
ПРИДЕВИ 
1. У следећем скупу речи подвуци придеве: 

плаво,  кликер,  Анин, мама,  мрачан,  шоља, школски, Јованов   

2. Заокружи само присвојне придеве:                                                                               

Вредан       кумов       висок        Јованина 

3. Допуни празнине придевима: 

___________ пас   ____________  јабука   ___________  девојчица 

4. Од датих именица направи присвојне придеве:                                                              

киша - __________________        Сања - ______________________      

школа - _________________        Нови Сад - __________________ 

5. Прошири следеће реченице придевима:                                                                    

Милица је донела букет цвећа. 

___________________________________________________________                                                             

Пас је трчао улицом.                                                                                       

___________________________________________________________ 

Снег је падао по дрвећу. 

___________________________________________________________ 

Домаћи задатак 

У тексту пронађи придеве и подвуци их црвеном оловком. 
Одреди којој врсти придева припадају (направи табелу и упиши 
у њу подвучени придев и врсту тог придева – описни или 
присвојни). 
 

На брежуљку се види бела кућица. До ње води широк пут. Крај 

пута је израсло разгранато дрво. Са друге стране пута црни се 

узорана њива. То је дедина њива. Иза ње је зелена ливада. На 

ливади је Јанков трактор. У даљини је велико брдо. Путем иде 

мали сеоски ђак. Он жури у школу. О рамену му виси школска 

торба. Он је уредан ђак. 

придев врста род број 
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