
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

РЕЧИ КОЈЕ СЕ ИСТО ПИШУ А РАЗЛИЧИТО ЗНАЧЕ 

1) Напиши речи које се исто пишу, а имају различито значење и повежи их  са одговарајућим 

сликама. 

 

________________ 

 

 

________________ 

 

 

________________ 

 

 

2) Шта значе подвучене речи? 

а) На град пада град.    ____________________________________________ 

б) У пролеће птица пролеће.    _____________________________________ 

в) У башти бака Дуње, цветају дуње.    _______________________________ 

г) На дрвету код Вишње, рађају се вишње.  ___________________________ 

3) Напиши речи истог облика, а различитог значења 

_________ _________ __________ __________ __________ 

_________ _________ __________ __________ __________ 

4) Допуни реченице понуђеним речима истог облика, а различитог значења. 

ЗОРА, ВИШЊА, ЈАГОДА, ЛУКА 

_______ устаје кад сване ___________. 

_______ кува џем од ____________ . 

_______ прави сок од ____________ . 

_______ је купио пуно ___________ . 
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5) Напиши по једну реченицу у којој ћеш употребити реч дуња у значењу воћке и реч Дуња у 

значењу имена. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6) Линијама повежи дате реченице са одговарајућим значењем подвучене речи. 

Стани, немаш први час. Команда – не ходати- не ићи 

Стани је мама купила хаљину. Властито име 

Појела је трешњу. Врста воћке 

Угледали смо Трешњу. Властито име 

7) Напиши реченице користећи речи истог облика, а различитог значења. 

Јела, јела  _____________________________________________________________ 

Вишња, вишња  ________________________________________________________ 

Град, град  ____________________________________________________________ 
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Решења: 
 

 

1) Лук – а), ђ) 

Град – б), д) 

Коса – в), г) 

 

2) Град – настањено место; врста падавине 

Пролеће – летење; годишње доба 

Дуња – женско име; воћка 

Вишња – женско име; воћка  
 

3) Вук Пеца Ружа Јела Коса 

Вук Пеца Ружа Јела Коса 

 

4) Зора устаје кад сване зора. 

Јагода кува џем од јагода. 

Вишња прави сок од вишања. 

Лука је купио пуно лука. 

 

5) Дуња је отишла у школу. 

Најео сам се слатких дуња. 

 

6) Стани, немаш први час. Властито име  

Стани је мама купила хаљину. Команда – не ходати - не ићи 

Појела је трешњу. Врста воћке 

Угледали смо Трешњу. Властито име 

 

7) Јела је јела колаче. 

Вишња воли сок од вишње. 

Град је пао на наш град. 

 

 


