
ШТА СМО ДО САДА НАУЧИЛИ 
НАПРЕДНИ НИВО 

 

1.Поред дате речи испиши што више речи које су од ње настале (можеш неку и измислити): 

рука: рукавица ………………………….………………………… 

нога: ножица   ………………………….…………………………. 

2. Од једне именице која означава име бића саставите потврдну обавештајну реченицу: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Од именице која означава име предмета саставите једну одричну обавештајну реченицу.   

______________________________________________________________________________ 

4. Поставите питање на дати одговор: После часа можете изаћи у школско двориште. 

_____________________________________________________________________________ 

5. Препишите правилно реченицу: Знашли дали ради библиотека.  

_____________________________________________________________________________           

6. Текст Зна он унапред  
а) написан је у дијалогу 

б) изводи се на сцени 
в) написан је у стиху 

 
7. Реченица коју изговара Миша: Сећам се врло добро. је:  

а) упитна реченица у потврдном облику 

б) потврдна обавештајна реченица 
в) одрична обавештајна реченица 

 
8. Подвуци правилно написану реченицу:  

Сећаш ли се зашто си јуче закаснио? 

Сећаш ли се зашто си јуче закаснио. 
Сећашли се зашто си јуче закаснио? 

 
9. Постави питање на дати одговор: Напољу је хладно.  

____________________________________________________________________________________ 

10. Ко рано рани, две среће граби је: а) народна загонетка  
 б) народна пословица  

 в) народна шаљива песма 
 
11. У народним бајкама: а) добри побеђују зле  

 б) зли побеђују добре  
 в) јачи побеђују слабије 

 
12. У бајци Биберче главни лик је: а) царева кћи  
 б) ала са девет глава  

 в) Биберче 

 



13. Која животиња се не појављује у народној песми Ја сам чудо видео:  

а) коза в) жирафа 
б) жаба г) миш 

 

14.  Заповедним реченицама дају се:  
а) наређења 

б) обавештења 

в) одушевљења 
 

15. Зрно по зрно − погача,  
    камен по камен − палача.  
 

Ово је: а) народна шаљива песма 
б) народна загонетка 

в) народна пословица 
 

16.. Направи реченице. Уз сваку властиту именицу допиши одговарајући глагол.  

Река ______________. Дунав _______________. Рибе ______________. 

Марко _____________. Птице ______________. Џеки _____________. 

(пливати, пецати, шенити, цвркутати, тећи, таласати се) 

 

17. Подвуци у реченици именице у множини .  

Сунце је својим топлим зрацима обасјало поља, шуме и пропланке. 

 

18. Уз дате речи, допиши њихове одговарајуће облике у једнини или множини .  

 

јаје − ____________ брод  − _______________ корпе −_____________ 

лавови − _________ возач − _______________ ђаци − _____________ 
 


