
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

РЕЧИ ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА И РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА 

1) Поред сваке речи напиши реч која је истог или сличног значења: 

Брз  -  __________ Оџак  -  ____________ 

Мрачан  -  __________ Аутомобил  -  ____________ 

Витак  -  ___________ Дар  -  ____________ 

2) Напиши испод сваке слике што више речи истог или сличног значења. 

     
______________ ____________ _____________ ______________ ______________ 

______________ ____________ _____________ ______________ ______________ 

3) Напиши речи супротног значења од датих речи. 

дан  -  _________ лаж  -  ____________ топао  -  ___________ 

туга  -  _________ висок  -  ___________ тежак  -  ___________ 

љубав  -  __________ мали  -  ___________ мек  -  ____________ 

4) Из следећег низа издвој парове речи супротног значења и напиши их на линијама: 

велики, изаћи, мали, пробудити се, паметан, празан, ући, продати, вредан, купити, глуп, 

лењ, пун, заспати. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

5) За сваку реч нађи реч која јој је супротна по значењу: 

лако  - ___________ мокар  -  _________ лош  -  __________ сит  -  _________ 

болестан  -  _________ непажљив  -  __________ јак  -  ________ ружно  -  _______ 
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6) Подвучене речи замени речима супротног значења. 

Дани су дуги и хладни.  

___________________________________________________________________ 

Корњача брзо и вешто хода.   

___________________________________________________________________ 

Девојчица гласно говори и брзо носи лутку. 

___________________________________________________________________ 

Она је обула сандале и обукла хаљину. 

___________________________________________________________________ 

7) Напиши речи супротне по значењу од подвучене речи: 

Дрво је тврдо, вуна је _________ . 

Мрав је ситан, слон је __________ . 

Милица је весела, Марко је ________ . 
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Решења: 
 

 

1) Брз – хитар оџак – димњак 

мрачан – таман аутомобил - кола 

 

2) Кофа минђуша пас компјутер сат 

канта наушница куче рачунар часовник    
 

3) Дан – ноћ лаж – инстина  топао – хладан 

туга – радост висок – низак  тежак – лак  

љубав – мржња мали – велики  мек – тврд  

 

4) Велики – мали  

изаћи – ући  

празан – пун 

паметан – глуп  

заспати – пробудити се 

купити – продати  

вредан – лењ  

 

5) Лако – тешко мокар – сув лош – добар сит – гладан 

болестан – здрав непажљив – пажљив јак – слаб ружно – лепо 

 

6) Дани су кратки и топли. 

Девојчица тихо говори и споро носи лутку. 

Она је изула сандале и скинула хаљину. 

 

7) Дрво је тврдо, вуна је мека. 

Мрав је ситан, слон је крупан. 

Милица је весела, Марко је тужан. 

 


