
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

ТЕСТ – ПРАВОПИС 

1) Препиши правилно следеће реченице: 

из основне школе јован јовановић змај стигле су нам честитке за дан школе и нову годину. 

________________________________________________________________________________ 

на европском такмичењу у плесу учествовали су први пут мађари, румуни и бугари.  

________________________________________________________________________________ 

додај ми веснине наочаре. 

________________________________________________________________________________ 

идем на новосадски сајам. 

________________________________________________________________________________ 

следећег месеца радимо лектиру бела грива рене гио, алиса у земљи чуда луис керол.  

______________________________________________________________ 

2) Напиши исправно ове присвојне придеве: 

радичин ауто _______________________________   

златарски кајмак _______________________________   

калемегданска тврђава _______________________________   

ужичке доскочице _______________________________   

банатско брашно _______________________________   

божићни пост _______________________________   

лесковачка пљескавица _______________________________   

браничевски округ _______________________________   

3) Исправи погрепно написане датуме: 

 

5 мај 1977 _______________   

10. III. 1980. _______________   

2  X  1945 _______________   

30.  XI  1966 _______________   

5. 6  2000 _______________   

 



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

4) У следећем тексту исправи где је заменица Ви написана погрешно: 

Поштована госпођо, 

Желим да вам се захвалим у своје и у име својих колега на књигама које сте нам поклонили. 

Директор нам је прочитао ваше писмо и биће нам част и задовољство да вам покажемо како 

користимо ваше знање 

Пуно вас поздрављају 

Запослени из Цицибана 

 

5) Подвуци правилно написане речи: 

нељубазан, не говорим,  не знање, не јасно, незнам, нехуман, немој, не заслађен,  неговори 

6) Препиши реченице водећи рачуна о употреби великог слова. 

У школу не идемо првог маја. 

_________________________________________________________. 

Учествујем у приредби поводом светог саве. 

_________________________________________________________. 

Моја породица прославља божић, ускрс и светог николу. 

_________________________________________________________. 

Ове године за ускрс имамо распуст. 

_________________________________________________________. 

Моја бака немица чита бурду а ујна мађарица политику. 

_________________________________________________________. 
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Решења: 

 

1) Из Основне школе „Јован Јовановић Змај“ стигле су нам честитке за Дан школе и Нову годину. 

На Европском такмичењу у плесу учествовали су први пут Мађари, Румуни и Бугари.  

Додај ми Веснине наочаре. 

Идем на Новосадски сајам. 

Следећег месеца радимо лектиру „Бела Ррива“ Рене Гио, „Алиса у земљи чуда“ Луис Керол. 

 

2) Радичин ауто 

златарски кајмак 

Калемегданска тврђава 

ужичке доскочице 

банатско брашно 

Божићни пост 

лесковачка пљескавица 

Браничевски округ 

 

3) 5.  мај  1977. 

10.  III  1080. 

2.  X  1945. 

30.  XI  1966. 

5. 6. 2000. 

 

4) Поштована госпођо, 

Желим да Вам се захвалим у своје и у име својих колега на књигама које сте нам поклонили. 

Директор нам је прочитао Ваше писмо и биће нам част и задовољство да Вам покажемо како 

користимо ваше знање 

Пуно Вас поздрављају 

Запослени из Цицибана 

 

5) Подвући: нељубазан, не говорим, нехуман, немој 

 

6) У школу не идемо Првог маја. 

Учествујем у приредби поводом Светог Саве. 

Моја породица прославља Божић, Ускрс и Светог Николу. 

Ове године за Ускрс имамо распуст. 

Моја бака Немица чита „Бурду“ а ујна Мађарица „Политику“. 

 


