
Придеви - вежбање 
1. Подвуци придеве у тексту. 

На сомборској пијаци 
На металној тезги су црвене и меснате паприке. У дрвеним гајбицама је 
вршачко грожђе, тамно као гвожђе. Пипам пасуљ и осетим да је сув. 
Стиже богат рибарев улов, пастрмка. Купићу пољско цвеће за Јованину 
собу и храну за Маркове и Урошеве птице.  

2. Од следећих именица изведи присвојне придеве, као што је започето. 

киша  -  кишни     кућа - _____________    соба -______________ 

Марија - __________  ђак -_______________     школа - ____________ 

тетка -  ____________ Милош - ___________ сестра - ____________ 

3. Препиши правилно текст тако што ћеш речи у заградама написати као 
присвојне придеве. 

Ана корача _______________ стазом. Ходајући ослања се на __________ 
                                      (шума)                                                                                              (деда) 

штап и гледа _____________ стабла. Понела је______________ флашу да 
                                      (храст)                                                                 (бака)                                                                          

је напуни_________________ водом.  Вода је лековита.  Снажан ветар је 

                                   (извор)  

дувао и подизао _______________ косу. 
                                          (Ана) 
4. Користећи дате реченице, напиши нове са одговарајућим присвојним 
придевима. 
Влада има оловку.      Оловка је ________________.   

Тата има новине.        Новине су _________________. 

5. Напиши велико слово тамо где је потребно. 

војводина немачки војвођани немачка војвођански 

6. Препиши правилно текст писаним словима латинице. 

У НЕДЕЉУ ЈЕ ОТВОРЕН САЈАМ КЊИГА. ШТАНДОВИ СУ ПУНИ НАЈНОВИЈИХ 
ИЗДАЊА СРПСКИХ ИЗДАВАЧКИХ КУЋА. НА САЈМУ СУ ИЗЛОЖЕНЕ И КЊИГЕ 
БРОЈНИХ ЕВРОПСКИХ КУЋА. ТАМО ЈЕ И ЗОРАНОВ ТАТА. ОН ЈЕ ЉУБИТЕЉ 
РУСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. ЊЕГОВА МАМА РАДО ЧИТА ФРАНЦУСКЕ И 
НЕМАЧКЕ КЛАСИКЕ. 
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