
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

ГЛАГОЛИ 

1) Подвуци глаголе у следећим реченицама. 

Урош улази у школу. 

Сунце поново сија. 

Рибар пеца рибу. 

Соњи је лице поцрвенело. 

Локомотива тутњи шинама. 

2) Разврстај дате глаголе по значењу.  

Читати, сањати, вејати, копати, снежити, седети, учити, мислити, фијукати, ломити,  

 

ГЛАГОЛИ 

Радња Стање Збивање 

   

   

   

   

3) Састави две реченице. У првој употреби глагол који означава стање, а у другој радњу. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4) Допуни реченице глаголима који означавају радњу, стање или збивање. 

Деци су _____________ носићи.  

Ана ____________ сладолед. 

Бака ______________ на столици.  

Цвеће у вази је __________ . 

Ветар на планини ____________ . 
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5) Одреди глаголско време у датим реченицама. 

а)  Браћа се сунчају, купају и скачу. _________________ 

б)  Сутра ћу путовати на Златибор.  _________________ 

в)  Кижа је падала и поквасила кровове. _________________ 

 

6) Попуни табелу тако што ћеш уписати дате глаголе у одговарајућим временима. 

Прошло Садашње Будуће 

је падала   

 пише  

  певаће 

је причала   

 спава  

 

7) Допуни текст датим глаголима у будућем времену. 

 (скијати) Урош ____________ на новим скијама.   

 (кренути)  _________ у Француску на скијање.  

 (бити) Тамо ____________ седам дана.  

 (путовати) _______________ авионом.  

 (проћи) _________ ће кроз Немачку.  

 (причати) На планини  ____________ са децом из целе Европе. 

 

8) Напиши глаголе у будућем времену на два начина. 

 

ГЛАГОЛ ПРВИ НАЧИН ДРУГИ НАЧИН 

УЋИ    

РЕЋИ   

МОЋИ   

ДОЋИ   

ПЕЋИ   

 

 

9) Глагол мислити мењај по лицима у презенту. 

 ЈА ___________ МИ ___________ 

 ТИ ___________ ВИ ___________ 

 ОН ___________ ОНИ ___________ 

 ОНА ___________ ОНЕ ___________ 

 ОНО ___________ ОНА ___________ 
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10) Препиши текст са промењеним временом, прво у перфекту а затим у футуру. 

Дан је сунчан и топао. Вања зове другарице у парк. Налазе се испред зграде. Носе лопте и 

возе тротинете. Започињу игру и трку тротинетима. Чује се вриска и бука. Враћају се кући 

задовољне. 

Перфект:  ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Футур:  ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11) Глагол волети промени по лицима и временима. Попуни табелу. 

 

ЛИЦЕ ПРОШЛО ВРЕМЕ САДАШЊЕ ВРЕМЕ БУДУЋЕ ВРЕМЕ 

ЈЕДНИНА МНОЖИНА ЈЕДНИНА МНОЖИНА ЈЕДНИНА МНОЖИНА 

1.       

2.       

3.       
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Решења: 

 

1)  
Урош улази у школу. 

Сунце поново сија. 

Рибар пеца рибу. 

Соњи је лице поцрвенело. 

Локомотива тутњи шинама 
 

2)  

ГЛАГОЛИ 

Р С   З 

читати мислити фијукати 

копати седети  снежити 

учити сањати вејати 

   

 

3) Мила мирно спава. 

Ана трчи маратон. 

 

4) Деци су поцрвенели носићи. Ана лиже сладолед. 

Бака је заспала на столици. Цвеће у вази је увело . 

Ветар на планини дува. 

5) а) Садашње 

б) Будуће 

в) Прошло 

 

6)  

 

Прошло Садашње Будуће 

је падала пада падаће 

је писала пише писаће 

је певала пева певаће 

је причала прича причаће 

је спавала спава спаваће 
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7) Урош ће скијати на новим скијама. Кренуће у Француску на скијање. Тамо ће бити седам дана. 

Путоваће авионом. Проћи ће кроз Немачк. На планини  причаће са децом из целе Европе. 

 

8)  

ГЛАГОЛ ПРВИ НАЧИН ДРУГИ НАЧИН 

УЋИ  УЋИ ЋУ  ЋУ УЋИ 

РЕЋИ РЕЋИ ЋУ ЋУ РЕЋИ 

МОЋИ МОЋИ ЋУ ЋУ МОЋИ 

ДОЋИ ДОЋИ ЋУ ЋУ ДОЋИ 

ПЕЋИ ПЕЋИ ЋУ ЋУ ПЕЋИ 

 

9)  

ЈА мислим МИ мислимо 

ТИ мислиш ВИ мислите 

ОН мисли ОНИ мисле 

ОНА мисли ОНЕ мисле 

ОНО мисли ОНА мисле 

 

10)  

ПЕРФЕКТ: 

Дан је био сунчан и топао. Вања је звала другарице у парк. Нашле су се испред зграде. Понеле 

су лопте и возиле су тротинете. Започеле су игру и трку тротинетима. Чула се вриска и бука. 

Вратиле су се кући задовољне. 

 

ФУТУР: 

Дан ће бити сунчан и топао. Вања ће звати другарице у парк. Наћи ће се испред зграде. 

Понеће лопте и возиће тротинете. Започеће игру и трку тротинетима. Чуће се вриска и бука. 

Вратиће се кући задовољне. 

 

11)  

ЛИЦЕ П.В  С.В    

ЈЕДНИНА МНОЖИНА ЈЕДНИНА МНОЖИНА ЈЕДНИНА  

1. Ја сам 
волео 

Ми смо 
волели 

Ја волим Ми 
волимо 

Ја ћу 
волети  

Ми ћемо 
волети 

2. Ти си 
волео 

Ви сте 
волели 

Ти волиш Ви волите Ти ћеш 
волети 

Ви ћете 
волети 

3. Он је 
волео 

Они су 
волели 

Он воли Они воле Он  ће 
волети 

Они ће 
волети 

 


