
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

НАУЧИЛИ СМО ИЗ ПРАВОПИСА И ГРАМАТИКЕ 
 

1) Допуни реченице: 

а) Именице су речи које означавају ___________________________________ 

б) Глаголи су речи које означавају ____________________________________ 

в) Придеви су речи које _____________________________________________ 

г) Имена људи, села, планина, градова, река пишемо _____________ словом. 

 

2) Стави одговарајући знак на крају реченице. 

а) Зашто плачеш 

б) Немој да трчиш 

в) Ана залива цвеће 

г) Када идемо да купимо компјутер 

  

3) Дате речи повежи са врстом којој припада: 

плеше именица Бељина 

Марија  купује 

лепа глагол пишем 

кућа  црвена 

свира придев снег 

 

4) Исправи погрешно написане речи. 

а) катарина б) Авала в)  лопта 

г) србија д) авион ђ) песма 

е) дунав ж) Сава з) џеси 
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5) Одреди какве су реченице по облику и значењу: 

а) Данас је хладно. ________________________ 

б) Идемо ли на излет? _____________________ 

в) Ура, нећемо бити у кући! _________________  

г) Не трчите! ______________________________ 

  

6) Одреди род и број именица: 

 

Именица Род Број 

око   

руке   

прсти   

глава   

 

7) Из датих реченица издвој именице и придеве:  

Весела девојчица је скакутала у љубичастим патикама. Иза је трчао њен верни пас. Посматрала 

их је мала птица. 

Именице: _____________________________________________________________________ 

Придеви: _____________________________________________________________________ 

 

8) Подвуци субјекат једном, а предикат двема линијама: 

 

Сања брзо бере румене трешње. На земљу пада препуна корпа. Из гнезда уплашено побеже 

птица. 

 

9) У следећим реченицама подвуци глаголе и напиши у ком су времену: 

а) Марија пише писмо. ____________________ 

б) Маша је купила патике. _________________ 

в) Ана ће певати у хору. ___________________ 

г) Свираће на клавиру ту песму. ____________ 

 

10) Препиши текст писаним словима. Води рачуна о знаку на крају реченице! 

 

на екскурзији ћемо обићи сремску митровицу шабац планину цер и обедску бару неволим да 

пецам тако да не ћу носити штапове за пецање незнам хоћели моји другари носити штапове 

обећа лисмо учитељици да нећемо бити не мирни и не ваљали 
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Решења: 

 

1) а) бића, предмете и појаве 

б) радња, стање и збивање 

в) стоје уз именицу и ближе је одређују 

г) великим словом 

 

2) а) ?, б) !, в) . г) ? 

 

3)  

плеше именица Бељина 

Марија  купује 

лепа глагол пишем 

кућа  црвена 

свира придев снег 

 

 

4) а) Катарина, г) Србија, е) Дунав, з) Џеси 

 

5) а) обавештајна, потврдна 

б) упитна, потврдна 

в) узвична, одрична 

г) заповедна, одрична 

 

6)  

Именица Род Број 

око Средњи једнина 

руке Женски множина 

прсти Мушки множина 

глава женски једнина 
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7) Именице: девојчица, патикама, пас, птица 

Придеви: весела, љубичастим, верни, мала 

 

8) Сања брзо бере румене трешње. На земљу пада препуна корпа. Из гнезда уплашено побеже 
птица. 

 

9) а) пише - садашњост 

б) је купила - садашњост 

в) ће певати – будућност 

г) свираће - будућност 

 

10) На екскурзији ћемо обићи: Сремску Митровицу,  Шабац,  планину Цер и Обедску бару. Не 

волим да пецам тако да нећу носити штапове за пецање. Не знам хоће ли моји другари носити 

штапове. Обећали смо учитељици да нећемо бити немирни и неваљали. 

 

 

 


