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Re~enicaRe~enica

Vrste Vrste 
re~enica po zna~ewure~enica po zna~ewu

АНААНА

Била једном једна Ана. Учитељица је пита:
 – Колико су два и два? А Ана каже:
 – Молим Вас учитељице могу ли да размислим?
А учитељица каже: 
 – Размисли!
После пола сата, учитељица пита:
 – Добро, Ана, јеси ли размислила? А Ана каже:
 – Размислила сам, али не знам. А учитељица каже:
 – Како не знаш? Замисли да ти мама да две бомбоне, једну за тебе, дру-

гу за Софију; онда ти да још две бомбоне, једну за Милицу, другу за Стефа-
на; колико имаш бомбона? А Ана каже:

 – Немам ниједну, све сам појела.
 – А учитељица каже:
 – Колико су две бомбоне и још две бомбоне?
 – А Ана каже:
 – То је мало. Мени тата купи кило бомбона и ја то смажем док трепнеш! 

То је мало. То је ништа. То је скоро ништа. То је нула.
А учитељица каже:
 – За тебе су две и две бомбоне нула?
А Ана каже:
Каква нула? То је мање од нуле!... Станоје Макрагић

Шта је учитељица прво питала Ану? А шта је Ана питала учитељи-
цу? Какве су ове реченице по значењу? Који знак је на крају тих рече-
ница? Шта је исказано у реченици: – Размисли! Каква је та реченица 
по значењу?

Шта се исказује узвичним реченицама, а шта заповедним?
Пронађи обавештајне реченице. Како још називамо обавештајне ре-

ченице?
Које реченице су у потврдном, а које у одричном облику?
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Као што видиш, ово је по значењу обавештаја реченица. Зависно од 
тога шта приликом обавештавања хоћемо да истакнемо као најважније 
(да то нагласимо), свака од речи у овој реченици може бити наглашена, 
а остале су ненаглашене. Милан је ову реченицу могао да изговори:

    ЈУЧЕЈУЧЕ је сестра мени донела нову лопту. је сестра мени донела нову лопту.
  Јуче је   Јуче је СЕСТРАСЕСТРА мени донела нову лопту. мени донела нову лопту.
  Јуче је сестра   Јуче је сестра МЕНИМЕНИ донела нову лопту. донела нову лопту.
  Јуче је сестра мени   Јуче је сестра мени ДОНЕЛАДОНЕЛА нову лопту. нову лопту.
  Јуче је сестра мени донела   Јуче је сестра мени донела НОВУНОВУ лопту. лопту.
  Јуче је сестра мени донела нову   Јуче је сестра мени донела нову ЛОПТУЛОПТУ..

Nagla[ene i nenagla[ene re~iNagla[ene i nenagla[ene re~i

Милан ми је испричао да има старију сестру која га јако воли. Откуд год 
дође, донесе му неки поклон. Најзад се похвали:

,,Јуче је сестра мени донела 
нову лопту.“
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Први пут је Милану најважније да истакне да је то било јуче, а не дав-
но, други пут да му је лопту донела сестра, а не неко други, трећи пут 
да је донела баш њему, четврти пут да је донела, а не послала, пети пут 
да је лопта нова и шести пут да је то лопта, оно што много воли.

Приметио си да реченица којом је Милан обавестио друга шта му је 
јуче сестра донела изражава увек исто обавештење, али да наглаша-
вање појединих речи увек изражава неки нов Миланов однос према 
томе поклону. Мисао је у овој реченици увек иста, али осећање је увек 
понешто друкчије. Зато је важно осетити наглашену реч у реченици.

NAGLA[ENI SLOG U RE~INAGLA[ENI SLOG U RE~I

Мог друга често опомињу због недисциплине. Он је о томе испевао крат-
ку песму која гласи:

       Зими зима, а лети врућина,       Зими зима, а лети врућина,
       У школи је стално дисциплина.       У школи је стално дисциплина.

 Приметио сам да када рецитује те стихове неке слогове у речима исти-
че (наглашава) много гласније, а друге изговара тише. То се чује овако.

Из овога видиш да су у речима српског језика неки слогови нагла-
шени, а неки нису. Видиш и то да ти наглашени слогови могу бити на 
различитим местима у речима. Тако у речима зими, зима, лети, стал-
но наглашени су први слогови, али у речи врућина наглашен је други, 
а дисциплина трећи слог.

Слушам после тога како се наглашавају слогови у другим речима које 
моји другови изговарају и никад нисам чуо ниједну српску реч чији је 
последњи слог наглашен.

       ЗИми ЗИма, а ЛЕти вруЋИна,ЗИми ЗИма, а ЛЕти вруЋИна,
       у ШКОли је СТАЛно дисциПЛИна.       у ШКОли је СТАЛно дисциПЛИна.
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PROSTA RE~ENICAPROSTA RE~ENICA

ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ

Реченице,
Просте, танке

„СУНЦЕ ГРЕЈЕ“,
„КИША ПАДА“

на сред часа,
сред читанке

потукле се изненада.
Зато што су
просте биле,
безобразне,
неваљале,

просто су се
помлатиле,
једна другу

укаљале.
Као чавке

закрештале.
Цео им се

разред
смеје.

Саме себе
премештале:

„СУНЦЕ ПАДА“,
„КИША ГРЕЈЕ“.

         Мошо Одаловић
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Посматрај слике и напиши шта ко ради на њима. Нека свака речени-Посматрај слике и напиши шта ко ради на њима. Нека свака речени-
ца буде састављена само од по две речи.ца буде састављена само од по две речи.

Које речи си употребио у овим реченицама?Које речи си употребио у овим реченицама?

Како се називају речи које одговарају на питање КО ради? Како се називају речи које одговарају на питање КО ради? 
Како се зову речи које показују ШТА РАДИ? Како се зову речи које показују ШТА РАДИ? 

 Реченице које имају само субјекат и предикат су ПРОСТЕ НЕ-
ПРОШИРЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ.

Препиши у свеску следеће реченице и у њима одреди субјекте и предика-Препиши у свеску следеће реченице и у њима одреди субјекте и предика-
те. Субјекат подвуци једном цртом, а предикат са две.те. Субјекат подвуци једном цртом, а предикат са две.

Облаци јуре. Беба плаче. Звоно звони. Грање пуцкета.

Исте ове реченице смо проширили још неким речима. Прочитај их и од-Исте ове реченице смо проширили још неким речима. Прочитај их и од-
реди субјекте и предикате.реди субјекте и предикате.

Сиви облаци јуре небом. Беба плаче у колевци. Школско звоно звони за 
почетак часа. Суво грање пуцкета у пећи.

Реченице које поред субјеката и предиката имају и друге речи 
називају се ПРОСТЕ ПРОШИРЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ.

Брат је био у куповини, а сестра је спремила стан.
Аутомеханичар је пронашао квар на аутомобилу и брзо га је отклонио.
Сунце се појавило иза облака и огрејало нас.
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Колико предиката има у свакој од ових реченица? 
Реченица у којој има два или више предиката је СЛОЖЕНА РЕЧЕ-

НИЦА и састоји се од две или више простих реченица. Касније ћеш 
више о томе учити.

SKUPOVI SKUPOVI 
RE~I U RE~ENICIRE~I U RE~ENICI

Погледај реченицу:Погледај реченицу:
 Натоварена лађа упловила је у своју луку.

Лако ћемо открити да је у овој реченици субјекат именица лађа, а 
предикат глагол упловила је. Али треба да откријемо и шта раде оста-
ле речи у овој реченици. Одмах уочавамо да оне припадају или субјек-
ту или предикату и да их ближе одређују. Тако придев натоварена ка-
зује каква је лађа и тиме ближе одређује субјекат. Та реч са субјектом 
чини скуп речи и пошто се групишу око субјекта називамо их субје-
катски скуп речи.

Речи у своју луку ближе одређују предикат упловила је јер казују ме-
сто вршења глаголске радње. Зато те речи са предикатом чине такође 
скуп речи и зове се предикатски скуп речи. 

 Сада та реченица, када се речи од којих је сачињена групишу у скупове, 
изгледа овако:

  РЕЧЕНИЦА

субјекатски 
скуп речи 
Натоварена 
лађа

предикатски 
скуп речи
упло вила је 
у своју луку.



13

32504/F  13

Као што видиш, субјекатски и предикатски скупови речи настају тако 
што се све речи у проширеној реченици групишу око субјекта и пре-
диката. Скуп речи може бити са више или мање речи.

PRO[IRIVAwE PRO[IRIVAwE 
RE~ENICE SKUPOVIMA RE~IRE~ENICE SKUPOVIMA RE~I

Ушао си споља у кућу и казао мами:
   ,,Ветар дува.“
Рекао си мами једну просту непроширену реченицу. Она има субјекат и 

предикат, али је мисао коју си њоме казао твојој мами јасна. Мами ће то бити 
још јасније ако ту реченицу прошириш тако што ћеш нешто казати и о том 
ветру и о његовом дувању. Значи, ближе ћеш одредити субјекат и предикат 
и тако добити субјекатски и предикатски скуп речи. Ако, на пример, мами 
кажеш:

   Хладан ветар снажно дува. 
– онда мама нешто више зна и о ветру и о његовом дувању, а твоја прос-

та реченица сада је проширена: уместо само субјекта и предиката, њу чине 
субјекатски и предикатски скуп речи. Помоћу њих си проширио реченицу. 

Али ти хоћеш мами да саопштиш и више детаља о ветру и његовом ду-
вању. Мораш зато још да проширујеш реченицу. Зато ћеш новим речима да 
обогаћујеш субјекатски и предикатски скуп речи.

Можда ћеш само да проширујеш субјекатски скуп речи:
    Северни оштар и хладан ветар дува.
Или само предикатски скуп:
    Хладан ветар снажно дува кроз градске улице од ранога јутра.
Највише ћеш мами рећи ако прошириш оба скупа:
Северни хладан и оштар ветар снажно дува кроз градске улице од рано-

га јутра.
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Проширене скупове речи представи овако:Проширене скупове речи представи овако:

Лако примећујемо да су речи у субјекатском скупу груписане око 
именице ветар и зато је то именски скуп речи. У таквом скупу имени-
ца је главни члан, а остале речи су споредни чланови. Ово нас увера-
ва да субјекат може бити исказан или само једном речју, или именич-
ким скупом речи.

И у предикатском скупу речи постоји главни члан и споредни чла-
нови. Главни члан је и у овој реченици глагол (дува). Споредни чла-
нови су додаци глаголу и показују начин на који ветар дува (снажно), 
место где се збива (кроз градске улице) и време када се збива (од ра-
ног јутра).

Значи, и предикат се може исказати или само једном речју (глагол) 
или глаголом и његовим додацима.

 снажно
 ДУВА кроз градске улице
 од ранога јутра

 северни 
 хладан ВЕТАР 
 оштар
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UPRAVNI UPRAVNI 
I NEUPRAVNI GOVORI NEUPRAVNI GOVOR

Исидора и Марко разговарају. Договарају се како ће провести поподне. 
На слици се види да они говоре. Где си видео на овај начин обележен говор? 
Наравно, у стриповима.

Кажи њихове речи баш онако како су их они изговорили. Својим речима 
ћемо објаснити ко је шта рекао, нећемо цртати ликове. За то постоји тачно 
одређено правило.

  Исидора је рекла: „Хајдемо у куповину“.
  Марко је казао: „Ја бих радије у парк да се играмо“.

Управним говором се називају туђе речи написане тачно она-
ко како их је неко други изговорио.

Управни говор се обележава наводницима. На почетку су отворени, а на 
крају се пишу затворени наводници.

UPRAVNI GOVORUPRAVNI GOVOR

Људи говоре разним језицима. За споразумевање им служи говор. Људи говоре разним језицима. За споразумевање им служи говор. 
Посматрај слику.Посматрај слику.
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Речи које говоре чије су речи, које објашњавају ко говори на-
зивају се пишчеве речи.

Разликујемо три начина писања пишчевих речи, на почетку, у средини и Разликујемо три начина писања пишчевих речи, на почетку, у средини и 
на крају реченице. Начин писања управног говора зависи управо од по-на крају реченице. Начин писања управног говора зависи управо од по-
ложаја пишчевих речи. На основу тога разликујемо три начина писања ложаја пишчевих речи. На основу тога разликујемо три начина писања 
управног говора.управног говора.

 1. Марко је рекао: „Ја бих радије у парк“. 1. Марко је рекао: „Ја бих радије у парк“.
 2. „Ја бих радије у парк“, рекао је Марко. 2. „Ја бих радије у парк“, рекао је Марко.
 3. „Ја бих,“ рекао је Марко, „радије у парк“. 3. „Ја бих,“ рекао је Марко, „радије у парк“.

Туђе или наведене речи означавамо посебним знацима:
 – иза пишчевих речи пишемо две тачке: : 
 – наводницима обележавамо туђе речи: „“
 – отворене наводнике користимо испред туђих речи: „
 – затворене наводнике пишемо иза туђих речи: “

Ако је у управном говору изјавна реченица, она се обележава на два 
начина:

–  када је управни говор на почетку иза ње се пише зарез:
,,Дајте ми лопту“, замолио је Петар.
–  ако је управни говор на на крају, ставља се тачка: 
Петар је замолио: ,,Дајте ми лопту.“

Ако пишемо упитну или узвичну реченицу, стављамо упитник или 
узвичник: 

Петар је запитао: ,,Може ли утакмица да почне?“ 
,,Ура, победили смо!“ повикаше на крају Петрови другови.
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DIJALOGDIJALOG

ДИЈАЛОЗИ И РАЗЛОЗИДИЈАЛОЗИ И РАЗЛОЗИ

 Ако човек има дара
 да са другим разговара

 да одржи свет у слози
 помажу му дијалози

 Да не прича свако за се
 Него да се усагласе

До мишљења дођеш свога
Лакше путем дијалога

Један човек 
много зна
али више
знају два...

Ал ту има једна цака
кад наиђеш на глупака

немој с њиме ђиђи-миђи
већ га лепо заобиђи
    
Један човек много зна
али више знају два
много више знају два
само кад су паметна...  

   Душко Трифуновић

Дијалог је разговор између два лица. Људи међусобно разговарају 
о различитим темама. Ако је дијалог у писменој форми, речи саговор-
ника пишемо под наводницима.

Радња књижевних дела писаних за позоришне представе скоро је 
сва у дијалозима. Прочитај једночинку Мора ли бити тако (из твоје 
Читанке) и напиши између кога се воде дијалози.

NEUPRAVNI GOVOR NEUPRAVNI GOVOR 

Научио си шта је управни говор и који знаци се употребљавају у његовом 
писању. Прочитај следећу реченицу.

Ана је рекла: „Ја ћу отићи код баке“.
Којој врсти говора припада реченица коју је изговорила Ана? 
Да ли можемо и на неки други начин да саопштимо Анине речи? Нарав-

но да можемо. Посматрај следећи пример.



18

18  32504/F

 Ана је рекла да ће отићи код баке.
 Ана је рекла како ће отићи код баке.
  Ана је рекла да ће она отићи код баке. 
У првом примеру Анине речи су наведене баш онако како их је она изго-

ворила, док су Анине речи у ове три реченице саопштене посредством дру-
ге особе, тј. њене речи су препричане.

 Неуправни говор је када се нечије речи казују посредно (инди-
ректно) у нешто измењеном облику. Смисао је непромењен.

Управни говор се може исказати неуправним, а неуправни управним.
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IMENICEIMENICE

Ученици Српске основне школе из Будимпеште су били у шетњи. Циљ је 
био да посете српске споменике у граду.

На претходним часовима су много говорили о Србима и њиховом досе-
љавању на територију данашње Мађарске. Почели су да се досељавају у 15. 
веку, а највећи број је дошао под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем 
крајем 17. века.

Ученици су прво прешли Дунав и отишли у Будим. Посетили су палату 
деспота Стефана Лазаревића који је био владар Србије. Након тога су оти-
шли y Табан, испод Гелертовог брда. Положили су цвеће на споменик Вука 
Стефановића Караџића који се налази испред зграде ресторана ,,Код златног 
јелена“, у којој је Вук боравио.

Након тога су прешли Ержебет мост и вратили се у Пешту. Посетили су 
Српску православну цркву посвећену св. Георгију. Она се налази у Српској 
улици. У близини цркве је Текелијанум, задужбина Саве Текелије. Ту су не-
када живели српски студенти.

Ученици су били задовољни оним што су видели и вратили се у школу 
на Тргу ружа.

ZAJEDNI~KE ZAJEDNI~KE 
I VLASTITE IMENICEI VLASTITE IMENICE

ПОСЕТА СРПСКИМ СПОМЕНИЦИМА У БУДИМПЕШТИПОСЕТА СРПСКИМ СПОМЕНИЦИМА У БУДИМПЕШТИ
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Прочитај текст и пронађи властите именице. Каквим словом се оне пишу? Прочитај текст и пронађи властите именице. Каквим словом се оне пишу? 
Препиши их.Препиши их.
У тексту има доста и заједничких именица. Шта оне означавају? Пронађи У тексту има доста и заједничких именица. Шта оне означавају? Пронађи 
и њих и препиши у свеску.и њих и препиши у свеску.

PISAwE IMENA PISAwE IMENA 
DR`AVA I POKRAJINA

Милан и Марко су били на међународном такмичењу у шаху које је одр-
жано у Будимпешти, престоници Републике Мађарске. Упознали су много 
вршњака из целог света. Највише су се дружили са новим другарима из Ср-
бије и Црне Горе. Најјачи у конкуренцији су били припадници екипа Руске 
Федерације и Сједињених Америчких Држава. Највеће изненађење су при-
редили такмичари из Велике Британије који су освојили прво место.

Следеће такмичење ће бити одржано у Новом Саду, главном граду Ауто-
номне Покрајине Војводине.

Каквим словом су написани називи држава и покрајина? Каквим словом су написани називи држава и покрајина? 

Великим словом се пишу све речи у називима држава, република и 
покрајина. У свакодневном говору и писању употребљавају се краћи 
називи као Америка, Русија, Војводина, Мађарска.

Великим словом се пишу и називи области као Бачка, Срем, Мачва. 

R`R
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Реци и ти неколико примера.Реци и ти неколико примера.

PISAwE IMENA PRIPADNIKA 
NARODA I STANOVNIKA POJEDINIH 

OBLASTI I MESTAOBLASTI I MESTA

Имена народа и њихових припадника пишу се великим почетним словом. Имена народа и њихових припадника пишу се великим почетним словом. 
Настави у свесци да попуњаваш табелу.Настави у свесци да попуњаваш табелу.

Држава Народ Припадник 
мушког рода

Припадница 
женског рода

Србија Срби Србин Српкиња

Мађарска Мађари Мађар Мађарица

Румунија Румуни Румун Румунка

Италија

Хрватска

Аустрија

Америка

Индија

Кина

PI
N

P
N



22

22  32504/F

 Имена која људи добијају према месту или области становања пишу  Имена која људи добијају према месту или области становања пишу 
се великим почетним словом.се великим почетним словом.
Попуни табелу тако што ћеш је прецртати у свеску.Попуни табелу тако што ћеш је прецртати у свеску.

PISAwE NASLOVA PISAwE NASLOVA 
KwIGA, ~ASOPISA I LISTOVAKwIGA, ~ASOPISA I LISTOVA

Место или област Мештани Припадник 
мушког рода

Припадница 
женског рода

Будимпешта Будимпештанци Будимпештанац Будимпештанка

Београд Београђани Београђанка

Ловра Ловранин Ловранка

Нови Сад Новосађани Новосађанин

Војводина Војвођанин Војвођанка

Срем Сремци

Ученици четвртог разреда су се договорили да оснују одељенску биб-
лиотеку. Свако је донео неколико књига. Сања је донела роман Бела 
Грива који је написао Рене Гијо, Миша књигу песама Љубивоја Ршу-
мовића Још нам само але фале, Петар је поклонио своју омиљену књи-
гу Душана Радовића Да ли ми верујете. На полицама су се нашли и ча-
сописи за децу Витез и Школарац.

На такмичењу у рецитовању ученици су казивали песме. Гордана је 
говорила „Замислите децо“ Душана Радовића, а Марко „Стварно му-
шки проблем“ Слободана М. Чучиловића.
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Каквим почетним словом су написани наслови књига, часописа и на-
ведених песама у претходним текстовима?

Наслови књига, књижевних дела, листова и часописа се пишу великим 
почетним словом.

Какву разлику си уочио у писању претходна два текста?
У првом делу су изостављени наводници јер из реченице сазнајемо да ли 

се ради о роману, песмама или часописима.
У другом делу реченица нам не пружа обавештење да је реч о делу и због 

тога се наслов ставља под наводнике.

Наводници се користе да би се избегао неспоразум у комуникацији, 
тј. због тачног разумевања.

Састави у свесци 3 реченице користећи следеће илустрације.
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