РЕЧЕНИЦЕ ПРЕМА ЗНАЧЕЊУ И ОБЛИКУ
1. Повежи реченицу са врстом којој припада.
Да ли су тешки задаци?

ОБАВЕШТАЈНА РЕЧЕНИЦА

Буди пажљив!

УЗВИЧНА РЕЧЕНИЦА

Добићу поклон!

УПИТНА РЕЧЕНИЦА

Распуст ћу провести са дедом и баком.

ЗАПОВЕДНА РЕЧЕНИЦА

4/___

2. На крају датих реченица напиши одговарајући знак.
Киша пада целог дана

Баш волимо да шетамо по киши

Пожури, покиснућеш

Да ли имаш кишобран

4/__

3. Допиши одговарајуће речи тако да добијеш упитне реченице. Речи које можеш
користити су: шта, где, зашто или да ли.
___________ опада златно лишће?
___________ одлазе деца због кише?
___________ Мара носи?

4/__

___________ ветар дува?
4. Поред сваке реченице напиши каква је по значењу и облику.
Реченица

Према значењу

Према облику

Зашто не волиш кишу?
Престани да трчиш по бари!
Стигла нам је златна јесен.
Не волим када грми!
8/___
5. Дате реченице запиши тако да буду у потврдном облику.
Дивно јутро није свануло. _____________________________________________________________
Ко се није пробудио? __________________________________________________
6. Обој поља у којима су записане одричне реченице.
Милица није устала.
Ко данас долази код мене?
Да ли смо се лепо играли?

Нећеш стићи на време!

4/___

Не буди груб!
Другари су стигли.
3/___

7. Заокружи слово испред тачно написане реченице.
1) а) Дали су дали Марку поклон?

2) а) Ана неће ићи са луком у биоскоп.

б) Да ли су дали Марку поклон?

б) Ана не ће ићи са Луком у биоскоп.

в) Да ли су дали марку поклон?

в) Ана неће ићи са Луком у биоскоп. 4/___

8. Прецртај примере код којих је одрична речца НЕ погрешно написана.
Не трчи

Непевај

Не мој

Нећу

Не мам
3/___

9. Напиши:
а) Упитну реченицу у потврдном облику:

_____________________________________________________________

2/___

б) Обавештајну реченицу у одричном облику;

_____________________________________________________________

2/___

в) Заповедну реченицу у одричном облику.

______________________________________________________________

Укупно поена: 40

2/___

Освојио/ла си ___ поена

Размисли како си задовољан/на својим радом. Према томе обој одговарајући круг.

-

Потпуно сам задовољан/на знањем које сам показао/ла

-

Задовољан/на сам знањем које сам показао/ла

-

Разумем ово градиво, али је потребно да још мало вежбам

-

Мислим да ми је потребна помоћ да боље разумем (заокружи слово или слова)

а) реченице према значењу
б) правилно писање упитне речце ЛИ у упитним реченицама
в) реченице према облику
г) правилно писање одричне речце НЕ у одричним реченицама

