RE~ENICAMA KAZUJEM
SVE [TO MISLIM I OSE]AM
У тексту Ана води се разговор између учитељице и Ане. Кажи:

1.

Које врсте реченица по значењу су употребљене у том разговору?

2.

Напиши по три реченице од сваке врсте о протеклом распусту. Ради у свесци.

3.

Напиши три реченице у одричном облику.

На 8. страни твога уџбеника Милан је шест пута изговорио исту реченицу и
њоме изрекао увек исту мисао, али је наглашавао увек другу реч и тиме показивао шта му је у тој реченици најважније.

4.

Напиши и ти једну реченицу. Једну по једну реч у њој наглашавај и протумачи шта си тим наглашавањем постигао. Ради у свесци.

5. У реченицама се наглашавају речи, а у речима слогови. Видео си то на 7.
страни свога уџбеника. Одреди наглашене слогове у речима из ових реченица:
Шумадија је некада била шумовита.
Дунав протиче кроз Панонску низију.
У пролеће је трава јако зелена.
На 8. и 9. страни твога уџбеника показана је разлика између простих непроширених и простих проширених реченица. Решавањем следећих задатака покажи да
си ту разлику схватио и своје знање учврстио и проширио.
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6.

Започете реченице доврши предикатима.
Пас
Пас
Пас

Цвет
Цвет
Цвет

7.

Допуни реченице субјектима.
пева.
плеше.
кроји.
маше.
гуче.
муче.
плаче.
копа.
цвета.
греје.

8.

Састави пет простих непроширених реченица о времену.

9.

Реченице које си написао прошири и другим речима.

Пошто си научио шта значи субјекатски, а шта предикатски скуп речи у реченицама, покажи да их сигурно препознајеш.

10.

Заокружи субјекатске и предикатске скупове речи у следећим реченицама:
Ситан снег засипао је друмове цео дан.
Полако и неприметно спуштала се густа магла.
Мали Марко је стигао први у школу.
Цео дан је дувала хладна кошава.
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11.

Следеће реченице прошири скуповима речи:
Река шуми.
Ливада зелени.

Вишња цвета.
Пчела лети.

12. Пажљиво прочитај ову басну и прошири је. Одабери ону која ти се више
допада и прошири је.

KOR w A ~ A
I ORA O
Молила корњача орла да је научи летети.
Одвраћао је орао, говорећи како то није за
њу, али корњача остаде при своме. Онда је
орао шчепа канџама, подиже увис и спусти:
корњача паде на камен и разби се.
Примећујеш да овде није ближе
одређено ни како је корњача молила,
ни каква је корњача, какав орао... Недостају дакле, субјекатски и предикатски скупови речи. Зато је текст
врло кратак. Ти га прошири тако што ћеш
реченице проширивати скуповима речи.

Можеш започети овако:

КОРЊАЧА И ОРАО
Једнога летњега дана упорно је молила једна стара корњача смелога орла да
је научи високо летети...
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MEDVED I
P~ELE

Медвед се прикраде кошницама. Из једне кошнице узе саће с медом и
поче да се слади. Излети пчела па га убоде у њушку.
Медвед се наљути, подигне кошницу и удари је о земљу. Тада излетеше све пчеле и
раздражене, навале да га боду без милости. Залетале су му се на очи, уши,
те медвед поче да бежи бранећи се
колико је могао.
– Зар ми није било боље да
претрпим убод једне пчеле – гунђао
је он – него што сам желећи освету
изазвао против себе цео рој?!
по Доситеју Обрадовићу

Читајући ову басну могао си да сазнаш шта се десило медведу јер се сладио
медом из кошнице. Ниси сазнао где се десила радња ове басне, како је изгледао
предео, шта је радио док су га пчеле нападале, да ли се он бранио пре бега, како
је медвед изгледао после убода мноштва пчела.
Прошири ову басну убацујући предложене и друге детаље користећи машту.
Можеш да убациш и дијалоге.

МЕДВЕД И ПЧЕЛЕ
Један стари медвед опрезно се прикраде кошницама на рубу шуме.
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NEKAD NE~IJE RE~I PONOVIM
TA~NO, A AKO IH PREPRI~AM,
SMISAO NE MEWAM
На старни 15. твога уџбеника пише да се управним говором називају туђе речи
написане тачно онако како их је неко изговорио. Сигурно си то правило запамтио.
Запамтио си и то да се речи које објашњавају ко говори, називају пишчеве речи
и да разликујемо три начина писања пишчевих речи.
Решавањем следећих задатака, покажи да ти то сада добро знаш.

1.

Прочитај реченице и напиши их правилно.
Будимпешта је диван град, рекла је Маја.
На левој обали Дунава је Пешта, каже Ана, а на десној је Будим.
Деда каже, Сентандреја је некада била центар српске културе.

2.

Прочитај одломак из приче Сима Глуваћ (цела прича је у твојој Читанци).
... Како се зовеш? – пита га лекар и то врло тихим гласом. Сима увиде да је то замка, па покуша да се извуче:
– Нисам чуо шта ме питате, – одговори он лекару.
– Како ти је име и презиме? – пита опет лекар.
– Има четири доказа да је земља округла. Први је ...
– Стани! – виче разредни старешина. Сима се заустави, па нас прелете све очима, као да је хтео да нас упита да ли је добро.
– А како ти се зову отац и мајка? – пита опет лекар тихо.
– Молим? – опет Сима као бајаги није чуо...

Сигурно си приметио да је у овом одломку управни говор обележен цртом (–).
Тако у већини штампаних текстова црта замењује наводнике. Препиши у свеску
овај одломак тако што ћеш уместо црта користити наводнике.
Ти већ знаш да је дијалог разговор између два лица. Ако је дијалог у писаној форми, речи саговорника пишемо под наводницима. Позоришни комади писани су скоро у целости у дијалозима. У то си се уверио читањем
једночинки из твоје читанке.
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А сада:

3.

Напиши један замишљени дијалог између тебе и твог најбољег друга
(другарице).

4.

Смисли какав дијалог би могли да воде деда и унук. Напиши га.

Научио си да је неуправни говор кад се нечије речи казују посредно, када их
препричавамо, у нешто измењеном облику, али им смисао не мењамо. Покажи
да то већ знаш, као што знаш и то да се управни говор може исказати неуправним, а неуправни управним.

5.

Део приче Лаж коју је написао Михал Ковач је у облику дијалога. Управни говор у овој причи претвори у неуправни. Прво испричај усмено, а затим и
напиши.
– Мишо, стигла су кола. Дођи да истоваримо кукуруз да нам не покисне.
Спрема се невреме! – то мама зове.
– Уф, опет кукуруз! Ја морам да учим! – то Миша одговара.
– Онда немој да се играш, већ учи! – то опет мама виче.
– Миша се радује што не мора да истовара кукуруз, па звижди, већ како
то он уме. Осмехује се и шапуће самоме себи:
– Лепо сам их преварио, а сад ћу узети новине и читати нешто лепо...

6.

Тербер је познати баснописац. Ево једне његове басне о лаву и лисцима.
Написана је у неуправном говору. Покушај да је напишеш у управном.
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LAV I LISAC

Лав је таман објаснио крави, кози и овци да је јелен кога су убили његов,
кад ето ти нека три мала лисца.
Један од њих је рекао да ће узети трећину јелена уместо новчане казне
јер лав нема ловачку дозволу.
Други је рекао да ће узети трећину за лавову удовицу јер је такав закон.
Лав се побунио и рекао да нема удовицу.
Трећи лисац је рекао да не буду цепидлаке и узео свој део јелена за
случај гладне године.
Лав је рикнуо да је он краљ животиња.
Лисци су на то одговорили да му ни рогови неће бити потребни јер има
круну.
по Терберу

SVE NA
SVETU SVOJE IME IMA
Прочитај текст о српским споменицима у Будимпешти, испод илустрације, а
затим:
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1.

Издвој властите именице

2.

Утврди каквим словом су оне писане.

3.

Издвој заједничке именице:

4.

Утврди каквим словом су оне писане.

Као што већ знаш, имена
држава и покрајина се пишу
великим почетним словом.

5.

Напиши пуне називе суседних држава.

6.

Помоћу карте Србије и
карте Црне Горе испиши називе појединих области.

Покажи како пишеш имена
народа и њихових припадника
мушког и женског рода и имена
људи која добијају према месту
или области становања.

7.

Напиши правилно:

а) У будимпештанском Конгресном
центру је одржано такмичење у модерном плесу. Конкуренција је била велика. Учествовали су французи, италијани, мађари, руси, пољаци и такмичари из србије и из црне горе.

б) На турниру у малом фудбалу такмичиле су се екипе из геда, ловре,
помаза, деске, батање и чипа. Батањци су освојили прво место, друго место су заузели ловрани, а треће је припало дешчанима. За то време калашкиње и помашкиње су кувале рибљу чорбу.
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А како пишеш наслове књига, часописа и листова? Покажи и то:

8.

Напиши правилно.
Дечаци и девојчице су се припремали за одлазак у школу у природи. Договороли су се ко ће шта носити за читање. Мира је рекла да ће
понети приповетке Иве Андрића Детињство, а Ана А ја растем Мире
Алечковић. Петар се одлучио за роман Хајдуци Бранислава Нушића.
Остали ће понети Дечје новине, Невен и Шарени свет.

Говорили сте и о збирним именицама. Покажи да их у тексту препознајеш и
да умеш да их употребљаваш.

9.

Подвуци збирне именице у овим реченицама.
Деда је нахранио прасад и јагњад, а бака пилад.
Посекли смо грање, покупили лишће и посадили младо дрвеће.
Поред стазе расте жбуње дивље руже.

10. Следеће реченице допуни збирним именицама.
Снажан ветар је поломио

у парку.

Идемо у виноград да беремо

.

Набрала сам букет мирисног

.

Краве доје своју

.

Испод кестена смо сакупљали

.

11.

У свесци напиши неколико збирних именица које нису поменуте у претходним задацима.

12.

Од заједничких именица изведи збирне.
једнина

множина

збирна именица

кестен
зрно
гушче
прстен
корен

13.

У свесци напиши пет реченица у којима ћеш употребити збирне именице из претходне табеле.
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Сигурно си схватио/схватила, научио/научила и запамтио/запамтила шта
су градивне именице. Увери се у то решавањем следећих задатака:

14. Напиши градивне именице.
грађевински материјал:
намирнице: со,
течности: уље,
метали: сребро,
индустријске сировине: дрво,

15.

Допуни реченице градивним именицама.
Деда ставља

у лулу.

Мама је направила рођенданску торту од:
Обућари производе ципеле и ташне од
Маја носи накит од

16.

.
, а Сандра од

.

Напиши пет реченица у којима ћеш употребити градивне именице.

KAD IMENA NE POMIwEM,
NA wIH UPU]UJEM LI~NIM
ZAMENICAMA

Обновио си знање о личним заменицама. Решавањем
следећих задатака покажи да
их добро знаш.
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1.

Препиши у свеску следеће реченице тако да подвучене речи замениш одговарајућим личним заменицама.
Ученици су се такмичили у казивању прозе.
Тата ради у болници, а мама у школи.
Маче је било малено и није знало да се врати кући.
Девојчице су уредиле учионицу.

2.

Заменицу 3. лица у множини употреби у реченицама у мушком, женском
и средњем роду. Ради у свесци.

3.

Прочитај текст написан у трећем лицу и напиши га у свеску у првом.
Он је ученик четвртог разреда. Врло радо иде у школу јер има много
добрих другова. Највише воли математику. Био је и на такмичењу јер
одлично решава логичке задатке. Добар је и у спорту, нарочито фудбалу. Његов тим је најбољи у граду.

Једна лична заменица, из почасти, пише се великим словом. Покажи да знаш
која је то заменица и да њеном употребом показујеш кога поштујеш.

4.

Напиши краће писмо брату или сестри. Употребљавај личну заменицу за
друго лице множине.

5.

Писмо исте садржине упути учитељици.

KAD HO]U DA OZNA~IM
KAKVO JE NE[TO, ~IJE JE I OD
~EGA JE, ~INIM TO PRIDEVIMA
Покажи како то чиниш:

1.

Прочитај песму и подвуци описне придеве.

БАЈКА У СОБИ
Жути храстови ормани,
Велики чудни дворци,
Ћуте по угловима соба.
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Тегле са слатком у строју
Стоје на врху града
Као стражари и борци.

(Можда ће сутра у боју
да их заробе основци.)
А кад зашкрипе врата,
Провире снажни дивови,
Велики зимски капути,
Које облачи тата,
И излете рукави
И жакетићи плави.
(Можда ће сутра шетати
негде по цвећу и трави.)
У горњим кулама двора
Преврћу се весели шешири
И расцветане машне за репове вуку,

У доњим одајама зевају ташне
И беле се нежни пешкири
Као девојчице налакћене на руку.
(Мекани су као паперје у птица
и чекају да обришу умивена лица.)
Драган Лукић

2.

Допуни реченице описним придевима.
Нежно сам помиловала бакину

руку.

Марко је
Башта је препуна

фудбалер.
и

цвећа.

Кроз крошње дрвећа се провлачи

ветар.

Мајчин загрљај је

.
облаци небом језде.

3.

Напиши каква може бити:
звезда: сјајна, треперава,
киша:
очи:
друг:
учионица:

4.

Напиши три реченице о мајци у којима ћеш употребити описне придеве.

5.

Описни придеви се често користе у поређењима. Допуни следеће реченице.

као зец.
као јагње.
као лутка.
као вук.
као лисица.
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6.

Заокружи тачан одговор.
Ко је радознао?
а) ко мисли да све зна
б) онај ко жели све да зна
в) ко све зна и може

Ко је лакомислен?
а) онај ко лако смисли одговор
б) онај ко говори и ради пре него
што размисли

7.

Објасни шта значе придеви супротног значења (антоними) који се заједно
употребљавају.
И старо и младо
И го и бос
И мало и велико
Показао си како то чиниш описним
придевима. Покажи да умеш да користиш и присвојне придеве.

8.

Прочитај реченице и подвуци присвојне
придеве.
Марија је обукла мамину хаљину.
Најтоплији је мајчин загрљај.
То је татин ауто.
Шетао сам по дединој шумици.
Учитељ је оценио учеников састав.

9.

Речи у загради напиши тако да одговарају на питања ЧИЈИ? ЧИЈА? ЧИЈЕ?
Деда поправља

бицикл.
(унук)

Мама пегла

кошуљу.
(тата)

ваздух је препун смога.
(град)

Најукуснија је

пита.
(бака)

Деда и унук праве
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кућицу.
(пас)

10. Од датих именица изведи присвојне придеве.
ученик

шумар

брат

чувар

тетка

А како поступаш кад су присвојни придеви изведени од именица? Покажи и то:

11.

Допуни реченице присвојним придевима употребљавајући дате именице.
На

прослави су учествовали
(Свети Сава)

сви ученици нашег разреда.
Посетили смо све

цркве.
(Сентандреја)

Идемо на

рођендан.
(Љубомир)

Поглед се пружа на

непрегледне винограде.
(Токај)

Са

стране се виде
(Пешта)

Ученици уче

и
(Француска)

12.

брда.
(Будим)

језик.
(Енглеска)

Напиши пет реченица о Србији у којима ћеш употребити присвојне придеве.

Научио си и градивне придеве. Провери своје знање.
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13.

У следећим реченицама пронађи и подвуци градивне придеве.
Рудари су носили гвоздене пијуке.
Праисторијски људи су правили камено оруђе и оружје.
Риболовци у гуменим чизмама газе кроз реку.
Сеоска кола су ишла по блатњавом и каменом путу.
Тетка ми је купила нову кожну ташну.

14. Од градивних именица изведи градивне придеве:
стакло –

песак –

злато –

памук –

мермер –

креч –

камен –

бакар –

кост –

вода –

15.

Напиши пет реченица у којима ћеш употребити градивне придеве.

16.

Којој врсти придева припадају придеви под А, а којој под Б?
А
камена плоча
златан ланац
бакарна посуда
сребрни накит

Б
камено срце
златно дете
бакарно сунце
сребрни месец

Да придеви имају два броја – једнину и множину и да имају исти род као и именице поред којих стоје, научио си из свога уџбеника. Покажи како си то научио:

17.

Прочитај текст, подвуци придеве и разврстај их према роду и броју.

Стојим на брежуљку које се уздиже иза мог родног села. Надамном су
се надвили тамни облаци. Ускоро ће из оловних облака пасти киша. Једна,
по једна хладна кишна кап је промицала. Потрчао сам низ клизаву падину
не би ли што пре стигао кући.Почео је да фијуче оштар ветар. Утрчао сам
у кућу и кроз прозорско окно гледао како пљушти досадна јесења киша.
Снажан ветар је одједном сломио старо храстово дрво.
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мушки род

женски род

средњи род

једнина

множина

18. Уз дате именице допиши одговарајуће придеве.
мушки род

женски род

вредан тата
стан

вредна мама
влажна ливада

високи брег

19.

вредно дете
поље
планина
торта
жена

сендвич
човек

брдо
укусно воће
дете

Напиши придеве који недостају.
једнина

20.

средњи род

множина
падобранац

падобранци

ветар

ветрови

птица

птице

марама

мараме

Напиши три реченице у једнини о свом другу. Користи придеве.
Исте реченице напиши о другарици.

21.

Напиши супротна значења придева у женском и средњем роду.
вредан –

танак –

црн –

миран –

лош –

ружан –

паметан –

плитак –

висок –
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