
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

РЕЧЕНИЦЕ ПРЕМА ОБЛИКУ И ЗНАЧЕЊУ 

1) На крају сваке реченице напиши потребан знак 

а) Путујемо у Крушевац 

б) Пожурите, полеће авион 

в) Да ли идете у биоскоп 

г) Ура, положио сам испит 

д) Где је лопта 

2) Одреди реченице по значењу 

а) Молер је окречио стан.            _______________________ 

б) Крећи у школу!                          _______________________ 

в) Да ли је стигао аутобус?          _______________________   

г) Ура, победили смо!                  _______________________ 

д) Деца иду у биоскоп.                _______________________ 

ђ) Да ли је оловка у торби?        _______________________ 

е) Додај ми књигу!                       _______________________ 

3) Следеће реченице напиши у одричном облику. 

а) Миш се сакрио.               __________________________________________________ 

б) Пада киша.                       __________________________________________________ 

в) Урош воли да скија.       __________________________________________________ 

г) Вељко и Петар имају кућног љубимца.   ____________________________________ 

д) Пчеле су слетеле на цвет.        ____________________________________________ 

ђ) Зашто си устао?               _________________________________________________ 

е) Ко је гледао утакмицу?            ____________________________________________ 

4) Састави три реченице о зими. 

__________________________________________________ . 

__________________________________________________!  

__________________________________________________? 

5) Напиши реченице супротног облика. 

а) Сања хоће на планинарење.   ____________________________________________ 

б) Она се не плаши висине.         ____________________________________________ 

в) Тата је купио чоколаду.           ____________________________________________ 

г) Ко је урадио задатак?               ____________________________________________ 

д) Зашто ме не слушате?             ____________________________________________ 

6) Попуни празна поља у табели. 

Реченица Врста по значењу Врста по облику 

Крушке су слатке   

Коније урадио домаћи?   

Ура, победио сам на такмичењу!   

Не певај!   



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Решења: 

1) а) Путујемо у Крушевац. 

б) Пожурите, полеће авион! 

в) Да ли идете у биоскоп? 

г) Ура, положио сам испит! 

д) Где је лопта? 

2) а) обавештајна 

б) заповедна 

в) упитна 

г) узвична 

д) обавештајна 

ђ) упитна 

е) заповедна  
 

3) Миш се није сакрио. 

Не пада киша. 

Урош не воли да скија. 

Вељко и Петар немају куног љубимца. 

Пчеле нису слетеле на цвет. 

Зашто ниси устао? 

Ко није гледао утакмицу? 
 

4) Зима је најхладније годишње доба. 

Живела зима! 

Да ли волите зиму? 

5) Сања неће на планинарење. 

Она се плаши висине. 

Тата није купио чоколаду. 

Ко није урадио задатак? 

Зашто ме слушате? 

6)  

Реченица Врста по значењу Врста по облику 

Крушке су слатке Обавештајна Потврдна 

Коније урадио домаћи? Упитна Одрична 

Ура, победио сам на такмичењу! Узвична Потврдна 

Не певај! Заповедна Одрична 

 

 


