

са тобом успоставе контакт

6. путем веб камере комуницирај само са особама које лично познајеш

  Одговори на следећа питања и тако покажи да знаш да се „чуваш”  на интернету: 

 Неко непознат ти је послао захтев за дружење на мрежи на којој имаш профил. Шта ћеш урадити? 

  Желиш да играш игрицу на интернету. Чим отвориш страницу, искоче неки нови „прозорчићи”. 

  Ти ћеш: 

  а) кликнути на да                              б) кликнути на не                           в) затворити прозор 

  Хоћеш да посетиш неки блог (veb sajt), али се тражи обавезна регистрација. Шта ћеш урадити? 

a) регистроваћу се  и оставити све тражене податке  б) одустаћу од регистрације 

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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5. Пошаљи једно електронско писмо коме желиш. Пази, ради безбедности, измисли и своју e‐mail

  адресу али и адресу примаоца. Дај наслов свом писму, напиши га и... кликни send (пошаљи). 

6. Напиши својим речима неколико разлога због којих је интернет веома добар и неколико због

којих је врло опасан:

7. Наведи када је теби интернет добар пријатељ.  Када и како ти помаже?

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



20 

МОЈА	МАШТА	

1.Шта на први поглед видиш на овој илустрацији?

 Сада употреби своју машту и настави започети низ. Напиши пар примера којима ћеш показати шта 

би тај круг још могао да буде:  

2. Замисли да се налазиш на пустом острву. Смисли неки невероватан начин на који се са тог острва

спасаваш. Сада укратко опиши то „чудо” које те је спасло:

3. Реши ребус. Пази, свака илустрација представља посебну реч. Упиши реченицу ‐ решење ребуса:

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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4. А шта може твоја машта? Хајде да је још мало проверимо!

а) Већ  знаш  да  се  приче  у  којима  се  најлепше машта  зову 

бајке.  Једна  српска народна бајка  говори о  томе  како  је 

чобанин  спасао  змију  из  пожара.  Змијин  отац,  цар  свих 

змија, чобанина је наградио тако што му је дао немушти 

језик – моћ да разуме говор животиња. Замисли да се то 

уместо чобанину десило теби и да имаш немушти  језик. 

Наведи тачан разговор који си чуо/чула од животиња:       

б)  Летећи балон се полако спустио на земљу, право испред тебе. Напиши ко је изашао из њега и шта ти 

је рекао. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

‐  _____________________________________________________________________________ 

‐  _____________________________________________________________________________ 

‐  _____________________________________________________________________________ 

‐  _____________________________________________________________________________ 

‐  _____________________________________________________________________________ 

‐  _____________________________________________________________________________ 
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ПИСАЊЕ	ЧЕСТИТКЕ	И	ПОЗИВНИЦЕ	

1. Честитке и позивнице показују пре свега нашу културу али и колико смо писмени. Много је лепих

повода да некоме нешто честитамо. Када пишемо честитку? Заокружи тачне одговоре:

  а) за празнике: божићне, ускршње, новогодишње... 

  б) за рођендане и имендане 

  в) за одличан успех у школи 

  г) за венчање или рођење детета 

  д) за куповину стана или аутомобила 

2. Како пишемо честитку?

1. Прво пишемо наслов:    Драги пријатељу, Поштована наставнице, Драги моји, Драга Мајо,

  (После ословљавања онога коме пишемо честитку обавезно пишемо запету     . ) 

2. Затим малим почетним словом у новом реду почињемо да пишемо садржај честитке:

  (Садржај зависи од тога шта је повод за честитање. Садржај може бити и у стиху, ако си талентован/ 

  талентована  за поезију.) 

3. У честиткама се најчешће користе глаголи желети и честитати:

Желим ти пуно среће...      Желим Вам срећне новогодишње празнике...  Честитамо вам рођење

сина...

4. Врло често у честиткама пишемо и неке устаљене изразе:

Нека вас прати срећа...        Жива била сто година...      Здрава и весела била...

5. На крају честитке се обавезно мораш потписати:    Твој унук Петар, Ваша Ива, Ваш ученик Игор

3. Прочитај следеће примере честитки и у њима уочи све што је наведено у претходном задатку:

Драги Милоше, 

срећан ти 13. рођендан. 

 Твоја Ана 

Драга моја Сања, 

у тихо  јутро  кад  цвркут  птица  прекине ти 

сан, а откуцаји  сата  означе твој дан, од срца 

ти желим најсрећнији и најлепши рођендан!

 Твоја сестра Ивана 

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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3. Подсети се правописа. Заокружи слова испред тачно написаних честитки:

  а) Поштовани наставниче,  желим вам Срећну нову годину!  ваш ученик Милан Симић 

  б) Поштовани наставниче, желим Вам срећну Нову годину!  Ваш ученик Милан Симић 

  в) Драги Зоране, срећан Ти рођендан!  Владимир 

  г)  Драги Зоране, срећан ти рођендан.   Владимир 

  д) Драга бако, нека ти се у новој години остваре све жеље. Воли те твоја Милица 

  ђ) Драга бако, нека ти се у Новој години остваре све жеље. Воли те твоја Милица 

  е) Драги тетка и течо, срећни вам божићни празници. Ваш Павле 

  ж) Драги тетка и течо, срећни вам Божићни празници. ваш Павле 

 Запамти и провери да ли си тачно урадио/урадила задатак:  

 ако се обраћаш једној особи из поштовања, заменицу мораш писати великим словом Ви, Ваш 

 ако се обраћаш блиској особи, пару или групи особа, онда се ова заменица пише малим словом 
 имена празника пишемо великим почетним словом   Божић, Бадње вече, Ускрс, Нова година 

 ако се жеље односе на целу годину а не само на тај празник, онда пишемо нова година 

 придеви изведени од имена празника пишу се малим словом  ускршњи, божићни 

4. На основу илустрација напиши шта је још потребно да урадиш да би твоја честитка стигла ономе

коме је шаљеш?

Драги деда и бако, 

нека вам година ова донесе 

пуно здравља и весеља. 

Срећна Нова година! 

Воли вас ваш унук Стефан 

Драги моји кумови, 

у зору су и анђели запевали, 

срећно Ускрс дочекали,  

тако срећан и вама био  

и све  укућане благословио. 

Христос воскресе! 

 Ваш кумић  Лазар

1. ____________________________________

_______________________________________ 

2. ____________________________________

_______________________________________ 

3. _____________________________________

_______________________________________ 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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5. Иако се честитка може послати и е‐mailom, или у СМС поруци, ипак је најлепше и најкултурније

послати  честитку  поштом.  Сада  када  знаш  како  се  честитка  пише,  напиши  и  ти  две  честитке.  У

првој честитај другу/другарици рођендан, а у другој честитај члановима фамилије празник.

6. Позивница  је  кратко  обавештење  у  којем  се  неко  позива  да  дође  или  учествује  у  нечему  (за
рођендан,  венчање,  изложбу,  приредбу  и  слично).    Позивницу  шаљемо  поштом  или  је  лично
дајемо. Ево шта позивница треба да садржи:

име онога кога позивамо (довољно је име само на коверти)
догађај на који позивамо
(назив догађаја, тачан датум и време, место и адреса)
твоје име на крају

Напиши и ти некоме позивницу за свој рођендан:

Поштовани господине Павловићу,  

позивамо Вас  да 11. априла у 18°° 

дођете у нашу школу на приредбу  

поводом  Дана школе. 

         С поштовањем, 

 Ваши бивши ученици 

  _________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

        ____________________________ 

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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ЛЕКАРСКИ	ПРЕГЛЕД	

1. Прочитај овај текст а затим одговори на питања у вези са њим:

 Школски лекарски преглед 

На почетку сваке школске године ђаци иду на лекарски преглед.  

Није то обичан преглед. То је школски лекарски преглед! 

Прегледају главу – да ли може да памти све лекције. 

Прегледају срце – да ли се плаши слабих оцена. 

Прегледају језик – да ли разговара на часу. 

Прегледају очи – да ли виде шта наставник уписује. 

Прегледају зубе – да ли жваћу жваку на часу. 

Прегледају уши – да ли чују прозивку из дневника. 

Прегледају мишиће – да ли се могу потући на одмору... 

Кад увиде да је све исправно, напишу црвеним фломастером: 

ЗДРАВ КАО ДРЕН! 

СВЕ МОЖЕ ДА НАУЧИ. СВЕ МОЖЕ ДА ЗНА! 

ЗА НЕЗНАЊЕ – НЕМА ОПРАВДАЊА! 

  Јованка Јоргачевић 

  а)  Куда ученици иду на почетку школске године?  

 б) Такав преглед  се зове систематски преглед.  Шта тада лекари прегледају?   Опиши на основу 

  илустрација како изгледа један систематски преглед: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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 в) Писац се шали када наводи зашто је важно да ученик има здраве зубе, очи, уши, мишиће ... 

 Поред сваког наведеног дела тела упиши и ти неколико шаљивих разлога зашто је он важан 

 ученику: 

2. Упиши на линије називе и осталих делова тела:

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

___да преписује од друга контролни, _____________________ 

______________________________________________________

________________________________ _____________________ 

______________________________________________________

________________________________ _____________________ 

______________________________________________________

________________________________ _____________________ 

______________________________________________________
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3. Повежи део тела са одговарајућим чулом:

  око  додир 

  језик  слух 

  рука   мирис 

  ухо  вид 

  нос  укус 

4. Допуни следеће реченице одговарајућим обликом наведене заменице:

  Боли       глава.    (она)     Боли   зуб.    (ја)   боли стомак.    (он) 

  Да ли     нешто боли?    (ти)   боли грло.   (он)   Мука   је.     (ја) 

  Није   добро.  (они)   се врти у глави.  (ја)     Да ли       је лоше?  (Ви) 

5. Сети се једног свог одласка код лекара. Напиши како је текао ваш разговор:

6. Опиши својим речима шта значе ове именице:

  апотека 

  епидемија 

ЈА:         ______________________________________________ 

ЛЕКАР:        ______________________________________________ 

ЈА:         ______________________________________________ 

ЛЕКАР:        ______________________________________________ 

ЈА:         ______________________________________________ 

ЛЕКАР:        ______________________________________________ 

ЈА:         ______________________________________________ 

ЛЕКАР:        ______________________________________________ 

ЈА:         ______________________________________________ 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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7. Све наведене именице настале су од речи лек. Сваку од њих упиши на одговарајуће место и тако

допуни реченице:

 лекар; лечити се; лечилиште; лековит, ‐а, ‐о; лечење; лекарски, ‐а, ‐о 

 Морам слушати     ако желим брзо да оздравим. 

 Камилица и нана су веома       биљке. 

  ће потрајати неколико месеци. 

 За упис у средњу школу потребан је     преглед. 

 Ово је познато      за реуматизам. 

 Ја    само природним лековима.  

8. У овом разговору нешто није у реду. Реченице које изговарају лекар и пацијент су у погрешном

редоследу.  Препиши у свеску њихов разговор оним редом како је текао. Овде само бројевима

обележи  прави редослед:

   ЛЕКАР:   ̶  Плућа су вам у реду. Добили сте грип. Морате лежати, пити пуно течности и витамина. 

   ПАЦИЈЕНТ:     ̶  У реду. Хвала Вам и довиђења.  

   ПАЦИЈЕНТ:     ̶  Добро докторе. Урадићу све како кажете.  

   ЛЕКАР:            ̶  Да ли имате и температуру? 

   ПАЦИЈЕНТ:     ̶  Кх, кх.. Добар дан.  

   ЛЕКАР:   ̶  Дођите за седам дана на контролу. Изволите и овај рецепт. Узимајте редовно овај лек. 

   ПАЦИЈЕНТ:     ̶  Јуче је била 38°. Болеле су ме и руке и ноге.  

   ЛЕКАР:   ̶  Седите овде да Вам прегледам грло и плућа. Отворите  уста и дишите дубоко.  

   ПАЦИЈЕНТ:     ̶  Мислим да сам се прехладио. Боли ме грло и глава.   

   ЛЕКАР:   ̶  Добар дан. Изволите, реците шта Вас боли. Већ чујем да кашљете.  

   ЛЕКАР:   ̶  Довиђења. Следећи!  

   ПАЦИЈЕНТ:     ̶  Да ли је све у реду?  

9. Сада замисли да си ти пацијент из претходног задатка. Долазиш кући а мама те пита:

̶  Шта је рекао лекар?   Напиши шта ћеш јој одговорити: 

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ПРИЧАМ	ТИ	ПРИЧУ	

1. Прочитај ову кратку шаљиву народну причу па на основу ње напиши како је тачно текао разговор

између јунака те приче:

Верујеш магарцу а мени не верујеш 

Једном је сусед затражио од Насрадин‐хоџе да му позајми магарца. Насрадин‐хоџа му је одговорио да 

магарац  није  ту.  Али,  тада  се  из  штале  зачуло  њакање  магарца.  Онда  се  сусед  зачудио.  Упитао  је 

Насрадин‐хоџу како то да му магарац није ту кад га он чује да њаче из штале. На то се Насрадин‐хоџа 

наљутио па му је рекао да  је он врло чудан човек јер више верује магарцу него њему. 

СУСЕД: 

НАСРАДИН ̶‐ХОЏА: 

СУСЕД: 

НАСРАДИН ̶‐ХОЏА: 

2. Замисли да се све у овој причи десило теби а не једном човеку. Препиши причу у 1. лицу једнине:

  Сан 

Један  човек  је  заспао  и  сањао  како  му  неко  даје  десет 

новчића. То му је било мало, па је рекао незнанцу: 

̶  Нећу тако мало, дај двадесет... 

Утом се човек изненада пробудио. Погледао је – није било 

никога поред њега. Брзо је поново зажмурио, пружио руку 

и рекао: 

̶  Вода те однела, дај барем тих десет! 

  Народна прича 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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3. Време је за нову причу. Испричај је на основу ових слика:

   

                                                               

Школско двориште. 

Неколико девојчица стоји у 

групи поред школског зида. 

Мало даље од њих је један 

дечак. Гледа заљубљено у 

једну девојчицу. У облачићу 

замишља њих двоје како се 

држе за руке. Може и 

неколико малих срца поред. 

Исто двориште. Девојчица је 

само са једном другарицом 

поред зида.  Смеју се, али не 

гледају дечака. Мало даље 

од ње исти дечак држи 

писамце са срцем на њему. У 

облачићу замишља како јој 

даје писмо. 

Вече је. Дечак је сам поред 

школског зида. Држи 

кантицу са фарбом и 

почиње да црта срце на 

зиду. 

Девојчице стоје испред зида 

и гледају у њега. На зиду  је 

нацртано велико срце и у 

њему пише: Ана + Марко. Та 

девојчица Ана са осмехом 

гледа у једног другог дечака 

а у облачићу замишља њих 

двоје како се држе за руке и 

опет мала срца око њих. 

 Неспоразум 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

                ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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4. Споји народну питалицу са њеним одговором:

 Одговори и ти кратко али шаљиво на следећа питања: 

 Шта је најслађе на свету? 

 Када је слон најтежи? 

 Зашто петао кукуриче? 

5. Ево још једне духовите питалице:     Питали једну девојчицу:

‐ Шта ћеш ти бити кад порастеш? 

‐ Бићу велика. 

 Покушај и ти да одговориш на ово исто питање али тако што 

 ћеш написати шта стварно желиш да будеш кад порастеш. 

 Опиши занимање којим желиш да се бавиш и зашто желиш  

 баш то да радиш. 

  Шта ћу бити кад порастем  

Зашто човек има два уха и један језик?  Јер не могу да расту. 

Зашто се куће граде?  Зато што не може да лети. 

Зашто ловац зеца тражи?  Да више чује а мање говори. 

Зашто човек иде?  Зато што не зна где је. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

    _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 
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ВЕЛИКО	СЛОВО	

1. Већ знаш да се имена градова и села пишу великим почетним словом. А да ли знаш како се  пишу

називи  држава?  Правило  гласи:  Све  речи  (осим  везника)  у  називу  државе  пишу  се  великим

почетним  словом.  Поред  сваког  главног  града  упиши  назив  државе  тако  да  поштујеш  ово

правописно правило:

 Берлин     Мадрид      Париз 

 Подгорица     Сарајево 

 Београд   Будимпешта    Рим 

2. Запамти да се припадник одређеном народу такође пише великим почетним словом. Посматрај

наведене примере:

 Немац   Шпанац     Енглез    Француз      Италијан 

  Повежи илустрацију са одговарајућим називом: 

Кинез 

Грк 

Американац 

Рус 

Украјинац 

Мексиканац 

 ПРАВОПИС 
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3. Допуни реченице по моделу:

 Раул живи у Мадриду.    Он живи у                       .      Раул је                          . 

 Пол живи у Лондону.     Он долази из     .    Пол је     . 

 Жан станује у Паризу.   Он живи у     .   Жан је      . 

 Андреј живи у Москви.     Он је из    .    Андреј је      . 

 Горан је из Ниша.    Он живи у    .    Горан је     . 

 Јанис живи у Атини.     Он долази из     .    Јанис је    . 

4. Време је да научиш и називе народа и њихових припадница:

         Ово је Бразил.               Ово је Русија.          Ово је Немачка. 

   У њему живе Бразилци.    У њој живе Руси.    У њој живе Немци. 

     (Бразилац, Бразилка)         (Рус, Рускиња)      (Немац, Немица) 

 Покушај да попуниш табелу: 

држава  припадник  припадница  народ 

Италија 

Енглескиња 

Пољак 

Мађари 

Хрватска 

Србин 

Јапанка 

  Шпанији   Шпанац
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5. Посматрај наведене примере па закључи када ове именице пишемо великим, а када малим

словом:

 Ми живимо на Земљи.    Месец је небеско тело.     Земља се врти око Сунца. 

  Ова земља је плодна.              Изашао је месец.              Изгорели смо на сунцу. 

   Шта  још  могу  да  значе  именице  земља  и  месец?  Заокружи  слово  испред  одговора  којим  се 

правописно тачно може допунити реченица: 

  Нама најближа звезда зове се    .    а) Сунце    б) сунце 

 Следећег   путујемо у Бугарску.     а) Месеца     б) месеца 

 Људи већ одавно путују на     .   а) Месец    б) месец 

 Данас је леп дан. Сија     .      а) сунце      б) Сунце 

 Моја омиљена    је Италија.    а) Земља    б) земља 

 Колико је    удаљена од Сунца?     а) Земља    б) земља 

 Треба припремити    за сетву.    а) земљу   б) Земљу 

6. Пази!  Називе  књижевних дела и  часописа  такође мораш писати  великим  словом.  Најчешће их

обележавамо и наводницима:

 роман „ Дечаци Павлове улице”     часопис „ Невен”    песма „ Кад би мени дали”   

  Препиши правилно писаним словима следеће реченице: 

   У  ШКОЛИ СМО ЧИТАЛИ РОМАН ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ.   

   НАШ ШКОЛСКИ ЛИСТ СЕ ЗОВЕ ШКОЛАРАЦ. 

 ПРАВОПИС 
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ПИСАЊЕ	СУГЛАСНИКА	Ј	

Глас                 уме да нам прави проблеме. Како? Тако што га пишемо тамо где не треба, а понекад 

заборављамо  да га упишемо тамо где обавезно треба. Ево шта  Правопис српског језика о писању 

овог гласа каже: 

Сугласник Ј се не изговара и не пише између И и О. 

Ј се пише и изговара између О и И. 

1. Допуни реченице глаголом у загради тако да поштујеш наведено правило:

 Данас је тата       цео дан.      (радити) 

 У школи сам      пре подне.    (бити) 

 сам те да то не радиш.     (замолити) 

 Нисам баш тако    .    (мислити) 

   Он није   наш договор.     (заборавити) 

2. Испод сваке илустрације упиши име онога што је на њој представљено:

3. На основу речи дате у загради одговори на постављено питање:

 Чији су ови фломастери?     (ја)    Чији су прсти дужи?     (ти) 

 Шта он ради?    (бројати)        Чијим новцем си платио?      (свој) 

 ПРАВОПИС 
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4. Допуни реченице одговарајућим обликом именице представљене илустрацијом:

   Свеске држим у      писаћег стола.  

   Позајми ми своје     да обојим ову слику. 

   Јуче смо били у  школској    . 

   Утакмица се игра на овом       . 

5. Време је за друго правило:

Сугласник Ј пишемо увек када се нађе између ових сугласника:    ИЈА; ИЈЕ; ИЈУ

Дакле, примени ово правило и тачно напиши следеће речи:

6. Заокружи слово испред правилно написане реченице:

 а) Судија је прекинуо утакмицу.  б) Бијо сам у селу са своим родитељима. 

   в) Све сам одлично схватијо.  г) Тата ми је купио акваријум за рибице. 

   д) Неки људи стално држе дијете.    ђ) Кући смо се вратили таксием. 

7. Да се подсетимо како се пишу неки бројеви:

ПРАВОПИС 
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8. Сугласник Ј се пише и између два И. Потврди ово правило тако што ћеш допунити реченице

компаративом следећих придева:

 Наш аутомобил је     од аутомобила нашег комшије.  (нов) 

 Мој брат је            од мене.  (стар) 

 Откако је стигло пролеће сви су много         .  (весео) 

 Задаци на контролном нису могли бити     .  (прост) 

 Могао би бити мало                                    .  (уредан) 

9. У српском језику облике суперлатива пишемо са два Ј онда када и придев  почиње на сугласник Ј.

Напиши облике суперлатива ових придева:

 јак         јасан   једноставан      јефтин          јужни 

10. Допуни реченице одговарајућим облицима речи датих у загради или представљених

илустрацијом:

 Сат је стао.  Молим те промени батерију и           га.  (навити) 

 Зорану је мама данас купила нови                                     .      

 Данас смо уместо математике имали                                    . 

  брзо млеко, ево иде мама.  (попити) 

  Зорица је у ову     спаковала старе књиге. 

11. Препознај државу на основу илустрације а затим напиши њен назив на српском језику:
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ПИСАЊЕ	ПРИСВОЈНИХ	ПРИДЕВА	

1. Ако  правилно  решиш  укрштеницу,  плава  усправна  поља  ће  ти  открити  коју  врсту  речи  у  овој

лекцији треба да вежбаш. О овим речима сте учили у петом разреду.

Укрштеницу реши тако што ћеш одговорити на постављена питања:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 Како се зову придеви из укрштенице?    То су    . 

 Како се пишу ови придеви?      а) малим почетним словом      б) великим почетним словом 

2. Допуни следеће реченице присвојним придевима од властитих именa датих у загради:

    Данас је био                                        (Мира) рођендан. Дошли су сви  које је 

позвала. Журка је била баш добра. Мира је мало уморна али срећна.  Добила 

је  пуно поклона.      (Марија) поклон је баш лепо упакован.  

         (Зоран) цвеће лепо мирише.                                      (Оља)  

честитка може да свира. И                                    (Урош) поклон је леп. Он јој је 

поклонио једну књигу.  Остале поклоне ће отворити сутра. Можда још само да 

види                                      (Јелена) поклон? 

3. Истим наставцима (‐ов, ‐ ев  и –ин) изведи присвојне придеве и од ових именица (малим словом):

  тата   бака     сестра 

 брат    учитељ    ујак 

 отац      директор    судија 

1. Петар има пса. Чији је пас?

2. Риста има шал. Чији је шал?

3. Ивана има брата. Чији је брат?

4. Дарко има блок. Чији је блок?

5. Ема има маче. Чије је маче?

6. Вера има сестру. Чија је сестра?

 ПРАВОПИС 
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4. Од именица датих у загради начини присвојне придеве па их додај именицама. Пази, придев и

именица морају да се слажу у роду, броју и падежу!

Наставница је похвалила    (Сања)  задатак. 

  У    (Сања)  задатку није нашла ни једну грешку. 

 У наше двориште је дотрчао        (сусед) пас. 

Ја много волим            (сусед) пса. 

Лепо сам се изиграо са             (сусед) псом. 

   Било је нешто чудно у    (младић) понашању. 

  (младић)  лице било је веома тужно. 

5. Од именице представљене илустрацијом изведи присвојни придев наставком –ски па га упиши
поред дате именице тако да се са њом слаже у роду, броју и падежу:

  животиња     таласи     звоно        позориште 

 кугла     куће    елементи    посада 

  Како се пишу присвојни придеви изведени овим наставком?     почетним словом 
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6. Пази, код творбе неких присвојних придева долази до гласовних промена:

Футог је велико село у Војводини, близу Новог Сада.  

Познато је по купусу. Ово је футошки купус. 

  У подножју Фрушке горе налази се Ириг. У њему има пуно винограда.   

  То су иришки виногради. 

 Град Кагујевац  је познат по фабрици аутомобила.  

 Ово је крагујевачки аутомобил марке „Пунто”. 

  Покушај да начиниш присвојне придеве од именица датих у загради: 

  Један од најлепших мостова је     (Праг) Карлов мост. 

 Њујорк је највећи     (Америка) град. 

  (Ужице) пршут је познати српски специјалитет. 

  Да ли сте некада пробали     (Лесковац) роштиљ? 

7. Присвојни придев са наставком –ски (‐чки, ‐шки) пише се малим почетним словом, осим када је

саставни део властите именице (у називима мора, океана, улица, паркова, установа...). Мисли на ово

правописно правило па подвуци тачно написане примере:

  Дунавски парк  дунавски парк  златиборски сир   Златиборски сир 

српски језик   Српски језик  Јадранско море  јадранско море 

  атлантски океан        Атлантски океан  сегедински парк  Сегедински парк 

Сремска улица     сремска улица  Банатско вино    банатско вино 

  Запамти: Ако властита именица има две речи, присвојни придев је једна реч:   

  Нови Сад – новосадски;      Фрушка гора – фрушкогорски;      Црна Гора – црногорски 

 ПРАВОПИС 
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ГЛАСОВНЕ	ПРОМЕНЕ	

1. Допуни следеће реченице одговарајућим облицима именице дечак:

  Данас је у наш клуб дошао нови       . 

  Ја сам му пришао и упитао га: „ Како се зовеш,   ?” 

  Онда су се и остали   упознали са њим. 

  Прочитај још једном све облике те именице и уочи како се променио глас к у њима: 

  У српском језику понекад се при промени облика једне исте речи мењају и неки гласови у њима: 

 рука – руци     нога ‐ нози   јунак – јуначе   задатак – задаци     добар ‐ добра 

  Овакво смењивање гласова у појединим облицима речи називамо гласовним променама. Веома 

  је важно да научиш како се правилно пишу такви облици речи. Хајде да их вежбамо! 

2. Допуни реченице одговарајућим облицима истакнутих речи:

  Отац  ми је купио нови телефон. Загрлио сам     . Рекао сам : „ Хвала ти,    ” 

  Наставница је рекла: „ Немој писати тако ситно.     крупнија слова. ” 

 Ово је моја сестра Ивана.  Колико    ти имаш? 

 Узми ову маст. Намажи руку том     и брзо ће те проћи. 

  Видела сам лепе ципеле у једном излогу. Сада су ми сви   исти и не могу да их нађем. 

3. Допуни реченице правилним облицима именице гледалац:

    У студију је било пуно           .     Неки        су звали и телефоном.   

   Један            се није представио. Тог        су искључили из програма. 

     ПРАВОПИС 
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4. Гласовне промене се врло често дешавају и када од једне речи градимо нову реч:

  ОД + СЕЋИ  = ОТСЕЋИ     СЕЛО – СЕОСКИ        ИЗ + ЧУПАТИ = ИШЧУПАТИ     ЛИСТ + ‐ЈЕ = ЛИШЋЕ 

а) Споји све наведене делове у једну реч. Наглашена слова мораш променити: 

  под + кров + је  =    уз + пут   = 

  од + како  =    цвет + ‐је =  

  прах + ‐ак =     књиг(а) + ‐ ара =  

 б) Допуни реченице тако што ћеш од именица начинити одговарајуће придеве.  Додај именици 

наставак –ан и напиши придев у облицима сва три рода: 

 туга   брига 

  облак    страх 

  снага    мрак  

в)  Шта је приказано на слици? Заокружи слово испред одговора који је написан тачно: 

  а)  грозђе    б) грожђе      а)  врапци   б) врабци   

 а) сватба   б) свадба      а)  учбеник    б) уџбеник 

  а) бомбона        б) бонбона     а) сто      б) стол 

г) Напиши компаративе следећих придева: 

 дуг    брз    глуп    црн 

   плав   жут   јак     тих 
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5. Посматрај модел по којем  од једног глагола настаје нови глагол:

  ОД + ПЕВАТИ = ОТПЕВАТИ      ИЗ + ПРИЧАТИ = ИСПРИЧАТИ     ОБ + ТУЖИТИ = ОПТУЖИТИ 

       (Д‐Т)           (З‐С)     (Б‐Т) 

 Упиши глаголе које добијаш на овај начин: 

 ИЗ + ПИСАТИ =    ПОД + ПИСАТИ  =  

 НА + ПИСАТИ =    РАЗ + ПИСАТИ    =  

 У    + ПИСАТИ =    ОД + ПИСАТИ     =    потписати (се) 

 ИЗ + КАЗАТИ =    ИЗ + СЕЋИ     = 

 ОБ + СТАТИ   =    ПОД + ВУЋИ      =  

6. Допуни реченицу одговарајућим обликом речи у загради. Пази на правопис:

  У овој    описано је детињство једног дечака.      (приповетка) 

 Све је било обасјано сунчевом       .   (светлост) 

  Моји    су углавном деца.    (читалац) 

  Погрешио сам само у петом     .     (задатак) 

  Ова супа је јако      .       (мастан) 

7. Илустрације представљају одређене радње. Испод сваке од

њих најпре именуј ту радњу а затим упиши 1. лице једнине

презента. На пример:   писати ‐ пишем 

     ПРАВОПИС 



ПРОВЕРИ	СВОЈЕ	ЗНАЊЕ			1	

(за свако велико слово 1 бод) 

 ‐ ДА ЛИ СИ ТИ АМЕРИКАНАЦ?        ____________________________________________ 

 ‐ НЕ, ЈА САМ ЕНГЛЕЗ.             ____________________________________________ 

 ‐ АХА!  ДОЛАЗИШ ИЗ ЕНГЛЕСКЕ?      ____________________________________________ 

 ‐ НЕ, НЕГО ИЗ АМЕРИКЕ.           ____________________________________________ 

 ‐ САД НИШТА НЕ РАЗУМЕМ.          ____________________________________________ 

 ‐ ЈА САМ РОЂЕН У ЕНГЛЕСКОЈ,           ____________________________________________ 

 АЛИ ЖИВИМ У АМЕРИЦИ.    ____________________________________________ 

Следеће реченице препиши писаним словима. Пази на велико слово: 

   6 

 Италија          ______________________ 

 Немачка        ______________________ 

 Грчка        ______________________ 

 Русија         ______________________ 

 Пољска      ______________________ 

 Француска    ______________________ 

Поред сваке наведене државе упиши назив народа који у њој живи: 

   6 

   Намажи се кремом да не изгориш на ______________ .           ЗЕМЉА 

   Енергија _____________ омогућава живот на _______________ .    МЕСЕЦ 

   Стави још мало ______________ у саксију.            СУНЦЕ 

   Ноћас се од облака не види _______________ . 

Изабери одговарајућу именицу  па њоме допуни реченицу: 

   5 

 ПРАВОПИС 
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  (за сваки тачан одговор 1 бод) 

Од 

(за сваки тачно написан одговор 1 бод) 

        (за сваку тачно подвучену реч 1 бод) 

 0 ‐ 12 = 1; 12 ‐ 16 = 2; 18 – 22 = 3; 23 ‐ 27 = 4; 28 – 32 = 5     

 _____________   _______________   ______________ 

 _____________     ______________ 

Именуј оно што је представљено на илустрацији. Пази на писање сугласника Ј:  

   5 

 историја      _________________   Белгија     ___________________ 

 студент        _________________     планина  ___________________ 

                        Јужна Морава     ______________________________ 

Од следећих именица изведи присвојне придеве помоћу наставка –ски: 

   5 

  Наставница је рекла да ће до сутра изправити наше задатке.  

            На концерт је дошло пуно обажаваоца овог бенда. 

  Ова зграда је висока око осам метра. 

  Деца су се играла у градцком парку. 

  Предала сам задатак, али се нисам подписала на њега. 

У следећим реченицама подвуци погрешно написане речи: 

   5 

 ПРАВОПИС 
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ПРОМЕНА	ИМЕНИЦА			(мушког	и	средњег	рода)	

1. Испод сваке илустрације упиши име предмета или бића које она представља:

  Ког су рода све ове именице?  

2. Изабери одговарајућу именицу из претходног задатка па обликом множине допуни реченицу:

 По језеру су пливали бели    .     У дворишту су процветали     . 

 У циркусу су    прескакали ватру.    су били мокри од кише. 

3. И ове реченице допуни облицима множине именица датих у загради:

  Данас су      поправили кров наше школе.   (радник) 

        решавају задатке из математике. (ученик) 

  нису тешки. (задатак) 

  Срећни вам божићни   ! (празник) 

  највише воле фудбал. (дечак) 

  Код ових именица у номинативу множине К се мења и прелази у   . 

  Ево још неколико таквих именица. Поред сваке илустрације упиши облик и једнине и множине: 

                ГРАМАТИКА 
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4. Пронађи прави редослед слова у датим низовима. Именице које треба да добијеш представљене

су овим илустрацијама:

  ЦАБРАВ  ЦНАЛО    НАЦЛА 

ВРАЦОД  ВОЦАЛ  

  Изговарај добијене именице у једнини и у множини све док не уочиш који глас се у множини губи. 

  Код ових именица у множини се губи самогласник                    . 

5. Допуни реченице одговарајућим облицима датих именица:

  Ова жена сваки дан шета своје    . (пас)  

  Они су наши најбољи    . (писац) 

  Возили смо се     . (чамац) 

  Дошли су из оног    . (правац) 

  Добио сам поклон од     . (отац) 

  Шта закључујеш?  

  Код ових именица самогласник А се јавља у номинативу једнине и генитиву множине, док се у 

  осталим облицима (падежима) губи. 

6. Постави питање тако да одговор на њега буду истакнуте речи:

 Играо сам шах са ујаком.            ? 

    Мама је скувала ручак.            ? 

 Причали смо о излету.    ? 

 Дао сам свеску наставнику.            ? 

 Путовали смо авионом.    ? 

   ГРАМАТИКА 
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7. Позови ове особе или им се обрати. Већ знаш да тада мораш употребити  облике вокатива:

                                                     стриц     Милош 

                                                     друг   пријатељ 

                                                     Петар     човек 

8. Колико је чега? Упиши одговарајући облик именице представљене илустрацијом:

  парче   комад 

  килограм    шоља 

  џак      главица  

9. Допуни реченице датим речима тако да оне одговарају на питања коме или чему:

 Нећу дозволити     да улази у кућу.    (куче) 

 Тата је помогао једном     да подигне џак.  (младић) 

 Добром      можеш да кажеш све.      (друг) 

 Ишли смо према једном      .  (брдо) 

 Приближавали смо се     . (мост) 

  треба неколико година да порасте.  (дрво) 

10. Читај наведене реченице тако да именице град и село мењаш по падежима:

Ово је мој    . Враћам се из     .      Ово је моје          .  Живим у     . 

Идемо ка     . Ја волим свој      .      Поносим се својим            .   Лепо је 

Шетам се    . Баш је лепо у       .      живети на           . Лепо моје           ! 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

                ГРАМАТИКА 
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ПРОМЕНА	ИМЕНИЦА	(женског	и	мушког	рода	које	се	завршавају	на	‐а)	
 

 

1. Допуни реченицу тако да именица представљена илустрацијом одговара на дато питање: 

 

    

     Марија пише                                    .                            ЧИМЕ?       

 

                                                                               Ми волимо                                   .                                  ШТА? 

 

     Јабуке су у                                   .                                   ГДЕ?          

 

                                                                               Она излази из                                  .                               ОДАКЛЕ? 

 

     Зоран храни                                   .                                КОГА?   

 

                                                                                                                се спава.                                           КОМЕ?    

 

 

2. Реши ову воћну укрштеницу. Имена воћки упиши у траженом падежу.  

      

          

 

1.               

 2.               

3.               

4.               

  5.             

6.               

                                             

 

 

 

 

Ако је правилно решиш, у обележеним пољима добићеш генитив множине ове воћке:  

 

   ГРАМАТИКА 

1. датив множине 

2. акузатив множине 

3. инструментал једнине 

4. акузатив једнине 

5. датив множине 

6. датив једнине 
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3. Из решења претходне укрштенице видиш да неке именице у генитиву множине добијају још  

    један самогласник А којег нема у осталим падежима. Мисли на то док решаваш овај задатак: 

 

 

    Прочитала сам пуно                                      Јована Јовановића Змаја.  песма 

 

    На дрвету је остало само неколико                                    . крушка 

 

    У колу је играло десет                                    .  девојка 

 

    Тетка Клара живи са својих шест                                    .  мачка 

 

    Мађарска се граничи са неколико                                     .  земља 

 

 

4. Како ћеш се обратити овим женским особама? Упиши одговарајуће облике датих именица: 

 

 

     ‐                                       , шта пише на табли?             (наставница) 

 

     ‐                                       , направи ми, молим те, оне моје колаче.      (бака) 

 

    ‐                                         , донеси ми свој задатак.          (Зорица) 

 

    ‐                                         , иди у продавницу и купи хлеб.         (Јелица) 

 

    ‐                                         , боли ме грло и имам температуру.       (докторица) 

 

 

5. Допуни реченице одговарајућим облицима именица рука и нога: 

 

     

    Мирјана, шта то кријеш у   _________________  ?          Марко има младеж на    ______________ . 

 

    Ово сам направио својим __________________ .          Он боље шутира левом    ______________ . 

 

    Ставила је сат на десну      __________________ .           Колико   ______________    има жирафа? 

 

    Мама ми је дуго махала   __________________ .          Лекар му је ставио гипс на   ____________ . 

 

    Моја мама има вредне      _________________ .                Уморио се. Једва је стајао на ___________ . 

 

 

                ГРАМАТИКА 
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6. Следеће реченице препиши тако да субјекти буду одговарајућа мушка лица. Пази, иако се и те

именице завршавају на –а, предикати и атрибути морају бити у мушком роду.

   Наша мама ради у банци. 

   Моја бака је била болесна. 

   Сека ми је дала бомбону. 

   Тетка ми је купила пса.  

7. Повежи облике датива следећих именица са њиховим облицима номинатива:

 мајци   бризи    реци    баки      прузи     мачки    бајци    снази 

 река     пруга    мајка   бајка       снага   бака      брига     мачка 

 Наведи у којим је именицама дошло до промене гласа К у Ц: 

 Наведи у којим је именицама дошло до промене гласа Г у З: 

8. Допуни следећу реченицу одговарајућим облицима речи датих у загради:

  Енглески се као главни језик говори у    ,    , 

   (Британија)    (Северна Америка)  

  у      , а понегде и у    . 

 (Индија)     (Африка) 

9. Све именице са илустрација напиши у облику локатива једнине и тако допуни реченице:

   У    су лепе бајке.      У      има пуно витамина. 

   На овој     је једно дрво. Мој задатак је у    . 

 ГРАМАТИКА 
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ЗБИРНЕ	ИМЕНИЦЕ	

1.Шта су збирне именице? Заокружи слово поред тачног одговора:

  а)                                              б)                                            в) 

2. У следећем опису пролећа препознај и подвуци збирне именице:

Стигло је пролеће. У парковима је трава поново зелена. Цвеће је 

процветало  у  свим  бојама.  Дрвеће  се  пробудило.  Грање  се 

окитило  новим  и  младим  лишћем.  У  крошњама  весело  певају 

птице.  Ово годишње доба највише је обрадовало децу. Да ли и ти 

волиш пролеће? 

 Која од тих збирна именица означава скуп бића?  

3. Провери да ли си тачно урадио/урадила претходни задатак. Прве четири збирне именице

настале су од ових заједничких именица:

  На основу илустрација попуни табелу: 

заједничка именица 
збирна именица 

једнина  множина 

именице којима 

именујемо  посебна 

имена бића, 

географских појмова 

и појава 

именице којима 

именујемо бића и 

предмете са 

заједничким 

особинама 

именице којима 

именујемо скуп истих 

предмета или бића 

                ГРАМАТИКА 
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4. Да се подсетимо правила:

збирна именица на – је  предикат у 3. лицу јенине (средњег рода) 

  збирна именица на ‐ а  предикат у 3. лицу множине (средњег рода) 

 Повежи збирну именицу са одговарајућом особином а затим састави реченицу  у прошлом  

 времену  тако да поштујеш наведено правило:       

  посуђе    браћа     грожђе     деца     камење  

5. Следеће реченице препиши тако да уместо заједничких именица употребиш одговарајуће

збирне:

 Лист је пожутео.      Трн је био оштар. 

  Цвет је лепо мирисао.    Прстен  је златан. 

6. Које су две збирне именице представљене овим илустрацијама? Састави по једну реченицу са

тим именицама:

 весео      чист    сладак     вредан      бео 

   ГРАМАТИКА 
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ПРОВЕРИ	СВОЈЕ	ЗНАЊЕ		2	

  Наставите само напред у истом ___________________ .       (правац)   

  Већ пар ___________________ не чујем сат кад  звони.         (јутро) 

  Тата је дуго разговарао са _________________ аутобуса.   (возач) 

  Е мој ____________________ , и мени се исто догодило.      (друг) 

  На стадиону је било пуно _______________________ .         (гледалац) 

Следеће реченице допуни одговарајућим облицима речи датих у загради: 

   5 

  Ставила је косу иза ___________________ .       Лиле су јој  сузе из  ___________________ . 

  Колико комарац има _________________ ?       На руци имамо пет ___________________ . 

  У корпи има пуно   ___________________ .        Данас смо се возили __________________ . 

Допуни реченице обликом множине именица представљених илустрацијама: 

   6 

 То се не може описати речима.                _____________ ?    _______________________ 

 Од баке сам добила златне минђуше.     _____________ ?    _______________________ 

 Ишла сам са братом на утакмицу.      _____________ ?     _______________________ 

 Донела сам тати чашу воде.           _____________ ?     _______________________ 

 Цео час смо причали о екскурзији.    _____________ ?     _______________________ 

   5 

Напиши на које питање одговара истакнута именица а онда одреди и у ком је падежу: 

                ГРАМАТИКА 
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  (за сваку тачну реченицу 2 бода) 

  0 ‐ 11 = 1; 12 ‐ 17 = 2; 18 – 23 = 3; 24 ‐ 29 = 4; 30 – 35 = 5   

  са, из, од, кроз, испред, код 

 Позајмио  сам књигу __________ друга.    Допутовали су __________ Београда. 

  Гледао је __________ прозор.      Вечерали смо ________  пријатељима. 

  Дошли смо _________ наших рођака.     Срели смо се  __________ школе. 

Допуни реченицу оним предлогом који јој одговара: 

   6 

 ____________________________________ . (процветати) 

       (порасти)    ___________________________________ . 

 ________________________________ .  (сазрети) 

  (опасти)     ___________________________________ . 

Уместо илустрације упиши збирну именицу  па на основу датог глагола састави 

реченицу са предикатом у прошлом времену: 

   8 

 Мама је опрала          ____________________ .    (збирна именица) 

 Попио сам чашу          ___________________  .        (градивна именица) 

 Они су отпутовали у   ___________________ .    (властита именица) 

 Они су отпутовали на  __________________ .       (заједничка именица) 

 Тада сам осетио велику   ________________ .       (мислена именица) 

Допуни реченицу траженом врстом именице: 

   5 

   ГРАМАТИКА 
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ПОКАЗНЕ	ЗАМЕНИЦЕ	

1. Прочитај следеће стихове песме Плави зец  Душка Радовића и сазнај каквог је зеца уловио ловац:

 Овај зец 

        зна да свира, 

 овај зец 

        зна да плете, 

 овај зец 

        ручак кува, 

 овај зец 

        кућу мете... 

 овај зец 

        шити, пити 

 и француски говорити 

        ‐ све разуме! 

 Плави зец, 

 чудни зец, 

 једини на свету! 

 Ко у песми зна да свира, плете, кува, мете... и говори француски?       плави 

 А ко у песми говори о плавом зецу?        

 Да ли се у том тренутку ловац налази поред плавог зеца?          а) да    б) не 

 Која реч ти то потврђује?   Ловац стално говори:   

 зец...  

  зец... 

 Којој врсти речи припада реч коју си уписао/уписала?   зец... 

   То је                                                                     .   

  Ловац је употребио баш ту показну заменицу јер док он говори зец се налази: 

  а) поред  њега                б) далеко од њега               в) мало даље од њега 

2. Испред сваке наведене именице  упиши одговарајућу показну заменицу (Који? Која? Које?):

 близу говорника     близу саговорника      далеко од говорника /саговорника 

   ________     блуза        ________     џемпер             _________   ципеле 

   ________     одело       ________     панталоне      _________    качкет 

   ________     чарапе    ________     хаљина          _________    сукња 

                ГРАМАТИКА 
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3. Јована и Сара разговарају. Допуни њихове реченице показним заменицама које казују какво  је

нешто:

 Јована: Саро, баш имаш лепе ципеле. И ја желим      . 

 Сара:    А мени се свиђају     чизме, као њене. 

 Јована: Лепе су, али се мени више свиђа њена хаљина. 

   хаљину сам видела у каталогу. 

 Сара:     Шта фали твом шорцу!? Сад се носе баш     . 

 Јована:  Знам,          шорцеви су удобни а нису ни скупи. 

 Сара:     И ја имам један     . Увек га радо носим. 

4. У следећим реченицама подвуци показне заменице а затим напиши на које питање одговарају:

  Нисам се надала оволиким поклонима.     ? 

  Свиђа ми се она торба у излогу.         ? 

  Да ли си видела оног дечака?          ? 

  Волим да се дружим са таквим људима.      ? 

  Сад ми је пропао толики труд.            ? 

  Онакво понашање није било у реду.         ? 

5. Допуни реченице одговарајућим облицима показне заменице тај, та, то:

  Ко станује у           кући?    Ми не знамо ништа о     . 

  Шта си ти рекао         човеку?      Шта се налази иза             зида? 

  Шта се дешава са   дететом?      Ја се           жени увек лепо јавим. 

6. Шта ко каже? Посматрај илустрацију па допуни реченицу одговарајућом показном заменицом:

   Желим    парче сира! 

   авион баш ниско лети! 

 Ммм,    пицу још нисте пробали! 

   ГРАМАТИКА 
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РЕДНИ	БРОЈЕВИ	

1. Прочитај ову кратку песмицу Душка Радовића па у њој подвуци бројеве:

   Збир глупости 

  Прва глупост: нисам учио 

  Друга глупост: отишао сам у школу 

  Трећа глупост: подигао сам руку 

  Четврта глупост: рекао сам глупост 

  Како се зову ти бројеви? 

  На које питање одговарају? 

2. Посматрај илустрације па на основу њих одговори на питања:

 Која по реду кућа је највиша? 

   Које по реду дрво има плодове? 

 Који по реду дечак носи шешир? 

3. Допуни реченицу одговарајућим редним бројем:

  На Олимпијским играма победницима у екипним и појединачним 

 спортовима додељују се медаље:   

 за                                    место златна, за   сребрна, а  

 за                                    место бронзана медаља. 

                ГРАМАТИКА 
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4. Поред наведеног основног броја напиши одговарајући редни број:

5. Напиши датум који видиш на календару на два начина:

а) само арапским бројевима   б) арапским (дан и година) и римским  бројевима (месец) 

6. Упиши датуме:

  свог рођења     данашњи датум 

7. Именуј оно што видиш на илустрацији а затим испред те именице упиши одговарајући редни

број (од броја датог у загради):

  (3)    (4) 

 (7)    (2) 

 (5)   (6) 

   ГРАМАТИКА 
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8 . Допуни следеће реченице одговарајућим облицима редног броја   : 

  У   разреду смо учили основне бројеве. 

  Били смо у биоскопу. Седели смо у     реду. 

  Научила сам да пливам у     години. 

  Та лекција се налази на     страници. 

  задатак је био најтежи. 

  Успео је тек из     покушаја. 

9. Допуни реченицу редним бројем и именицом датим у загради али тако да они одговарају на

постављено питање:

 Они станују у     од парка.     (трећа улица)      ГДЕ? 

  Марковићи  живе на    .    (пети спрат)    ГДЕ? 

  Стави ове књиге горе, на     .    (четврта полица)       КУДА? 

  Велики одмор је после     .   (други час)       КАДА? 

  Аутобус полази са     .    (први перон)   ОДАКЛЕ? 

10. Допуни реченицу одговарајућим облицима редног броја (од основног броја датог у загради) и

именице (представљене илустрацијом):

 (2)    Приближавамо се         . 

 (4)    Сиђите на     одавде. 

 (3)   Код      скрените десно. 

11. Допуни реченицу:

Редни број се са именицом уз коју стоји слаже у     ,      и    . 

                ГРАМАТИКА 
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РЕЧЦЕ	

1. Прочитај почетак приче Краљеве питалице:

Краљу  Седмом  су  уобичајене  дворске  забаве  биле  досадне,  па  је 

стално измишљао нове игре и смишљао како да се на двору народ 

забави. 

Тако  је  смислио  и  игру  „Питалица“.  А  у  тој  игри  краљ  и  народ  се 

забављају овако: Сви с двора поседају у круг. Краљ седне међу њих, 

и поставља питања. Свако мора да дâ одговор. Какав – такав. 

Пита краљ на пример:        

 ̶  Колико има звезда на небу? 

Или: 

̶  Да ли постоје акрепи? 

А остали довикују: 

̶  Безброј! 

̶  Још се није родио тај који би побројао звезде! 

̶  Сто милиона! 

̶  Не постоје акрепи! 

̶  Постоје!           акреп (турска реч) = шкорпија  

...   у народу: ружно чудовиште 

  Гордана Тимотијевић из књиге Седмо краљевство 

 Шта ти мислиш, да ли постоје ти акрепи? Пази, мораш да даш одговор. Какав – такав. Заокружи 

 слово и тако означи шта би ти рекао/рекла краљу као одговор на ово питање: 

 а) да, сигурно     б) не, никако     в) вероватно      г) можда     д) несумњиво   

 Све наведене речи у понуђеним одговорима зову се    .      (упиши врсту речи) 

 Ове речи су:    а) променљиве     б) непроменљиве       (заокружи тачан одговор) 

2. Повежи линијом речцу са њеним значењем:

   ГРАМАТИКА 
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3. Изабери одговарајућу речцу па њоме допуни реченицу:

 Јако се наоблачило.           ће пасти киша.    а) можда           б) сигурно 

  Нисам баш учио.           ћу добити лошу оцену.    а) вероватно     б) нипошто 

  Марко није дошао у школу.           се разболео.       а) баш         б) можда 

̶  Хоћеш ли ми помоћи?   ̶                                    .    а) међутим       б) наравно 

  се тако разговара са родитељима?      а) зар     б) бар 

  Довиђења!       мог аутобуса!      а) гле    б) ево 

4. Одговори на основу илустрација на постављена питања. У својим одговорима искористи ове

речце:

  нипошто; сигурно; да, ево; нажалост, не; наравно 

̶  Да ли долазиш данас на тренинг?    ̶      . 

̶  Тата, можеш ли ми поправити бицикл?   

 ̶      ,    . Данас имам пуно посла. 

̶  Шта мислиш, да ли се Весна заљубила?    ̶    . 

̶  Ништа нисам учила. Да ли да покушам да препишем?   ̶   !  

̶  Да немаш можда  још једну оловку?      ̶     ,     изволи. 

5. Састави питање тако да одговор на њега буде наведена речца:

 ?    Можда. 

 ?     Свакако. 

 ?       Да.  

                ГРАМАТИКА 
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ПРОВЕРИ	СВОЈЕ	ЗНАЊЕ		3	

   ГРАМАТИКА 

    Ко је _____________ човек?           Зашто су дошли _________ људи? 

   После ____________ часа идемо кући.             Ја сам се родила у ___________ кући. 

   Шта да радим са _____________ стварима?    Шта видите на ____________ слици? 

На линију упиши одговарајући облик показне заменице овај, ова, ово: 

   6 

  Мислим да је најбоље да купиш  ____________ сат који смо јуче видели у излогу. 

  Мене ваш успех не чуди. А да ли сте и ви очекивали  баш _______________ успех? 

  Погледај ____________ аутомобил онде! ________________ аутомобил вози и мој тата. 

  ________ столица поред тебе је поломљена. Седи на __________ поред мене. 

Допуни реченицу одговарајућим обликом  показне заменице: 

   6 

  Сашка и Уна седе у _________________________________ .       (1.) 

  (20.)   Наш тим је управо постигао  ____________________________________ . 

 Мој брат је јуче прославио   ___________________________________  .  (13.)   

  (6.)   Аутобус полази са ________________________________________ . 

 У позоришту смо седели у _____________________________________ .  (8.) 

   5 

Допуни реченицу на основу илустрације и броја датог у загради:  

1

2

3
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  0 ‐ 10 = 1; 11 ‐ 15 = 2; 16 – 20 = 3; 21 ‐ 25 = 4; 26 – 30 = 5   

                ГРАМАТИКА 

  датум свог рођења:      _____________________________ 

  мамин датум рођења: _____________________________ 

 татин датум рођења:     _____________________________ 

Напиши правилно следеће датуме: 

   3 

  ‐   ________________________________________________________ ?     ‐ Вероватно. 

  ‐   ________________________________________________________ ?     ‐ Наравно. 

  ‐   ________________________________________________________ ?      ‐ Нажалост, не. 

  ‐   ________________________________________________________ ?      ‐ Да, сигурно. 

  ‐   ________________________________________________________ ?      ‐ Ево. 

Постави питање тако да одговор на њега може да буде наведена речца: 

   5 

 Моје жеље се некада остваре, а некада се __________________ и не остваре. 

 Нема Маје. ____________________  је опет заборавила шта смо се договорили. 

 Тата ми је забранио да играм игрице. _______________ , и мама се сложила са њим. 

 ___________ ти нисам већ сто пута рекла да не разбацујеш ствари по соби? 

 Да ли си видео Драгана? Да, _____________ је прошао овуда.        

Упиши одговарајуће речце: 

   5 

4

5

6
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ПРИЛОЗИ	ЗА	НАЧИН	

1. Постави питање тако да одговор на њега буде истакнута реч у реченици:

 Делфин плива одлично.     Коњ скаче високо.      Паук се брзо пење. 

 ?    ?      ? 

  Допуни ову реченицу: 

   Истакнуте речи се зову      . Ове речи стоје уз 

   и казују           се врши глаголска радња.  

  Како ти вршиш ове радње? Изабери прилог за начин који најбоље описује твоју способност па  

  га повежи са питањем: 

  некако, никако, добро, лоше, одлично, вешто, брзо, споро, осредње 

  Како ти пливаш?   Како прескачеш козлић?    Како се пењеш уз конопац? 

2. Састави на основу илустрација реченице по овом моделу:     КО?/ШТА?  + ШТА РАДИ? + КАКО?

   ГРАМАТИКА 



66 

3. Како све могу да се врше ове радње? Напиши што више прилога за начин уз ове глаголе:

 говорити 

 радити 

4. Најпре повежи илустрацију са одговарајућим прилогом а затим састави реченицу:

5. Одговори на ово питање тако што ћеш заокружити слово испред оног одговора који теби највише

одговара:

  Како си?           а) добро         б) лоше                 в) одлично  г) не баш најбоље 

  Како ти је на часу?    а) сјајно    б) занимљиво      в) досадно        г) подношљиво 

пажљиво 

стрпљиво 

чврсто 

вешто 

гласно 

сигурно 

                ГРАМАТИКА 
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6. Поред наведених прилога упиши оне који казују да се радња врши на супротан начин. Пази како

пишеш негацију!

 уредно   правилно   вешто    читко 

  успешно   задовољно      тачно     јасно 

7. Посматрај илустрације па пореди наведене прилоге:

 Зец трчи брзо.     .   . 

  Каранфил мирише лепо. 

8. Пореди  како ко врши ове радње:

  Милица пише уредно.  Ана пише  још     .   Јелена пише     . 

  Петар добро игра.     Саша игра мало    .   Горан игра    . 

  Она је прошла лоше.    Ја сам прошао      .     Ти си прошао     . 

9. Уочи разлику између придева и прилога. У следећим реченицама подвуци само прилоге:

 Весело дете весело пева.  Немирно маче немирно скаче. 

  Тешко ћете подићи то тешко дрво. 

10. Допуни следеће реченице прилозима  за начин:

 Моја мама      кува.    ме боли грло. 

 На излету је било веома       .    Никада се нисам осећао     . 

   ГРАМАТИКА 
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ПОВРАТНИ	ГЛАГОЛИ	

1.Живела зима! Које ти радости она доноси? Сваки наведени глагол препиши испод одговарајуће

илустрације:

 клизати се     санкати се    грудвати се   скијати се  

 Сада допуни реченице тим глаголима у оном редоследу како си их преписао/преписала: 

 Били смо на зимовању у Аустрији. По цео дан смо       и уживали на снегу. 

  Чим је пао први снег, деца су отишла на оближњи брег да      . 

  Данас смо били у леденој дворани. Дуго смо     на леду . 

  Једва смо чекали да се заврши час. Звоно! Истрчали смо напоље да     . 

2. Препиши реченице тако да не искажеш субјекте. Пази на ред речи:

 Ми се нисмо тако договорили. 

 Они се нису због тога свађали. 

 Ја се нисам лепо обукла. 

 Оне се још нису спремиле. 

 Ти се ниси сложио са тим. 

 Ви се нисте видели са њима. 

                ГРАМАТИКА 
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3. Следеће реченице напиши у одричном облику:

 Весна се прехладила на излету. 

   Иван се обрадовао оцени. 

  Марија се наљутила на другарицу. 

  Петар се разболео. 

  Данас смо се срели на улици. 

4. Одговори на основу илустрација најпре шта ко ради а затим и шта ће ко радити:

 Јелена   .    Павле     . 

 Драгана      .    Дете     . 

5. Допуни на основу илустрација и ове реченице:

1. Она још иде у основну школу а већ  . 

2. Весна,  пожури.    па да кренемо. 

3. Стварно није фер! Престаните да ми  . 

   ГРАМАТИКА 

2     1  

3
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6. Повратне глаголе:

  волети се, обувати се, тући се, наоблачити се, спремити се, радовати се, стидети се, најести се 

 разврстај на: 

 а) праве повратне:  

 б) узајамно‐повратне: 

 в) неправе повратне: 

7. Одговори на основу илустрација на постављена питања:

  Да ли се дечак уплашио пса? 

  Да ли су се деца сакрила?  

 Да ли се тата вратио са посла? 

  Да ли се Миши свидео поклон? 

8. Који од ова два глагола одговара првој а који другој реченици? Илустрације ће ти помоћи да

направиш прави избор:

       правити  /правити  се            поклонити се / поклонити 

  Шта то            ?    Глумац           публици. 

  Шта            важан?     Син     мами цвеће. 

                ГРАМАТИКА 
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ИМПЕРАТИВ	

1.Шта је наставница заповедила својим ученицима? Допуни реченице облицима императива:

̶      децо!          (седети) 

̶  Милане,    прозор. Овде нема ваздуха.     (отворити) 

̶  Ивана,     своју свеску.   (донети) 

 ̶      нам свој задатак.  (прочитати) 

 ̶     пажљиво своју другарицу. (слушати) 

2. Допуни реченицу обликом заповедног начина од глагола датог у загради:

  ‐ Милице,     у библиотеку.    ову књигу.     и ове 

   (ићи)     (вратити)    (понети) 

  часописе.     моју чланску карту.     библиотекарки да сам болесна. 

 (узети)     (рећи) 

  успут и у продавницу.    један хлеб.  Молим те,    . 

 (свратити)    (купити)     (пожурити) 

3. Императивом казујемо и забрану да се нека радња врши. То чинимо овако:   Немој  причати!  или

Не причај!  Искажи ове забране на други начин:

  Немојте  преписивати!      Не    !     Немој  викати!    ! 

  Немојте се гурати!   !        Немојмо се свађати!      ! 

  Немој лагати!      !     Немојте долазити!     ! 

4. Реши ребусе па онда тим глаголима допуни реченице:

   Не     брзо! 

   Не     јакну! 

   ГРАМАТИКА 
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5. Изабери  одговарајући глагол па га напиши у 2. лицу једнине императива. Затим уместо слике

упиши одговарајући облик именице тако да добијеш правилне реченице:

                                  Не                                        ! (затворити /  затварати) 

  !    Не     !      (бацати  /  бацити)  

 .    Не     ! (прелазити  / прећи) 

 .    Не    !   (скинути / скидати) 

6. На основу илустрација допуни реченице. Употреби императиве ових глагола:

  обрисати, исећи, бацити, испећи, нахранити, опрати 

   Стефане,     .    Љиљо,    . 

  Ко је редар?     .    Ана,    . 

  Тата,     .    Мама,    . 

7. На основу прве реченице допуни другу тако да употребиш глагол који има супротно значење:

  Упали светло!     !      Откључај врата!        ! 

  Уђите унутра!     напоље!     Устаните!          ! 

  Питајте!           !       Причај!           ! 

  Спакуј ствари!      !     Обуј ципеле!     ! 

  Узми то!          !       Утишај телевизор!      ! 

                ГРАМАТИКА 

Затвори врата.  затварај врата 
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8. Да ли знаш да правиш палачинке? Ако још не знаш, право је време да научиш. Допуни реченице

обликом 2. лица множине императива и добићеш прави рецепт:

  1.    неку мало дубљу посуду.     у њу 2‐3 јајета. 

   узети  разбити 

  2.    јаја мало миксером а затим     око 130 грама  брашна 

        мутити                  додати 

 и 2 децилитра млека.    да мутите смешу све док не буде глатка и без 

         наставити 

 громуљица.  Ако је тесто тврдо,          мало млаке воде и 

       улити           промешати 

  да се смеша разреди толико да може да се разлива по тигању. 

3. У тако добијену смешу  још ½ децилитра уља и лагано 

 сипати     измешати 

  добијено тесто. 

  4.      тесто да стоји 15‐20 минута. 

   оставити 

  5.      шпорет, тигањ   са мало уља па га 

         укључити                                                   подмазати          спустити 

 на врућу ринглу да се добро угреје. Сипаћом кашиком (кутлачом)  

 одмерити 

   количину теста па га онда равномерно      по тигању.  

         разлити                                                 пећи 

   око 1 минут а затим     палачинку на другу страну. Када буде печена и са  

 окренути 

  друге стране,    је на чист тањир и све   за следећу 

  одложити     поновити 

  палачинку.  

6. Када испечете све палачинке,  их филом по жељи: еурокремом, џемом, 

  намазати 

 кексом и орасима... 

7. Не   да искључите шпорет! 

  заборавити 

   ГРАМАТИКА 
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КАКО	ДА	КАЖЕМ,	НАРЕДИМ,	ЗАМОЛИМ,	ПИТАМ,	ПОЖЕЛИМ	

1. У следећој шаљивој песми подвуци све упитне реченице:

  Неспоразум 

  Што то кука магарац,   

  зна ли можда ко?        

  Сви га редом питали:   

 „Да ти није зло? 

  Ил' си гладан комшија? 

  Или су те тукли? 

  Да те нису грдили 

  и за уши вукли? ” 

  „Ију!”, реко магарац. 

  „Шта вам на ум пало? 

  Па ја  само пробао 

  да запевам мало.” 

  Мирослав Антић 

  На основу чега препознајеш  упитне реченице? Упиши знак који стоји на њиховом крају:  

2. Колико упитних реченица можеш да саставиш на основу једне обавештајне? Погледај пример:

 Исидора   је   данас   добила    петицу     из математике. 

 Састави и ти упитне реченице на основу ове обавештајне реченице: 

  Следеће суботе    брат и ја    идемо    са татом        на утакмицу. 

Ко је данас добио петицу из математике? 

Када је Исидора добила петицу из математике? 

Шта  је данас Исидора  добила из математике? 

Из ког предмета  је Исидора  добила петицу ? 

                ГРАМАТИКА 
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3. Испод сваке илустрације напиши по једну жељу (жељну реченицу):

4. На основу наведене обавештајне реченице напиши одговарајућу заповедну реченицу:

  Деца су замолила маму да им пече палачинке. 

  .      . 

  Тата је наредио деци да одмах престану да се свађају. 

   ! 

 Наставник је опоменуо  Мирка да не прича на часу. 

   . 

 Саобраћајац је рекао тати да смањи брзину и вози опрезно. 

                             ! 

 Директор је забранио да користимо мобилни телефон на часу. 

  ! 

Господине, 

   ГРАМАТИКА 
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5. Следеће потврдне реченице напиши у одричном облику:

  Они су се договорили како ће организовати хуманитарну акцију. 

  Да ли и ви долазите?  

 Петар је јуче ишао на клизање. 

 Ми смо се синоћ из села вратили касно.  

   Јесте ли им рекли да понесу лопту? 

6. На основу наведеног примера састави и ти по три реченице: 1. обавештајну, 2. упитну и 3. узвичну.

Илустрације ће ти помоћи у томе:

1. Аутобус је стигао у станицу. / Аутобус полази са првог перона...

2. Да ли аутобус ускоро стиже? /Са ког перона полази аутобус? Кад...

3. Долази аутобус! /Пази, иде аутобус! / Јао, закаснио сам на аутобус!

Зар ви     ? 

                ГРАМАТИКА 
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ПРОВЕРИ	СВОЈЕ	ЗНАЊЕ		4	

  Бацио сам школску торбу и брзо потрчао на терен.    ____________________ 

  Јуче смо се лепо провели на излету.  ____________________ 

  Лекар ми је строго забранио да се умарам.    ____________________ 

  Све задатке сам тачно урадила.  ____________________ 

  На крају смо их некако победили.  ____________________ 

Из следећих реченица препиши прилоге за начин: 

   5 

 радосно, искрено,  уредно, љутито, никако   

   Друг ми је _________________ рекао: „ Ниси морао баш то да кажеш”. 

  ________________  сам му рекао да ми је жао. 

  ________________  нисам могао да заборавим тај догађај. 

 Дотрчала сам до њих и __________________  узвикнула: „ Јупи! Идем са вама у биоскоп”. 

 _________________ сам сложила у ормар све своје ствари. 

Изабери одговарајући прилог за начин па њиме допуни реченицу: 

   5 

        свађати се        борити се       истуширати се    заљубити се       уплашити се 

 Маја ________________ пре спавања.          Мачка _________________ пса. 

  Не волим када ______  мама и тата __________________ .   

 Поштено су _____________________ .     Ивона ______ баш ________________ . 

   5 

Повежи линијом глагол са илустрацијом. Допуни реченицу одговарајућим глаголом: 

   ГРАМАТИКА 

1

2

3
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  0 ‐ 10 = 1; 11 ‐ 15 = 2; 16 – 20 = 3; 21 ‐ 25 = 4; 26 – 30 = 5   

                ГРАМАТИКА 

  Децо, не скочите више.                    ______________________________________________ . 

  Не баците кукуруз кокошкама.      ______________________________________________ . 

  Не препиши задатак од друга.       ______________________________________________ . 

  Молим вас, не отворите књиге.     ______________________________________________ . 

  Не пређи пешачки на црвено.        ______________________________________________ . 

Препиши реченице тако да исправиш погрешно употребљен глагол: 

   5 

  Мама је рекла  Зорици да донесе тањире.                  Зорице, ____________________ тањире.  

  Наставник је замолио ученике да отпевају песму.     Децо,    _____________________ песму.  

  Тата је замолио Сашу да му сипа мало воде.    Саша, ________________  ми мало воде.  

  Предложио сам Ани да се више не свађамо.       Ана,    ____________________ више. 

  Бака нас је замолила да дођемо код ње.          Децо, ___________________ код мене.  

На основу датих реченица директно заповеди наведеним лицима шта треба да раде: 

   5 

   Весна, _______________ сок.       Горане, ______________ руке.  

 Дејане, _____________ ми лопту. 

  Децо, _____________ супу.       Оља, ____________ цвеће.   

Глаголе представљене илустрацијама употреби у реченицама у облику императива: 

   5 

4

5

6
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РЕШЕЊЕ ПРВОГ ТЕСТА 

 

 

 

 

   

   ‐ Да ли си ти Американац? 

   ‐ Не, ја сам Енглез. 

  ‐ Аха!  Долазиш из Енглеске?         

  ‐ Не, него из Америке.          

  ‐ Сад ништа не разумем.          

  ‐ Ја сам рођен у Енглеској,  али живим у Америци.  

  1. 

Следеће реченице препиши писаним словима. Пази на велико слово: 

    

   Италија      Италијани  Русија       Руси 

   Немачка       Немци  Пољска     Пољаци 

   Грчка             Грци  Француска    Французи 

Поред сваке наведене државе упиши назив народа који у њој живи: 

  2. 

   Намажи се кремом да не изгориш на сунцу .   ЗЕМЉА 

   Енергија  Сунца омогућава живот на Земљи .  МЕСЕЦ 

   Стави још мало земље  у саксију.            СУНЦЕ 

   Ноћас се од облака не види месец . 

Изабери одговарајућу именицу  па њоме допуни реченицу:

  3. 

  каиш         камион   авион    судија        кајсија 

Именуј оно што је представљено на илустрацији. Пази на писање сугласника Ј:  

  4. 

  историја – историјски; Белгија – белгијски; студент – студентски; планина – планински;  

 Јужна Морава ‐ јужноморавски 

Од следећих именица изведи присвојне придеве помоћу наставка –ски:

  5. 

  Наставница је рекла да ће до сутра изправити наше задатке.  

  На концерт је дошло пуно обажаваоца овог бенда.        Ова зграда је висока око осам метра. 

  Деца су се играла у градцком парку.      Предала сам задатак али се нисам подписала на њега. 

У следећим реченицама подвуци погрешно написане речи:

6.



80 
 

РЕШЕЊЕ ДРУГОГ ТЕСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           Наставите само напред у истом правцу .                        Већ пар јутара не чујем сат кад  звони.             

            Тата је дуго разговарао са возачем аутобуса.                Е мој друже, и мени се исто догодило.          

            На стадиону је било пуно гледалаца. 

  1. 

Следеће реченице допуни одговарајућим облицима речи датих у загради: 

                   

               Ставила је косу иза ушију .       Лиле су јој  сузе из  очију.              Колико комарац има ногу?        

               На руци имамо пет прстију.     У корпи има пуно   крушака.        Данас смо се возили чамцем. 

  2. 

Допуни реченице обликом множине именица представљених илустрацијама: 

           

        То се не може описати речима.                           Чиме?                              инструментал 

        Од баке сам добила златне минђуше.               Од кога?                         генитив 

        Ишла сам са братом на утакмицу.                       Са ким?                          инструментал 

        Донела сам тати чашу воде.                                  Коме?                              датив 

        Цео час смо причали о екскурзији.                     О чему?                           локатив 

  3. 

Напиши на које питање одговара истакнута именица а онда одреди и у ком је падежу: 

              

            са, из, од, кроз, испред, код  
 

        Позајмио  сам књигу  од  друга.         Допутовали су из Београда.            Гледао је кроз прозор.   

        Вечерали смо са  пријатељима.         Дошли смо код наших рођака.      Срели смо се испред школе. 

Допуни реченицу оним предлогом који јој одговара:

  4. 

           

        

               Цвеће је процветало.       Дрвеће је порасло.     Воће је сазрело.             Лишће је опало. 

Уместо илустрације упиши збирну именицу  па на основу датог глагола састави реченицу са 

предикатом у прошлом времену: 

  5. 

              

        Мама је опрала          посуђе/воће/поврће                                       (збирна именица) 

        Попио сам чашу          сока, млека, воде, јогурта                              (градивна именица) 

        Они су отпутовали у   Рим/ Пешту/ Италију....                                 (властита именица) 

        Они су отпутовали на море/планину/ језеро/село...       (заједничка именица) 

        Тада сам осетио велику срећу/ тугу/ радост...                                  (мислена именица) 

         

Допуни реченицу траженом врстом именице:

  6. 
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РЕШЕЊЕ ТРЕЋЕГ ТЕСТА 

 

 

    Ко је овај  човек?              Зашто су дошли ови  људи? 

   После овог часа идемо кући.          Ја сам се родила у овој кући. 

   Шта да радим са овим стварима?   Шта видите на овој слици? 

  1. 

На линију упиши одговарајући облик показне заменице овај, ова, ово: 

  Мислим да је најбоље да купиш  онај  сат који смо јуче видели у излогу. 

  Мене ваш успех не чуди. А да ли сте и ви очекивали  баш толики успех? 

  Погледај онај  аутомобил онде! Онакав аутомобил вози и мој тата. 

  Та столица поред тебе је поломљена. Седи на ову  поред мене. 

  2. 

Допуни реченицу одговарајућим обликом  показне заменице:

   Сашка и Уна седе у првој клупи .         

   Наш тим је управо постигао  двадесети кош. 

   Мој брат је јуче прославио  тринаести рођендан.  

   Аутобус полази са  шестог перона. 

 У позоришту смо седели у осмом реду.  

  3. 

Допуни реченицу на основу илустрације и броја датог у загради: 

Одговор је тачан ако је било који датум написан овако:     8. мај 2003. или 8. 5. 2003. или 8. V 2003.

Напиши правилно следеће датуме:

  4. 

      Признају се сва питања која одговарају наведеној речци. На пример: 

  ‐  Хоћете ли ићи на утакмицу?/‐ Шта мислиш, хоће ли пасти киша?/‐ Јел долазиш и ти?...  ‐ Вероватно.   

Постави питање тако да одговор на њега може да буде наведена речца: 

  5. 

 Моје жеље се некада остваре, а некада се  нажалост и не остваре. 

 Нема Маје. Сигурно  је опет заборавила шта смо се договорили. 

 Тата ми је забранио да играм игрице. Наравно, и мама се сложила са њим. 

 Зар ти нисам већ сто пута рекла да не разбацујеш ствари по соби? 

 Да ли си видео Драгана? Да, управо је прошао овуда.         

Упиши одговарајуће речце: 

6.
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РЕШЕЊЕ ЧЕТВРТОГ ТЕСТА 

 

 

 

 

  Бацио сам школску торбу и брзо потрчао на терен.         брзо   

  Јуче смо се лепо провели на излету.     лепо 

  Лекар ми је строго забранио да се умарам.      строго 

  Све задатке сам тачно урадила.       тачно 

  На крају смо их некако победили.       некако 

  1. 

Из следећих реченица препиши прилоге за начин:

 Друг ми је љутито рекао: „ Ниси морао баш то да кажеш”. 

 Искрено  сам му рекао да ми је жао. 

 Никако нисам могао да заборавим тај догађај. 

 Дотрчала сам до њих и радосно  узвикнула: „ Јупи! Идем са вама у биоскоп”. 

 Уредно сам сложила у ормар све своје ствари. 

  2. 
Изабери одговарајући прилог за начин па њиме допуни реченицу:

        свађати се             борити се           истуширати се       заљубити се       уплашити се 

Маја се истуширала  пре спавања.       Мачка се уплашила  пса.   Не волим када се мама и тата свађају.  

   Поштено су се борили.                         Ивона се баш заљубила. 

  3. 

Повежи линијом глагол са илустрацијом. Допуни реченицу одговарајућим глаголом: 

Децо, не скачите више.        Не бацајте кукуруз кокошкама.    Не преписуј задатак од друга. 

   Молим вас, не отварајте књиге.         Не прелази пешачки на црвено. 

Препиши реченице тако да исправиш погрешно употребљен глагол:

  4. 

 Зорице, донеси тањире.        Децо, отпевајте песму.      Саша, сипај ми мало воде.  

  Ана,  не свађајмо се више.     Децо, дођите  код мене.    

На основу датих реченица директно заповеди наведеним лицима шта треба да раде: 

  5. 

 Весна, попиј сок.                                     Горане, опери руке.       Дејане, баци /додај ми лопту.

  Децо, поједите супу.                              Оља, залиј цвеће.   

Глаголе представљене илустрацијама употреби у реченицама у облику императива: 
6.
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