
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање:                                                  Име и презиме:____________________________________ 

 

ЗАДАЦИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА У 4. РАЗРЕДУ 
 

1) Запиши реченице помоћу речи: 

а) лето, сунце ___________________________________ 

б) лопта, трава ___________________________________ 

в) аутобус, станица ___________________________________ 

2) Препиши реченице тако да редослед буде правилан: 

а) је, цвркутала, гране, са, весело, птица 

____________________________________________________________ 
б) тргу, одржана, нашем, је, успешна, главном, приредба, на 

____________________________________________________________  

3) Допиши речи које недостају: 

а) Дувао је _______ ветар. 

б) ______ сунчеви зраци су обасјавали __________ ливаду. 

в) Дечија лопта је полетела ка __________. 

4) Запиши речи супротног значења: 

а) посвађали су се - __________________ 

б) подиже - ___________________ 

в) крупно - ____________________ 

г) забавно - ___________________ 

5) Препиши реченице и на крају сваке стави одговарајући знак: 

а) Можеш ли данас доћи до мене  ___________________________ 

б) Наша школа је најновија у граду ___________________________ 

в) Бежи, избила је ватра ___________________________  

6) Препиши следеће реченице у: 

а) одричном облику: б) потврдном облику 

Данас је субота. __________________ Саша није у школи. ____________________ 

Папагај прича. ___________________ Милан није завршио домаћи. ____________________ 

Иван ће певати. __________________ Закаснила сам на аутобус. ________________ 

Тома коси траву. _________________ Оља неће са Аном да се игра. ____________________ 
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7) Запиши: 

а) две обавештајне реченице. 

________________________________________ 

________________________________________ 

б) две упитне реченице 

________________________________________ 

________________________________________ 

в)две узвичне реченице 

________________________________________ 

________________________________________ 

8) Настави записивање упитних реченица како је почето: 

а) Да ли _____________________________________ 

б) Јеси ли ____________________________________ 

в) Ко ________________________________________ 

г) Шта _______________________________________ 

д) Где _______________________________________ 

ђ) Зашто _____________________________________ 

е) Како ______________________________________ 

ж) Због чега__________________________________ 

9) Препиши текст правилно ( пази на велико слово и правописне знаке): 

здравко јовановић живи у улици анђе ранковић недавно се разболео посетили су га другови 

из стражиловскеи новосадске улице донели су му занимљиву књигу најлепше бајке света 

пошто је досадно лежати он је узео карту србије и у мислима путовао пловио је дунавом и 

савом пењао се на авалу и копаоник летео је до вршцаи смедерева није ни стигао назад у 

зрењанин већ је оздравио 

10) Напиши једну упитну одричну реченицу: 

______________________________________________________ 

11) Распореди речи из датог скупа: 

гумица, дрво, пише, бојице, сече, пас, блок, учи, Драган, гледа, мрав, врата, копа, књига, 

пчела, сева, гром, птица, врата, со. 

 

Предмети: _____________________________________________________________ 

Бића: _________________________________________________________________ 

Радња:________________________________________________________________ 

 

12) Прочитај текст, па подвуци именице: 

Ученик је журио у школу. На леђима му је била велика торба. Одједном, испред њега слете 

врабац. Гладна мачка је са ограде скочила на плен. Врабац је био у невољи, али се иза ћошка 

изненада појавио пас. Појурио је мачку, а она се вешто попела на танку брезу. 

 



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

13) Стрелицама повежи речи које означавју ко шта ради: 

цвеће пљушти 

пчела лаје 

ветар зуји 

киша мирише 

пас дува 

14) Од спојених речи из претходног задатка састави реченице, тако да их прошириш својим 

речима: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

15) Заокружи речи које не припадају датим скуповима. 

а) патике, јабуке, крушке, лук 

б) столица, сто, паче, лустер 

в) овца, коза, јагње, ормар 

г) свира, црта, фудбал, пева 

16) Препиши употребљавајући скраченице: 

а) Маша иде у други разред.  __________________________________________ 

б) Бора је купио два килограма хлеба. __________________________________________ 

в) Лела има девет година. __________________________________________ 

г) Та прича је на осмој страни. __________________________________________ 

д) Мама је купила хлеб, јогурт и друго. __________________________________________ 

17) а) Покушај да прочиташ реченицу: 

 

С  О  С  Е 

В  И  В  И 

А  М О  М 

К  А  Ј  Е 

_____________________________________ 

 

б) КО СТАЈЕ ПРА ВИЈУ НАК 

_____________________________________ 

 

18) Допуни реченице речима које означавају радњу ( глаголима): 

а) Девојчица ___________ песму. 

б) Поток __________ кроз шуму. 
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Решења: 

 

1) а) Лети сунце сија. 

б) Лопта је на трави. 

в) Аутобус је на станици. 

2) а) Птица са гране је весело цвркутала. 

б) На нашем главном тргу је одржана успешна приредба. 

3) а) Дувао је јак ветар. 

б) Јаки сунчеви зраци су обасјавали пространу ливаду. 

в) Дечија лопта је полетела ка небу. 

4) а) помирили су се 

б) спушта 

в) ситно 

г) досадно 

5) а) ? 

б) . 

в) ! 

6) а) одричном облику: б) потврдном облику 

Данас није субота.  Саша је у школи.  

Папагај не прича.  Милан је завршио домаћи.  

Иван неће певати.  Закаснила сам на аутобус.  

Тома не коси траву. Оља ће са Аном да се игра.  

7) а) Маја се игра. Мила пева. 
б) Зашто касниш? Да ли си уморан? 
в) Ура, пада снег! Не, пада киша! 

8) а) Да ли радиш домаћи? 

б) Јеси ли будан?  

в) Ко си ти? 

г) Шта си јела за ручак?  

д) Где си био? 

ђ) Зашто плачеш? 

е) Како си? 

ж) Због чега си закаснио? 
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9) Здравко Јовановић живи у улици Анђе Ранковић. Не давно се разболео. Посетили су га другови 

из Стражиловске и Новосадске улице. Донели су му занимљиву књигу: „Најлепше бајке света“. 

Пошто је досадно лежати он је узео карту Србије и у мислима путовао. Пловио је Дунавом и 

Савом, пењао се на Авалу и Копаоник, летео је до Вршца и Смедерева. Није ни стигао назад у 

Зрењанин већ је оздравио. 

 

10) Зашто не волиш воће? 

 

11) Предмети: гумица, бојице, блок, врата, књига, врата, со 

Бића: дрво, пас, Драган, мрав, пчеле, птица 

Радња: пише, сече, учи, гледа, копа, сева,  

 

12) Ученик је журио у школу. На леђима му је била велика торба. Одједном, испред њега слете 

врабац. Гладна мачка је са ограде скочила на плен. Врабац је био у невољи, али се иза ћошка 

изненада појавио пас. Појурио је мачку, а она се вешто попела на танку брезу. 

13)  

цвеће пљушти 

пчела лаје 

ветар зуји 

киша мирише 

пас дува 

14) Цвеће лепо мирише. 

Пчела брзо лети и зуји. 

Ветар јако дува. 

Киша непрестано пљушти. 

Пас гласно лаје. 

15) а) патике, б) паче, в) ормар, г) фудбал 

 

16) а) Маша иде у 2 разред. 

б) Бора је купио 2 кг хлеба. 

в) Лела има 9 год. 

г) Та прича је на 8 стр. 

д) Мама је у продавници купила хлеб, јогурт, саламу и др. 

 

17) а) Свако има своје име. 

б) Коста је прави јунак. 

 

18) а) Девојчица пева песму. 

б) Поток жубори кроз шуму. 

 


