
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

ПРАВИЛАН ИЗГОВОР ГЛАСОВА 
УМАЊЕНИЦЕ, УВЕЋАНИЦЕ, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА, РЕЧИ ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ 

ЗНАЧЕЊА, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА 

1) Допуни словима Ћ, Ђ, Ч и Џ 

а) __ ак (врећа) 

б) ота__бина (домовина) 

в) ра__унар (компјутер) 

г) сре__ан (весео) 

д) __ак (ученик) 

2) Поред сваке речи напиши реч која значи нешто увећано. 

а) во ________________ г) птица ___________________ 

б) јунак ______________ д) жаба ___________________ 

в) књига _____________ ђ) трава ___________________ 

3) Напиши реч супротног значења. 

1. Лево _______________ 

2. Горе _______________ 

3. Испред ____________ 

4. Ведро _____________ 

5. Галама ____________ 

6. Износити ____________ 

4) Разврстај глаголе са истим или сличним значењем у три групе. 

викати, причати, говорити, дречати, фарбати, беседити, мазати, галамити, кречити 

1. _______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 
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5) Напиши облике речи умањеног значења од следећих придева. 

а) сив ______________ г) зелен ____________ 

б) црвен ____________ д) жут ______________ 

в) плав ______________ ђ) црн _______________ 

  

 

6) Повежи реченице са њиховим значењем. 

 

Увукао се у мишију рупу. Није расположен. 

Нису му све козе на броју. Прича нешто узалуд. 

Млати празну сламу. Сакрио се да га нико не може наћи. 

Појео вук магарца. Бити тврдоглав. 

Лупио главом о зид. ААААААААААААААААА 

 

 

7) Од сложених речи – сложеница, састави по једну реч. 

Виси баба - ______________ дан губити - ______________________ 

Са горети - ______________ бео град - ________________________ 

 

 

8) Напижи по једну реченицу: 

а) о фудбалу у којој ћеш употребити два глагола супротног значења 

______________________________________________________________________ 

б) о књизи у којој ћеш употребити два придева супротног значења 

______________________________________________________________________ 
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Решења: 

 

1) а) џак 

б) отаџбина 

в) рачунар 

г) срећан 

д) ђак  

2) а) волина г) птичурина 

б) јуначина д) жабетина 

в) књижурина ђ) травурина 

3)  

1. Десно 

2. Доле 

3. Иза 

4. Облачно 

5. Тишина 

6. Уносити 

 

4) ТИ ЂЕШ 

1. Викати, дречати, галамити 

2. Причати, говорити, беседити 

3. Фарбати, мазати, кречити 

 

5) а) сивкаст г) зеленкаст 

б) црвенкаст д) жуткаст 

в) плавкаст ђ) црнкаст 

6)  

Увукао се у мишију рупу. Није расположен. 

Нису му све козе на броју. Прича нешто узалуд. 

Млати празну сламу. Сакрио се да га нико не може наћи. 

Појео вук магарца. Бити тврдоглав. 

Лупио главом о зид. Ништа од тога неће бити. 

 

7) Висибаба, дангубити, сагорети, Београд 

а) Волим да играм фудбал, а мој брат не воли да игра фудбал. 

б) Сада читам велику књигу, а планирам да купим малу књигу. 

 


