
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

1) Разврстај именице на властите и заједничке: 

пиле, Јулија, тањир, Велика Морава, оловка, Ваљево, Сара, књига, Нина 

2) Напиши дате именице у множини: 

књига_____________, шпорет______________, буре_______________,  

миш ______________,   око ________________, јаје _______________. 

3) Следеће именице напиши у једнини: 

птице     зечеви      клупе      паркови    медведи   шуме   мачке   прасићи 

_____________________      ____________________ 

_____________________      ____________________ 

_____________________      ____________________ 

 

4) Напиши множину, односно једнну датих именица : 

једнина  множина   једнина  множина 

чизма      руке 

сат      лептири 

авион      машне 

 

5) Поред речи упиши за мушки род М, за женски род Ж, а за средњи род С. 

лешник                                         дете                                            креда                                 лала 

теле                                               ауто                                            бреза                                  пиле 

коњ                                                буре                                           пећ                                      ђак 

6) Препиши реченице тако што ћеш именице у мушком роду заменити именицама у женском 

роду и обрнуто: 

Мој брат има петла, ћурана и јарца._______________________________________________  

Моја сестра има мацу, патку и козу. _______________________________________________ 

7) Препиши правилно реченице водећи рачуна о властитим именицама. 

маја путује на златар. са њом иде и њен брат јанко. много се радују сусрету са баком душицом 

и деком зораном. до таре ће проћи кроз чачак милановац и ужице. уживаће у лепоти свих 

предела. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Решења: 

1) власитите: Јулија, Велика Морава, Ваљево, Сара, Нина 

заједничке: пиле, тањир, оловка, књига 

 

2) књиге, шторети, бурад, мишеви, очи, јаја 

 

3) птица, зец, клупа, парк, медвед, шума, мачка, прасе 

 

4)  

једнина  множина   једнина  множина 

чизма  чизме   рука руке 

сат  сатови   лептир лептири 

авион  авиони   машина машне 

 

5) мушки: лешник, ауто, коњ, ђак 

женски: креда, лала, бреза, пећ 

средњи: дете, теле, пиле, буре 

 

6) Моја сестра има кокошку, ћурку и козу. 

Мој брат има мачка, патка и јарца. 

 

7) Маја путује на Златар. Са њом иде и њен брат Јанко. Много се радују сусрету са баком 

Душицом и деком Зораном. До Таре ће проћи кроз Чачак, Милановац и Ужице. Уживаће у 

лепоти свих предела. 

 


