
ГЛАГОЛИ – радња,стање,збивање 
(учитељица Алексић Зорица) 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА: ________________________________________ 

 

1. Повежи : 

 

 ГЛАГОЛ  ЗНАЧЕЊЕ 

1. сањати  РАДЊА 

2. грмети СТАЊЕ 

3. вежбати ЗБИВАЊЕ 

 

2. Зaокружи слово испред реченице у којој се појављује глагол који означава радњу: 

a) Стајао сам два сата у реду. 

б) Фудбалер је разбио прозор . 

в) Цео дан веје снег. 

3. Заокружи слово испред реченице у којој се појављује глагол који означава стање: 

а) Сањао сам страшан сан . 

б) Мачка ме је изгребала. 

в) Ноћас је грмело . 

4. Заокружи слово испред реченице у којој се појављује глагол који означава збивање: 

а) Трчим скоро сваки дан. 

б) Данас сам поцрвенела од стида. 

в) Ветар је јутрос фијукао. 

5. Међу следећим глаголима подвуци оне који означавају радњу: 

знати , јурити , смрзнути се , пењати се, чистити , лежати , ходати , цветати 

6. Међу следећим глаголима подвуци оне који означавају стање : 

играти се , плакати  , севати , желети , посматрати , летети , радовати се  

7. Међу следећим глаголима подвуци оне који означавају збивање: 

вејати , ходати , раздањивати се , певати , свитати , залазити , ловити , грмети 

8. Разврстај глаголе на оне који означавају радњу , стање и збивање : 

скакати,  седети , играти  , венути , кречити , провејавати ,  веровати , наоблачити се , пеглати , 

сећи ,  лежати  , пљуштати   

 

 РАДЊА СТАЊЕ ЗБИВАЊЕ 

1.    

2.    

3.    

4.    
 

9. Допуни следеће реченице одговарајућим глаголима : 

а) Бранислав _______________________ да једе воћну салату . 

                                             ( стање ) 

б) Славко __________________   кукуруз . 

                                   ( радња ) 

в) Целе ноћи је ____________________ и _________________________. 

                                          ( збивање )                                           ( збивање ) 



 

ГЛАГОЛИ(РЕШЕЊА) – радња,стање,збивање 
(учитељица Алексић Зорица) 

 

1. Повежи : 

 

 ГЛАГОЛ  ЗНАЧЕЊЕ 

1. сањати  РАДЊА 

2. грмети СТАЊЕ 

3. вежбати ЗБИВАЊЕ 

 

1. Зaокружи слово испред реченице у којој се појављује глагол који означава радњу: 

a) Стајао сам два сата у реду. 

б) Фудбалер је разбио прозор . 

в) Цео дан веје снег. 

2. Заокружи слово испред реченице у којој се појављује глагол који означава стање: 

а) Сањао сам страшан сан . 

б) Мачка ме је изгребала. 

в) Ноћас је грмело . 

3. Заокружи слово испред реченице у којој се појављује глагол који означава збивање: 

а) Трчим скоро сваки дан. 

б) Данас сам поцрвенела од стида. 

в) Ветар је јутрос фијукао. 

4. Међу следећим глаголима подвуци оне који означавају радњу: 

знати , јурити , смрзнути се , пењати се, чистити , лежати , ходати , цветати 

5. Међу следећим глаголима подвуци оне који означавају стање : 

играти се , плакати  , севати , желети , посматрати , летети , радовати се  

6. Међу следећим глаголима подвуци оне који означавају збивање: 

вејати ,  ходати , раздањивати се , певати , свитати , залазити , ловити , грмети 

7. Разврстај глаголе на оне који означавају радњу , стање и збивање : 

скакати,  седети , играти  , венути , кречити , провејавати ,  веровати , наоблачити се , пеглати , 

сећи ,  лежати  , пљуштати   

 

 РАДЊА СТАЊЕ ЗБИВАЊЕ 

1. скакати седети провејавати 

2. кречити венути наоблачити се 

3. пеглати веровати пљуштати 

4. сећи лежати  

 

8. Допуни следеће реченице одговарајућим глаголима : 

а) Бранислав ________ ВОЛИ _______ да једе воћну салату . 

                                               ( стање ) 

б) Славко ______ КОПА ____________   кукуруз . 

                                    ( радња ) 

в) Целе ноћи је ________  ГРМЕЛО __________ и _________ СЕВАЛО________. 

                                                       ( збивање )                                                    ( збивање ) 


