Научили смо у другом разреду

Бигз

1. Подвуци тачан одговор. Два писма која постоје у српском језику су:
а) алфабет
б) ћирилица
в) слова
г) латиница
Одговори пуном реченицом латиничним писмом, писаним словима на питања:
Како се зове твој најбољи друг/другарица?.............................................................................................................................
У чему си највише уживао на летњем распусту?....................................................................................................................
2. Повежи стрелицом реченицу са одговарајућим значењем:
Хоћеш ли јабуку за ужину?
Јао, промашио сам!
Филм је узбудљив.
Не трчи ходником!

заповедна реченица
обавештајна реченица
узвична реченица
упитна реченица

3. Стави одговарајући знак на крају узвичне реченице.
Другови су нестрпљиво чекали Огњена. Где ли је? Требало је да донесе фудбалску лопту за школски турнир. Већ су изгубили сваку
наду да ће се појавити.
- Хеј, другари, стижем. Био је то задихани Огњен.
4. Заокружи слово испред реченице написане у одричном облику.
a) Размишљам о одласку до реке.
б) Где си се упутио?
в) Слушај ме, не играј се!
5. Пажљиво прочитај реченице, а затим одговори на постављени захтев.
Јуче је Михајло брисао таблу. Можда ћу сутра ја бити редар. Подвучена реченица је написана у __________________ времену.
6. У ком је роду подвучена именица? Одговор напиши на линији испод стихова
„ Дугачка псећа песма“ Владе Стојиљковића.
Да се разумемо,
ја сам колико јуче
био куче.
Говорили су за мене
да сам, ах, слатко штене...
ИМЕНИЦА ЈЕ У ....................... РОДУ. Напиши је у множини: ______________
7. Следеће именице разврстај по родовима: природа, старац, мреже, поље, бадем, буре
мушки род: _________________________________
женски род: _________________________________
средњи род: _________________________________
8. Којој врсти речи припада подвучена реч?
Мама, тата и ја смо се договорили да ово лето проведемо у Пироту код кумова.
Подвучена реч је ___________ _____________ .
9. У следећим реченицама подвуци субјекат једном и предикат двема цртама:
а) Лена фотографише.
б) Јанко и Василије прескачу зидић.
в) Двориштем су протрчали дечаци из нашег одељења.
г) Растко посматра тенис и навија за Новака.
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10. Препиши правилно следеће реченице:
Зимус сам бијо код Бабе на тари._____________________________________________________
Милена јовановић је путовала у зрењанин. ______________________________________________________
Незнам где је вања путовала. _______________________________________________________
Дали си излазио напоље? _______________________________________________________
11. Заокружи слово испред народне пословице:
а) Чик чворче чукни чавки чвргу.
б) Од знања не боли глава.
12. Текст „Тајна“ је:
а) бајка
б) басна

в) песма

в) Шири, шири, вежени пешкири...

г) драмски текст

13. „Имаш ти и сјаја и гласа, само немаш памети“, каже:
а) коњ магарету
б) пас његовој сенци

в) лисица гаврану

14. Заокружи тачне одговоре:
а) Животиње у баснама имају особине људи.
б) У баснама увек побеђује добро.
в) Басне имају поуку.
г) Басне су приче о принчевима и принцезама
15. а) Подвуци реченицу која не припада овом одломку преузетом из Политикиног забавника:
Један човек недавно је остао заробљен у блату три дана крај реке Рио Гранде у Новом Мексику. Био је уверен да ће му врло брзо
куцнути судњи час. Али, судбина није тако хтела. Спасла га је девојчица, ученица. Она је са наставницом биологије и друговима из
разреда тог дана пошла на излет. У одређеном тренутку, девојчица је и сама забасала у мочварни део шуме и зачула повике
непознатог човека. Кренула је за гласом... Имала је шта да види! Ливада је била пуна прекрасног цвећа. Није могла да приђе
несрећнику, али је била довољно присебна да мобилним телефоном позове ватрогасце. Више од два сата трајала је операција
„чупања” несрећног човека из блата. Он је касније изјавио да се заглавио у блату три дана раније. Срећом, блато није било „живо”,
тако да није пропадао, премда није могао ни да се мрдне.
б) Одговори пуном реченицом. Колико дана је несрећни човек провео у блату?
___________________________________________________________________________________________
16. а) Подвуци у песми речи које се римује са речју СВЕТА:
У далекој земљи некој,
иза брда, иза гора
на обали сињег мора
колиба је била једна
врло стара, трошна, бедна.

У њој живи деда стари
крпи мрежу и рибари,
а баба му ручак кува
и колибу она чува.

Наоколо нигде света,
нико туда да прошета.
Тридесет и више лета
живе они тако сами,
деда пеца, баба чами.

б) Oдговори на постављена питања пуном реченицом:
Где се налазила колиба у којој су живели баба и деда?_______________________________________________________
Шта су радили и чиме су се бавили баба и деда?____________________________________________________________
Колико су дуго заједно живели баба и деда?________________________________________________________________

