
1. Напиши правилно.
распустјебрзопрошаосвиученицитрећегразредасубилиналетовањуне-
којебионаморуанеконапланинивећинајепосетилаисвојерођаке

2. Напиши две обавештајне, две упитне и две заповедне реченице.

3. Каква је разлика између узвичне и заповедне реченице?

4. Напиши две одричне реченице.

2/ 

2/ 

6/ 

6/ 

д1

ПРОВЕРИ  
СВОЈЕ ЗНАЊЕ
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9. Допуни реченице глаголима.

 Ученик  домаћи задатак.
 Посластичар  укусну торту.
 Мачка  миша.
 Продавачица робу. 5/ 

11. Наброј личне заменице.

3/ 

44/

10. Препиши реченице и уместо именица употреби личне заменице.
Сања је обрисала таблу.
Мама и ја смо биле на пијаци.
Мајо, залиј цвеће!
Марко, Мирко и Предраг су играли фудбал.

4/ 

5. Шта су заједничке именице?

6. Шта све пишемо великим словом?

7. Попуни табелу.

именица род број

трава
петао
куће
листови
сунце
стакло
табле
ученици
деца
свеска

10/ 

2/ 

2/ 

8. Шта су глаголи?

2/ 

д2
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9. Допуни реченице глаголима.

 Ученик  домаћи задатак.
 Посластичар  укусну торту.
 Мачка  миша.
 Продавачица робу. 5/ 

11. Наброј личне заменице.

3/ 

44/

10. Препиши реченице и уместо именица употреби личне заменице.
Сања је обрисала таблу.
Мама и ја смо биле на пијаци.
Мајо, залиј цвеће!
Марко, Мирко и Предраг су играли фудбал.

4/ 

5. Шта су заједничке именице?

6. Шта све пишемо великим словом?

7. Попуни табелу.

именица род број

трава
петао
куће
листови
сунце
стакло
табле
ученици
деца
свеска

10/ 

2/ 

2/ 

8. Шта су глаголи?

2/ 

д3
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4/ 

1. Прочитај реченице. Субјекте подвуци једном цртом, а предикате
двема.

Трава расте.
Цвет мирише.

Маче скаче.
Возач вози. 

2. Како се зову реченице које садрже само субјекат и предикат?

2/ 

3. Допуни субјекте или предикате и подвуци субјекат једном цртом, а
предикат двема цртама.

Гране дрвећа су се  под налетима ветра.
 славе Мирјанин рођендан. 

 се зауставио испред семафора.
Мама сваког дана  и   .
Тата  новине када 
се врати са посла. 6/ 

4. Како се зову реченице које поред субјекта и предиката имају и дру-
ге делове?

2/ 

д4

ИСПРАВКЕ
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4/ 

1. Прочитај реченице. Субјекте подвуци једном цртом, а предикате
двема.

Трава расте.
Цвет мирише.

Маче скаче.
Возач вози. 

2. Како се зову реченице које садрже само субјекат и предикат?

2/ 

3. Допуни субјекте или предикате и подвуци субјекат једном цртом, а
предикат двема цртама.

Гране дрвећа су се  под налетима ветра.
 славе Мирјанин рођендан. 

 се зауставио испред семафора.
Мама сваког дана  и   .
Тата  новине када 
се врати са посла. 6/ 

4. Како се зову реченице које поред субјекта и предиката имају и дру-
ге делове?

2/ 

д5

ПРОВЕРИ  
СВОЈЕ ЗНАЊЕ 1.
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д6

5. Прошири следеће реченице.

 Риба плива.

 Киша пљушти.

Деца се играју.

6/ 

6. Напиши три просте проширене реченице.

3/ 

31/

7. Напиши пет простих проширених реченица о омиљеним играма.

4/ 

д6
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д6

5. Прошири следеће реченице.

 Риба плива.

 Киша пљушти.

Деца се играју.

6/ 

6. Напиши три просте проширене реченице.

3/ 

31/

7. Напиши пет простих проширених реченица о омиљеним играма.

4/ 

д7

ИСПРАВКЕ
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3. Напиши имена народа и становника места у мушком и женском роду.

Аустрија- Аустријанац,  Аустријанка

Србија -
Мађарска -
Италија -
Русија -
Американац -

1. Прочитај песму и препиши све заједничке именице.

Mleko
Где је трава, ту је крава,
где је крава, ту је млеко,
где је млеко, ту су флаше,
где су флаше, ту су чаше,
где су чаше, ту су руке наше.
Хајде, децо, да се напијемо млека!
Пијани од млека не морају да ћуте.
На пијане од млека одрасли се не љуте.

Драган Лукић

5/ 

2. Следеће реченице напиши у свеску правилно:

Купао сам се у Јадранском Мору.
Моја бака је из бачког Петровог села.
Нови сад је диван град.
За распуст путујем у сједињене Америчке државе. 6/ 

д8

ИСПРАВКЕ
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3. Напиши имена народа и становника места у мушком и женском роду.

Аустрија- Аустријанац,  Аустријанка

Србија -
Мађарска -
Италија -
Русија -
Американац -

1. Прочитај песму и препиши све заједничке именице.

Mleko
Где је трава, ту је крава,
где је крава, ту је млеко,
где је млеко, ту су флаше,
где су флаше, ту су чаше,
где су чаше, ту су руке наше.
Хајде, децо, да се напијемо млека!
Пијани од млека не морају да ћуте.
На пијане од млека одрасли се не љуте.

Драган Лукић

5/ 

2. Следеће реченице напиши у свеску правилно:

Купао сам се у Јадранском Мору.
Моја бака је из бачког Петровог села.
Нови сад је диван град.
За распуст путујем у сједињене Америчке државе. 6/ 

д9

ПРОВЕРИ  
СВОЈЕ ЗНАЊЕ 2.
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Ловра -  
Помаз -   
Калаз -  
Будимпешта -  
Сантово -    

10/ 

4. Заокружи правилно написане називе.

Босанска Улица 
Босанска улица 

 Улица босанска 
 Улица Босанска 

Трг ружа 
трг Ружа

Улица липа 
улица Липа

Улица Бранка Радичевића
улица Бранка Радичевића

Трг Републике
Трг републике 6/ 

5. Напиши три реченице у којима ћеш употребити називе улица и тргова.

6/ 

6. Које празнике прослављамо 1. и 7. јануара?

2/ 

7. Напиши још три празника које слави твоја породица.

3/ 

38/
д10
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Ловра -  
Помаз -   
Калаз -  
Будимпешта -  
Сантово -    

10/ 

4. Заокружи правилно написане називе.

Босанска Улица 
Босанска улица 

 Улица босанска 
 Улица Босанска 

Трг ружа 
трг Ружа

Улица липа 
улица Липа

Улица Бранка Радичевића
улица Бранка Радичевића

Трг Републике
Трг републике 6/ 

5. Напиши три реченице у којима ћеш употребити називе улица и тргова.

6/ 

6. Које празнике прослављамо 1. и 7. јануара?

2/ 

7. Напиши још три празника које слави твоја породица.

3/ 

38/
д11

ИСПРАВКЕ

UR-dodatak.indd   11 2019. 04. 19.   18:07:58



1. Подвуци глаголе и разврстај их у колоне.

радња стањe збивање

2. Напиши како се оглашавају ове животиње и каквим се звуцима 
„јављају” ови предмети.

Мачка  .
Коњ  .
Петао  .
Аутомобил 
Телефон 5/ 

 Дечаци и девојчице су кренули на ливаду. Весело су ска-
ку та ли и трчкарали. Девојчице су брале цвеће, а дечаци су игра-
ли фудбал.

Када су се уморили, легли су на свежу траву и задремали. Одјед-
ном је дунуо јак ветар. Наоблачило се и киша је почела да пљушти.

 Падала је све јаче и јаче. Деца су потрчала до првих кућа и 
тамо пронашла склониште.

7/ 

д12

ИСПРАВКЕ
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1. Подвуци глаголе и разврстај их у колоне.

радња стањe збивање

2. Напиши како се оглашавају ове животиње и каквим се звуцима 
„јављају” ови предмети.

Мачка  .
Коњ  .
Петао  .
Аутомобил 
Телефон 5/ 

 Дечаци и девојчице су кренули на ливаду. Весело су ска-
ку та ли и трчкарали. Девојчице су брале цвеће, а дечаци су игра-
ли фудбал.

Када су се уморили, легли су на свежу траву и задремали. Одјед-
ном је дунуо јак ветар. Наоблачило се и киша је почела да пљушти.

 Падала је све јаче и јаче. Деца су потрчала до првих кућа и 
тамо пронашла склониште.

7/ 

д13

ПРОВЕРИ  
СВОЈЕ ЗНАЊЕ 3.
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3. Реченице допуни глаголима.

Цео разред је  на приредби .
Ветар је  грање.
Деда је  крај телевизора .
Пекар је мирисни хлеб. 5/ 

4. Измењај глагол плесати по лицима и временима.

садашње време прошло време будуће време

9/ 

5. Напиши  по две реченице у садашњем, прошлом и будућем времену.

12/ 

38/
д14
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3. Реченице допуни глаголима.

Цео разред је  на приредби .
Ветар је  грање.
Деда је  крај телевизора .
Пекар је мирисни хлеб. 5/ 

4. Измењај глагол плесати по лицима и временима.

садашње време прошло време будуће време

9/ 

5. Напиши  по две реченице у садашњем, прошлом и будућем времену.

12/ 

38/
д15

ИСПРАВКЕ
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1. Шта су придеви?

2/ 

2. Препиши све придеве из следећих реченица.

Циганин је имао лепог, белог коња.
Мамина рука је мека и топла.
Раздрагане девојчице се радују новим играчкама.
У башти цвета плаво, црвено и жуто мирисно цвеће.

 придеви: 

5/ 

3. Допуни реченице придевима.

Бака прича  приче.
Мајстор поправља  аутомобил.
Деда има  двориште.

 мачка је омацила  маче.
Сунце просипа своје  и 

зраке. 7/ 

д16

ИСПРАВКЕ
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1. Шта су придеви?

2/ 

2. Препиши све придеве из следећих реченица.

Циганин је имао лепог, белог коња.
Мамина рука је мека и топла.
Раздрагане девојчице се радују новим играчкама.
У башти цвета плаво, црвено и жуто мирисно цвеће.

 придеви: 

5/ 

3. Допуни реченице придевима.

Бака прича  приче.
Мајстор поправља  аутомобил.
Деда има  двориште.

 мачка је омацила  маче.
Сунце просипа своје  и 

зраке. 7/ 

д17

ПРОВЕРИ  
СВОЈЕ ЗНАЊЕ 4.
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4. Напиши по пет придева уз сваку именицу.

ученик – 
рука – 
мама – 
јунак – 
кућа – 
пут – 6/ 

5. Реченице које су написане у једнини напиши у множини.

Филм је занимљив и узбудљив.
Дан је био хладан и кишовит.
Мишина свеска је уредна и чиста.

6/ 

6. Напиши придеве супротног значења.

црн –   лош – 
танак –   брз – 
дуг –   гладан – 
паметан –   пажљив – 

7. Напиши три реченице у којима ћеш описати сунчан дан и употре-
би што више придева.

6/ 

8/ 

40/
д18
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4. Напиши по пет придева уз сваку именицу.

ученик – 
рука – 
мама – 
јунак – 
кућа – 
пут – 6/ 

5. Реченице које су написане у једнини напиши у множини.

Филм је занимљив и узбудљив.
Дан је био хладан и кишовит.
Мишина свеска је уредна и чиста.

6/ 

6. Напиши придеве супротног значења.

црн –   лош – 
танак –   брз – 
дуг –   гладан – 
паметан –   пажљив – 

7. Напиши три реченице у којима ћеш описати сунчан дан и употре-
би што више придева.

6/ 

8/ 

40/
д19

ИСПРАВКЕ
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1. Напиши сва слова абецеде.

2. Од простих проширених реченица напиши просте проширене.

Гране су се савијале.

Долази лето.

Аутомобил јури.
3/ 

3. Заједничке именице су

2/ 

4. Пронађи заједничке и властите именице и одреди род и број.

 Моји другови и ја одлучили смо да идемо на излет. Пошто смо 
ноћ хтели да проведемо у шуми, морали смо добро да се при-
премимо. Марко је рекао да ће понети шатор и вреће за спавање. 
Саша је понео роштиљ. Мира и Сања су биле задужене за при-
бор за јело, шерпе и лонце. Место на којем смо подигли шатор 
било је близу Сентандреје, поред самог Дунава.

6/ 

д20

ИСПРАВКЕ
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1. Напиши сва слова абецеде.

2. Од простих проширених реченица напиши просте проширене.

Гране су се савијале.

Долази лето.

Аутомобил јури.
3/ 

3. Заједничке именице су

2/ 

4. Пронађи заједничке и властите именице и одреди род и број.

 Моји другови и ја одлучили смо да идемо на излет. Пошто смо 
ноћ хтели да проведемо у шуми, морали смо добро да се при-
премимо. Марко је рекао да ће понети шатор и вреће за спавање. 
Саша је понео роштиљ. Мира и Сања су биле задужене за при-
бор за јело, шерпе и лонце. Место на којем смо подигли шатор 
било је близу Сентандреје, поред самог Дунава.

6/ 

д21

ПРОВЕРИ  
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именицa род број

в
л
а
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н
и
ч
к
a

5. Шта су глаголи?

10/ 

3/ 

6. Препиши реченице тако да уместо прошлог времена употребиш са-
дашње.

Седео сам и писао задатке. У пећи је горела ватра. Собом се ши-
рила пријатна топлина. Напољу је дувао северац и носио круп-
не пахуље снега.

4/ 

7. Од глагола који су у загради напиши будуће време.

Ивица (играти се) у дворишту и случајно (уганути) ногу.
Остали дечаци (притрчати) и (повести ) га у амбуланту. Али 

Ивица (бојати се) лекара. Ипак (отићи) у амбуланту.

4/ 

8. Од чега зависи род и број придева?

3/ 
3/ 

9. Напиши по пет придева који казују какав може бити:

човек 
лист 
папагај 

6/ 

д22
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именицa род број

в
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т
и
т
a

з
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5. Шта су глаголи?

10/ 

3/ 

6. Препиши реченице тако да уместо прошлог времена употребиш са-
дашње.

Седео сам и писао задатке. У пећи је горела ватра. Собом се ши-
рила пријатна топлина. Напољу је дувао северац и носио круп-
не пахуље снега.

4/ 

7. Од глагола који су у загради напиши будуће време.

Ивица (играти се) у дворишту и случајно (уганути) ногу.
Остали дечаци (притрчати) и (повести ) га у амбуланту. Али 

Ивица (бојати се) лекара. Ипак (отићи) у амбуланту.

4/ 

8. Од чега зависи род и број придева?

3/ 
3/ 

9. Напиши по пет придева који казују какав може бити:

човек 
лист 
папагај 

6/ 
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10. Попуни табелу.

мушки женски средњи

танак

уморан
слатка

срећна

вредно

5/ 

11. Напиши умањена значења придева:

леп –
ружан –
зелен –
црвен –
златна –

5/ 

12. Напиши присвојне заменице.

једнина множина
8/ 
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10. Попуни табелу.

мушки женски средњи

танак

уморан
слатка

срећна

вредно

5/ 

11. Напиши умањена значења придева:

леп –
ружан –
зелен –
црвен –
златна –

5/ 

12. Напиши присвојне заменице.

једнина множина
8/ 

54/ д25
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