
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН 

1) Одреди службу подвучених речи. 

а) У новембру дувају ветрови.  ____________ 

б) Маца га је нежно миловала. ____________ 

в) Брат је сакрио лопту у трави.  ____________ 

2) У датим реченицама подвуци прилошку одредбу за начин. 

а) Мирна Мила мирно чита. 

б) Пажљиво дете пажљиво слуша. 

в) Мачка тихо преде поред ватре. 

3) У датим реченицама подвуци прилошку одредбу за време. 

а) Небо се плави у августу. 

б) Следећа утакмица одиграће се тек следећег месеца. 

в) Јани је рођендан у току лета. 

4) У датим реченицама подвуци прилошку одредбу за место. 

а) Деца иду на рекреативну наставу у Сокобању. 

б) Деда је зимовао на Тари. 

в) Летос смо провели одмор у Италији. 

  



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

 

5) Допуни реченице одговарајућим прилошким одредбама. 

 

а) Место 

Сандра је седела _________ . 

Књиге су спаковане и однешене _________ . 

 

б) Време 

Идем на припреме _________ . 

Био сам у Шведској _________ . 

 

в) Начин 

  Кокошка ______ кљуца зрно. 

  ________ играм и певам на такмичењу. 

  

6) Допуни реченице глаголски одредбама за место, време и начин. 

а) Милана је _________ цртала у __________. 

б) _________ деда пеца рибу у ___________. 

в) Беба је __________ плакала док се возила у ____________. 

г) Марко је ___________ ухватио пса и вратио га је у ____________. 

д) __________ пада снег и ___________ нећу ићи у ____________. 

 

 

7) Одреди службу речи у реченици. 

 

Јована ће купити сутра у продавници резач. 

Реч Јована ће купити сутра у продавници резач 

Служба      

 

 

8) Напиши две реченице о пролећу у којима ћеш употребити ПОМ, ПОН и ПОВ. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Решења: 

 

1) а)   ПОВ      б)   ПОН      в)   ПОМ 
 

2) а) Мирна Мила мирно чита. 

б) Пажљиво дете пажљиво слуша. 

в) Мачка тихо преде поред ватре. 

3) а) Небо се плави у августу. 

б) Следећа утакмица одиграће се тек следећег месеца. 

в) Јани је рођендан у току лета. 

4) а) Деца иду на рекреативну наставу у Сокобању. 

б) Деда је зимовао на Тари. 

в) Летос смо провели одмор у Италији. 

5) а) Место 
  Сандра је седела на трави . 
  Књиге су спаковане и однешене на таван . 

б) Време 

Идем на припреме у јуну . 

Био сам у Шведској летос . 

в) Начин 
Кокошка брзо кљуца зрно. 
Добро играм и певам на такмичењу. 

 

6) а) Милана је лепо цртала у атељеу . 

б) Весело деда пеца рибу у Дунаву . 

в) Беба је гласно плакала док се возила у аутобусу . 

г) Марко је брзо ухватио пса и вратио га је у кућицу . 

д) Јако пада снег и сутра нећу ићи у село . 

7)  

Реч Јована ће купити сутра у продавници резач 

Служба субјекат предикат ПОВ ПОМ објекат 

 

8) У пролеће птице певају лепо на гранама. 
Пролетос смо се лепо играли на ливади. 


