
1. (Реченице према облику и значењу)
Попуни табелу:
Врста реченице по значењу Потврдни облик Одрични облик

Изјавна

Зашто је лопта бушна?

Не певај гласно!

2. (Служба речи)
Напиши коју службу врше речи у реченици:
Веселе птичице радосно цвркућу на грани.

3. (Врсте речи)
а) Подвуци властите именице црвеном,а заједничке плавом бојом. Препиши их у табелу и 
одреди им род и број:
Док дува ветар и почиње киша,Тања је у својој кући и храни рибице у акваријуму.
Именица Род Број

б) Прочитај стихове,па допуни реченицу:
Док звезде сјаје
патка носи јаје.
Док ветар дува,
патка јаје чува.

Глаголи у овој реченици 
су:___________,_____________,______________и______________.Сви ови глаголи су у 
____________ лицу_________,у ____________времену.

в) Подвуци придеве:
Радиша је на тавану пронашао стару,дрвену,дедину сабљу.

4. (Упитна речца ЛИ)
Препиши правилно:
хоћешлиубиоскоп?_______________________________________________________________
далисигледаоовајфилм?___________________________________________________________

5.(Писање имена држава,народа и припадника народа)
ДРЖАВА НАРОД МУШКАРАЦ ЖЕНА

Италија

Немци

Француз

Рускиња



6. ( Речи са супротним и истим значењем,умањено,увећано)
а) Напиши речи са супротним значењем:
црно-_____________
лаж-______________
гледати-___________

б) Напиши речи са сличним значењем:
васиона-___________
мудар-_____________
реже-______________

в) Напиши умањена значења:
слика-____________
маказе-____________

г) Напиши увећана значења:
птица-_____________
крпа-______________

7. (Састављање правилних реченица)
Напиши реченицу у којој ћеш употребити речи :брод,море и таласи
____________________________________________________________________________
8. (Писање ћирилицом и латиницом,штампаним и писаним словима)
Препиши реченицу:
Стара велика кућа извиривала је иза густих, високих крошњи.

а) Ћирилица(писана слова)
________________________________________________________________________________
б) Латиница(писана слова)
________________________________________________________________________________
в) Ћирилица (штампана слова)
________________________________________________________________________________
г) Латиница (штампана слова)
________________________________________________________________________________
9. (Управни говор)
а)Напиши у друга два модела управног говора:
Учитељица рече:,,Децо, данас учимо управни говор.''
______________________________________________________
______________________________________________________

б)Напиши ову реченицу у неуправном говору:
______________________________________________________
10. (Вишечлана географска имена)
Препиши правилно:
нови сад _________________
горњи милановац___________________
република србија___________________
велика британија___________________
стара планина_____________________
фрушка гора______________________
сребрно језеро_____________________
јадранско море_____________________



улица прве пруге______________________-
трг слободе__________________________

11. (Допуњавање речи-разумевање прочитаног)
У _____________је расло необично_______________.Пролазници____________да су више 
пута__________________како оно говори. _______________је шумар Михаило 
______________открио тајну. То се мали ______________попео на _______________и прича.

12. (Лица)
Одломак текста Драгана Лукића ,,Столица од писаћег стола'' препиши тако да сви глаголи 
буду у трећем лицу једнине.
,,Ја сам Столица од  Писаћег Стола. Не излазим из собе,немам времена ни да уђем у кухињу и 
ручам,по читав дан мислим и размишљам и осим писаћег стола ништа не видим''
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. (Разумевање уметничких дела)
Прочитај песму,па одговори на питања:
Мраз

Мраз је онај који стеже,
и све леди и све штипка:
лишава нас равнотеже
та клизава, бела чипка.

а) О чему говоре ови стихови?
_________________________________________________
б) Са чиме песник пореди мраз?
_________________________________________________

14. (Народна књижевност-разликовање књижевних врста: лирске песме-успаванке,епске 
песме,загонетке,пословице,бајке,басне,новеле)

Повежи дело или одломак са одговарајућим називом врсте:
пословица

Лепа реч и гвоздена врата отвара. загонетка

Највише зна,а најмање говори. (Књига) бајка

Иш пауне,шаропере,
не шетукај,не бабукај,
не шобоћи,не кобоћи...

басна

успаванка

15. (Скраћенице: мерне јединице,када се пише тачка,а када се не пише)
Напиши скраћенице:
метар __________,килограм_________,децилитар________________
множина__________,једнина__________,број__________,година__________,динар_________,
доктор__________,ученик______________,и тако даље____________,Основна школа _______

16. (Глаголска времена)Следећу реченицу напиши у преостала два времена:
Реченица                                                            Време

17. Сара носи шешир.                                 _________________



___________________________           __________________
___________________________           __________________

18. (Лице и број глагола)
Измењај по лицима глагол сањати у садашње времену:

Једнина                 Множина
1.
2.
3.

19. Дата је реченица:
Свако вече читам књигу.
Напиши дату реченицу:
а) у одричном облику
___________________________________________________
б) са глаголом у трећем лицу множине
___________________________________________________

20. Речца НЕ
Напиши правилно:
незнам______________
неуредан_________________
непослушност__________________
нећу_________________


