
 

 

1. Пажљиво прочитај следећи текст. 

Нас двоје смо ишли поред бистрог Дунава и посматрали немирне таласе који су лагано 
љуљали дрвене чамце. Они плутају на дунавској води, поред дрвећа и жбуња. Ми ћемо 
после обући вунене јакне и кожне капуте, први пут ове зиме. Идемо да купимо један хлеб и 
млеко. 

а) Из текста препиши по једну заједничку, властиту, збирну и градивну именицу и одреди јој род и број. 

 ИМЕНИЦЕ РОД БРОЈ 

Заједничка    

Властита    

Збирна    

Градивна    

 

б) Из текста препиши по један глагол у прошлом, садашњем и будућем времену и одреди му лице и 
број. 

 ГЛАГОЛ ЛИЦЕ БРОЈ 

Прошло време    

Садашње време    

Будуће време    

 

в) Из текста препиши по један описни, присвојни и градивни придев и одреди им род и број. 

 ПРИДЕВ РОД БРОЈ 

Описни    

Присвојни    

Градивни    

 

г) Из текста препиши две заменице, одреди лице у којем се налазе и број. 

ЗАМЕНИЦЕ ЛИЦЕ БРОЈ 

   

   

 

д) Из текста препиши три броја и одреди им врсту. 

БРОЈЕВИ ВРСТА 

  

  

  

 

 

♥ КОНТРОЛНА ВЕЖБА: Врсте речи (именице, глаголи, придеви, бројеви, заменице) 

 



2. У реченици подвуци непроменљиве речи. 

Возићу бицикл по улици, поред куће, преко ливаде, уз језеро, кроз шуму. 

3. Препиши писаним словима следећу реченицу. Број напиши цифрама. 

ДРАГА ТЕТА НЕНО, ПОЗИВАМ ВАС НА ПРОСЛАВУ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Заокружи речи у којима је сугласник Ј правилно употребљен: 

радијоница, мајица, пиј, научијо, бијо. 

5. Подвуци тачно написане речи: 

а) београдски, Суботички                        б) београђанин, Србин  

в) анин, Савин                          г) незнам, не волим  

6. Препиши текст правилно. Напиши велико слово где је потребно. 

јелена лена ђорђевић је ученица основне школе иво андрић. станује у улици ивана 
милутиновића. рођена је у смедеревској паланци. њен отац је војвођанин, а мајка немица.  

за божић је допутовала у београд. у београдској књижари, у улици кнеза михаила, купила је 
књигу ма шта ми рече љубивоја ршумовића. на тргу николе пашића је купила часопис 
здраво. сада га листа док чека другарицу нишлијку милу. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

 

 

Нови Логос 

 



 

 

1. Пажљиво прочитај следећи текст. 

Нас троје смо шетали поред мутне Саве и гледали разигране таласе који су брзо љуљали 
металне чамце. Они лелујају на савској води, поред грања и жбуња. Ми ћемо после навући 
кожне чизме и вунене капе, други пут ове зиме. Идемо да купимо два брашна и со.  

а) Из текста препиши по једну заједничку, властиту, збирну и градивну именицу и одреди им род и број. 

 ИМЕНИЦЕ РОД БРОЈ 

Заједничка    

Властита    

Збирна    

Градивна    

 

б) Из текста препиши по један глагол у прошлом, садашњем и будућем времену и одреди им лице и број. 

 ГЛАГОЛ ЛИЦЕ БРОЈ 

Прошло време    

Садашње време    

Будуће време    

 
в) Из текста препиши по један описни, присвојни и градивни придев, и одреди им род и број. 

 ПРИДЕВ РОД БРОЈ 

Описни    

Присвојни    

Градивни    

 
г) Из текста препиши две заменице, одреди лице у којем се налазе и број.    

ЗАМЕНИЦЕ ЛИЦЕ БРОЈ 

   

   

 
д) Из текста препиши три броја и одреди им врсту. 

БРОЈЕВИ ВРСТА 

  

  

  

 
 

☻КОНТРОЛНА ВЕЖБА: Врсте речи (именице, глаголи, придеви, бројеви, заменице) 

 



2. У реченици подвуци непроменљиве речи. 

Возим ролере по кеју, поред зграде, преко травњака, уз реку, кроз град. 

3. Препиши писаним словима следећу реченицу. Број напиши цифрама. 

ДРАГИ КОМШИЈА СЛАВКО, ПОЗИВАМ ВАС НА ПРОСЛАВУ МОГ ДЕСЕТОГ РОЂЕНДАНА. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Заокружи речи у којима је сугласник Ј правилно употребљен: 

стадијон, кутија, изгубијо, хигијена, једанајест. 

5. Подвуци тачно написане речи: 

а) златиборски, Чачански                     в) марковићево, Петровићево  

б) енглез, Македонац                             г) нећу, не мам  

6. Препиши текст правилно. Напиши велико слово где је потребно. 

милена мила ћоровић је ученица основне школе десанка максимовић. станује у улици петра 
зрињског. рођена је у бачком петровом селу. њен отац је чачанин, а мајка енглескиња. 

за божић је допутовала у београд. у београдској књижари, у улици краља петра, купила је књигу 
хајди јохане шпири. на тргу николе пашића је купила часопис забавник. сада га листа док чека 
другарицу новосађанку сању. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

 

 

Нови Логос 

 


