Вежбање:

Име и презиме:____________________________________
УПРАВНИ ГОВОР

1) Заокружи реченице у којима је употребљен управни говор:
а) Вук рече: „Путујем са мамом итато у Мађарску.“
б) Учитељица је рекла да сам добро урадио задатак.
в) „Стиже деда“, рече Јована.
г) Урош је рекао да је
2) Подвуци управни говор у следећим реченицама:
„Стиже јесен“, рекла је бака.
Невена рече: „Баш се радујем доласку лета“.
„И ја“, одговорио је тата, „нисмо се видели годину дана“.
3) Спој линијом:
Софија рече: „Ноћ је хладна.“

III

„Ноћ“, рече Софија, „је хладна.“

II

„Ноћ је хладна“, рече Софија.

I

4) Напиши реченицу у првом, другом и трећем моделу управног говора..
Мачка је рекла да се најела мишева.
I _________________________________________________________________
II _________________________________________________________________
III ________________________________________________________________
5) Препиши следеће реченице тако што ћеш управни говор претворити у неуправни.
Вељко је рекао: „Сутра идем код зубара.“.
__________________________________________________________________
Јасна рече: „Сваке године летујем на Егејском мору.“.
__________________________________________________________________
Драган је рекао: „Фудбалер је дошао на тренинг.“.
__________________________________________________________________
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6) Напиши медине речи у сва три модела управног говора.
Волим крушке, али их ретко једем.
I _________________________________________________________________
II _________________________________________________________________
III ________________________________________________________________
7) Препиши следеће реченице тако што ћеш неуправни говор пребацити у управни:
Тренер је рекао Милошу да тренира два пута на дан.
____________________________________________________________________
Професорка је подсетила Сању да не заборави виолину.
____________________________________________________________________
Тата је рекао да не лупамо вратима.
____________________________________________________________________
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Решења:
1) а), в)
2)
„Стиже јесен“, рекла је бака.
Невена рече: „Баш се радујем доласку лета“.
„И ја“, одговорио је тата, „нисмо се видели годину дана“.
3)
Софија рече: „Ноћ је хладна.“

III

„Ноћ“, рече Софија, „је хладна.“

II

„Ноћ је хладна“, рече Софија.

I

4) I Мачка рече: „Најела сам се мишева.
II „Најела сам се мишева“, рече мачка.
III „Најела сам се“, рече мачка, „мишева“.
5) Вељко је рекао да сутра иде код зубара.
Јасна је рекла да сваке године летује на Егејском мору.
Драган је рекао да је фудбалер дошао на тренинг.
6) Меда је рекао: „Волим крушке, али их ретко једем“.
„Волим крушке, али их ретко једем“, рече меда.
„Волим крушке“, рече меда, „али их ретко једем“.
7) Тренер је рекао: „Милоше, тренирај два пута на дан“.
„Сања, не заборави виолину.“, подсети је професорка.
„Не лупајте вратима!“, рече тата.
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