
Нови Логос 

 

ВРСТЕ РЕЧИ И РЕЧЕНИЦА; СЛУЖБА РЕЧИ; ПРАВОПИС; ГЛАГОЛИ 
 
1. Запиши потребне знаке на крају сваке реченице и попуни табелу. 
  
  а) Данас ће се одржати утакмица 
  б) Ко игра 
  в) Још увек не долазе навијачи  
  г) Ура, напред наши 
 
 
2. Пажљиво прочитај следећи текст, подвуци глаголе и разврстај их. 
Док деда дрема, маче мјауче, а псето скаче. Бака тугује јер пљушти киша и севају 
муње. Соња воли када веје снег. Миша пише домаћи задатак. 
а)Радња: 
____________________________________________________________   
б)Стање: 
____________________________________________________________  
в)Збивање: 
__________________________________________________________  
 
3. Глагол мислити напиши по лицима у једнини и множини, у свим временима. 

 

 
ЛИЦЕ 

ПРОШЛО ВРЕМЕ САДАШЊЕ ВРЕМЕ БУДУЋЕ ВРЕМЕ 

Једнина Множина Једнина Множина Једнина Множина 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

 

4. Подвуци главне делове реченица. 

 а) Ја се играм. 
 б) Сваког јутра, заједно у школу иду Милан и Зоран.  
в) Дечак је весело скакутао и трчао по ливади. 
г) Шарени лептирић ће се лагано спустити на црвени цвет. 
 
5. Попуни табелу користећи звездицу у прве две колоне, а речима запиши остале податке. 

ИМЕНИЦЕ ВЛАСТИТЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ РОД БРОЈ 

градови     

јагње     

Енглез     

шуме     

ЗНАЧЕЊЕ ОБЛИК 
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6.  

 

6.  Пажљиво прочитај следећи текст и исправи грешке у њему. 
 

Јуче је одељење III2 ишло са учитељицом у шетњу градом. Кренули су из улице јанка 

чмелика, а изашли на булевар михајла пупина. Прошли су кроз коларчеву улицу, а 

одмарали су се на тргу слободе. Тамо су срели нишлију станка и рускињу ану. На лето 

ће заједно путовати на јадранско море. Кренуће из смедеревске паланке. Видеће 

златибор, подгорицу и скадарско језеро. 

Ђаци се већ радују прослави нове године, божића и ускрса. 

 
7. Напиши речи супротног значења: 

давати – ______________ ; викати – _______________ ; топлота – _______________ 

 
8. Напиши најмање три речи истог значења: 

ићи – ________________________________________________  

 
9. Напиши речи умањеног и увећаног значења: 
прут – ___________________ ; _______________  
кућа – ___________________ ; ________________ 
 
10. Следеће речи препиши и цртама их растави на слогове: 
звоно – ______________ ; јабука – ________________ 
девојчица – ________________ ; мачак – ____________ 
 

11. Исправи грешке у неправилно написаним речима (усправном цртом раздвој, а луком спој 

растављене речи). 

а) Цвеће не ће да расте ако ге незаливам.  

б) Јели Милан сам по јео торту? 

в) Ни је сам, је ли смо и ми. 

г) Не сташни дечак не ради домаћи задатак. 

 

                                                           
 


