
НАУЧИЛИ СМО

1.  Азбука има:  (подвуци тачан одговор)       •  31 слово     • 30 слова •  29 слова ____ /1

2. Строфу заокружи, а стих подвуци : ____ /2

3. Повежи линијом текст са одговарајућом књижевном врстом, као што је започето: ____ /4

4. Поред сваке реченице обоји ТАЧНО или НЕТАЧНО. __/4

Мара прича. обавештајна реченица ТАЧНО НЕТАЧНО
Обриши таблу! узвична реченица ТАЧНО НЕТАЧНО
Где си био? упитна реченица ТАЧНО НЕТАЧНО
Ура, добио сам пса! заповедна реченица ТАЧНО НЕТАЧНО

5. У ком облику је написана следећа реченица?                                                                                                ___ /2
∑ Данас радимо проверу знања.   ____________________________________________________

∑ Напиши је у другом облику. ________________________________________________________

Спази бик зеца где као стрела бежи                                            
Преко поља, па му позавиде на брзини... ШАЉИВА ПРИЧА 

ПОСЛОВИЦА

БАСНА

ЗАГОНЕТКА

БАЈКА

Били једном један краљ и краљица који     су 
много жалили што нису имали деце...

Из малена неба снег пада. (лед и вода)                                        

Орао Турчин ралицом по страни изнад                                     
некакве ћуприје, а Еро путем ћерао неколико 
коња натоварених...

У лажи су кратке ноге.                                                                   

Мислио би човек
Кад погледа мрак
Да је страшно моћан,
Да је силно јак.

То би било наопако –
Ал’ на срећу није тако:
Свећицу зажежи,
Мрак од тебе бежи.

6.                                    Пас лаје . ____ /1

Ово је:  глас,  реченица,  реч . (подвуци тачан одговор )

7.
У  речи С О К заокружи 

сугласнике . ___ /1

8. Следеће речи подели на слогове : ___/2

СТОЛИЦА ________________________, 
МРВА _____________________.              

9. У следећем низу речи именице прецртај, а 
глаголе  заокружи :  

пева , лопта , Невена , скаче. ____ /2

10. У следећим реченицама подвуци субјекат једном , а предикат двема линијама: ____ /4                               

Стева игра фудбал.             Јелена и Сања  праве колаче.



13. У сваком пару заокружи по једну реч која је правилно написана: ____ /3 

бијо           био не зна          незна оџачар    ођачар

11. У  следећим реченицама:               ____ /6                                                                                                                       

∑ подвуци именице    Бака плете. Дека копа башту. Маша се игра са кучићима.
∑ препиши именицу средњег рода у множини________________________________

12. Реченицу написану у садашњем времену обоји  плаво, у будућем времену зелено, а у прошлом      
времену жуто. Данас не пада киша. ____ /3 

Били смо на излету на Авали. Овог лета ћу ићи на море. Данас не пада киша.

14. Заокужи слово испред реченице у којој 
је правилно написана речца ли. ____ /2                                         

а) Дали смо  дали Милици лепо име?
б) Да ли смо да ли Милици лепо име?  
в) Да ли смо дали Милици лепо име?
г) Дали смо да ли Милици лепо име?

15.  Заокружи слово испред речи која има 
слично значење као подвучена реч. ___/2                                      

Најпре треба да одабереш згодну грану да се 
гнездо не сруши кад дуне ветар.

а) лепу б) погодну       в) дебљу      г) повећу

16.  Луде чарапе

Бака се љутила на дедине палчеве на ногама. Били су веома
знатижељни и провиривали су из чарапа. Деда је за то кривио 
чарапе, а чарапе су се жалиле што су поцепане. Бака их је опрала и 
обећала деди да ће их закрпити. Обесила их је на конопац за 
сушење веша. Чарапама је то стварало вртоглавицу и оне лагано
скоче с конопца и оду. Знале су да ходају јер их је деда научио. 
Птице у пролеће полажу јаја у гнезда. 
- Баш су луде! - гунђале су дедине панталоне које су такође висиле 
на конопцу за сушење веша. 
- Прехладиће се без дединих топлих папуча. 
И заиста, следећег дана чарапе су се вратиле из шетње кијајући и 
кашљући.

___/3                                      
∑ Препиши реченицу која не припада овој причи. 

________________________________________________________

∑ Где је бака ставила опране чарапе?____________________
________________________________________________________

∑ Зашто су се чарапе вратиле кијајући? __________________
________________________________________________________
________________________________________________

17. Шта значе следеће  
скраћенице ? Напиши.   ___ /4                                                                                                            

ОШ______________________
_________________________

cm_______________________

уч. _____________________

h ________________________

број поена ____/46  _______%


