
1. Прочитај овај извештај са утакмице. У свакој 
реченици субјекат подвуци једном, а предикат двема 
цртама.

''Тошић трчи ка голу. Он шутира лопту. Лопта лети 
кроз ваздух. Голман скаче. Лопта пролеће поред њега 
и улеће у мрежу. Публика скаче на ноге. Судија свира 
офсајд. Тошић се хвата за главу.''

2.Подвуци у следећим реченицама субјекат и 
предикат:

Бака меси крофне.
Напољу пада снег.

                                 Дува хладан ветар.

3. Поред датог предиката напиши што више субјеката 
тако да добијеш целовите мисли. 

  лети.

4. Поред датог субјекта допиши што више предиката 
тако да добијеш што више целовитих мисли. 
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