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ШКОЛА ЗОВЕ

Школа зове, школа зове,
септембар се месец смеје,
ученике пребројава
и за сваког пита где је. 

Свуда школа сад почиње,
лете деца као ласте,
јуре, журе сви у школу,
носе торбе сјајне, нове.

Збогом, игро, школа зове!

Мира Алечковић
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јутро                          дан                             вече                           ноћ

ХАЈДЕ ДА ПОНОВИМО
РА
ЗГ
О
ВА
РА

ЈМО

1. а) Прочитај поздраве. Када шта кажеш?
    б) Кажи ове поздраве на мађарском језику.
         Да ли кажеш поздрав – љубим руку и на српском језику?
         Коме кажеш љубим руку?
  Када?
    Добро јутро! ујутро
  пре подне
    Добар дан! дању
  после подне
  Добро вече!
 увече
  Лаку ноћ!
 ноћу До виђења
    Коме увек кажеш поздрав: Здраво!
     Коме кажеш поздраве – добро јутро, добар дан, добро вече, 

лаку ноћ, до виђења?
2. Када шта радиш?
     Одговори на питање према датом примеру. Употреби  речи из 

колоне А и из колоне Б.
    Пример. После подне се играм.
                       доручкујем у подне
                       вечерам ујутро
                А    ручам                                    Б ноћу
                       ужинам пре подне /после подне
                       спавам дању
                       играм се увече

Када?

јутро  ујутро

дан  дању

Када?

вече  увече
ноћ  ноћупре подне

после подне

ПО
НО

ВИ
МО
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ЛЕПЕ РЕЧИ

РАЗГОВАРАЈМ
О

Ученици у школи науче да се лепо понашају, да кажу 
ИЗВОЛИТЕ, да захвале и кажу ХВАЛА, да поздраве одрасле 
и кажу ДОБАР ДАН!

Ове лепе речи сви воле да чују .  .  .

Аћим: Ви сте коза?
Коза: Да.
Аћим: А да ли се козама говори ВИ или ТИ?
Коза:  Зависи од козе. Ако познајеш козу – рећи 

ћеш јој ТИ.
 Душан Радовић

(Из „Слово на слово’’)

1.   Коме кажеш ти у породици?
Баки, тетки, ујни, ујаку и другим рођацима кажеш – ти или ви?
Коме се обраћаш са ви у школи?
Коме увек кажеш ти ?
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 А ШТА? А ШТО?
 Један је дечак
 нешто рекао.
 А . . . шта?
 Не знам.
 Па му је језик,
 што је рекао,
 отекао.
 А . . .  што?
 Не знам.
 Уважени
 један лекар,
 што дечаку језик лечи,
 каже:
 да је отекао
 што говори ружне речи.
 Драгиша Пењин

Ружне речи нису лепе речи.
отећи = образ отече кад боли зуб

2.   Погледај слике. Које лепе речи они треба да кажу?

Шта кажеш другу или другарици кад има рођендан?
Коме кажеш – срећан пут?
Како кажеш чики на улици – извини или извините? 
Када кажеш – пријатно?
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ТЕЛЕФОН

РАЗГОВАРАЈМ
О

Када телефонираш, кажеш поздрав и друге лепе речи. 
То је лепо понашање.

Телефон звони, ти подигнеш (укључиш) слушалицу.
Шта кажеш?

Коју реч чујеш и онда кажеш поздрав и своје име?

1.   Прочитај телефонски разговор:
Миланова мама: Молим! (Хало!)
Јован:  Добар дан! Овде Јован (Ја сам Јован).

Погрешно: На телефону Јован!
Молим Милана.

Милан: Здраво!
Јован: Здраво! Да ли идеш на приредбу?
Милан: Идем. А ти?
Јован: Идем. Здраво!
Милан: Здраво!

2.   Прочитајте телефонски разговор: 
а)  један ученик је Милан, други Јован, ученица је Миланова мама;
б)  уместо Јована и Милана могу да читају разговор три ученице, 

или само две ученице без маме;
в)  разговарај телефоном са другом или другарицом о чему желите.

3.    Поделите се на парове. Сваки пар нека разговара телефоном, на 
пример, о посети болесном другу/другарици, одласку на излет итд.

4.    За домаћи задатак нацртајте (илуструјте) како сте ви разумели 
реченицу: На телефону Јован или Јован је на телефону.

Цртеже ставите на пано у учионици да запамтите да је то погрешно.
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 МОЈА УЛИЦА

Цело поподне Драган црта, брише, боји.
– То мора да је нешто важно кад тако дуго црташ – каже 

деда.
– Јесте важно. Цртам нашу улицу и саобраћај на путу – хва-

ли се Драган.
– Види, дедице! Ово су тата и мама у аутомобилу. Иду на 

посао. Овај камион вози сладолед у продавницу. Онај аутомо-
бил јури у болницу. Тај што вози бицикл је поштар. Он носи 
писма. Видиш сви журе. А сад цртам и бојим пешаке. Они су 
на тротоару. Та деца, то су ученици и ученице. Трче у школу 
да не закасне.

Деда гледа цртеж и смеши се.
– Да ли је лепо, дедице? – пита Драган деду.
– Лепо је, али није добро!
– А шта није добро? – чуди се Драган.
– Није добро што ученици трче на улици. Нацртај да уче-

ници не трче. Нека пођу раније у школу.
По Р. Перинцу
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РАЗГОВАРАЈМ
О

ПОНОВИМ
О

  Шта ради Драган? Куда јури онај аутомобил?
Шта камион вози? Где су пешаци?
Ко је у аутомобилу? Куда трче ученици? Зашто?
Куда иду мама и тата? Шта деди није добро на цртежу?

Када ученици треба да пођу у школу?

1.  Постави питања за следеће реченице. Речи у загради употреби тако 
да почнеш питање.

Пример.  Тата и мама иду на посао. Куда иду тата и мама?
(Куда?)
Драган црта пешаке.  Пешаци су на тротоару.
(Кога?) (Где?)
Ученици трче на улици.  Ученици трче у школу.
(Зашто?) (Куда?)
Поштар вози бицикл.  Драган боји пешаке. 
(Шта?) (Кога?)
Поштар носи писма.  Деда и Драган разговарају. 
(Ко?)  (Да ли?)

Драган (он) и деда (он) = они

Марија (она) и Милица (она) = оне
Он ради. Ради. Не ради.
Она иде. Иде. Не иде.
Ја цртам. Цртам. Не цртам.
Ти црташ. Црташ. Не црташ.

Ученик (он) и ученица (она) = они

Ученици трче. Трче. Не трче. 
Јелена и Мара иду. Иду. Не иду.
Ми цртамо. Цртамо. Не цртамо.
Ви цртате. Цртате. Не цртате.

ВЕЖБАЊ
А
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2.  Прочитај реченице тако да кажеш да они то не раде (у одричном облику).

Пример. Драган црта зеца. Драган не црта зеца.

Ученици трче на путу.
Деда чита новине.
Мама и тата иду на пијацу.
Овај камион вози јабуке и крушке.
Девојчице играју видео игрице на тротоару.
Ученица спава на часу.
Ви цртате на зиду.
Ми певамо ноћу.

3. Погледај слике. Шта тај ученик ради у учионици?

4.  Шта ти радиш у учионици?

Шта ти не радиш у учионици?
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РАЗГОВАРАЈМ
О

ЉУЉАШКА

Љубомир и Љиљана су брат и сестра. Имају љуљашку у 
дворишту. Љубомир и Љиљана воле да се љуљају.

Љубомир се љуља на љуљашци. Он љуља и Љиљану.
Она воли да се љуља. Кад седне на љуљашку, Љиљана се 

љуља, љуља... Неће да да Љубомиру да се и он љуља.
Љиљана је испустила уже на љуљашци и пала на траву. Уда-

рила је ноге и поцепала хаљину.
Мама се љути. Она каже Љиљани: 
– Добро што ниси сломила ноге. Поцепала си и испрљала 

хаљину. Нећеш се љуљати 7 дана!

Шта су Љубомир и Љиљана? Зашто је Љиљана пала?
Шта они имају у дворишту? Где је пала?
Ко воли да се љуља на љуљашци? Зашто се мама љути?
Кога Љубомир љуља? Шта је мама казала Љиљани?
Шта Љиљана воли? Да ли имаш љуљашку?
Коме Љиљана не дозвољава Да ли имате љуљашке у парку?
да се љуља?

Ко се љуља на љуљашкама у парку ?
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Љубомир се љуља. Он се не љуља.
Мама се љути. Она се не љути.
Ја се љуљам. Ја се не умивам.
Ти се љуљаш. Ти се не обуваш.

Пера и Љубомир се смеју. Они се не смеју.
Љубица и Љиљана се чешљају. Оне се не чешљају.

Ми се љуљамо. Ми се не љуљамо.
Ви се љуљате. Ви се не љуљате.

 БРЗАЛИЦА
 
 Трчи, трчи трчуљак,
 Виси, виси висуљак.
 Бога моли трчуљак
 Да отпадне висуљак.

(народна)

Прочитај следеће реченице и пронађи реч која се понавља:

Ученице се радују. Љубица се смеје.
Ти се купаш у Дунаву. Драган и Павле се бришу.
Павле се пење на дрво. Вера се облачи у соби.
Ја се бојим у мраку. Ви се изувате у ходнику.

Која реч се понавља?
Прочитај реченице и изостави реч се.
Да ли реч се може да се изостави?
Пронађи и прочитај наглас у причи Љуљашка две речени-

це које имају реч се.

ШТО СЕ ЉИЉАНА ЉУТИ
Љиљана се љути што је Љубица села на љуљашку.
Љиљана, не љути се. Љубица је мала.
Мала Љубица – мало љуљање. 

ПО
НО

ВИ
МО
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ФОТОГРАФИЈЕ

Жарко и Зоран су другови. Жарко показује слике Зорану. 
Они гледају слике и разговарају.

– Види! Ми смо овде били на приредби. Ово је Јованка. Она је   
била куварица. Вера има велику варјачу. И она је била куварица.  

Оне су биле куварице – каже Жарко. 
– Ја сам био кројач – каже Зоран.
– Погледај! Ти ниси био кројач. Био си обућар. Ја сам био 

кројач - каже Жарко.
– Зоран пита:
– Ко је ово?
– То је мој деда. Он је био пилот. Сада је пензионер.
– А ко је ово?
– То је његов друг. И он је био пилот.
– Били су пилоти?
– Да. Деда је причао да су били у Аустралији. Видели су 

кенгуре.

фотографија = слика
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Ја сам био 
кројач.

Био сам 
кројач.

Ја сам била 
кројачица.
Била сам 

кројачица. 

Ти си био 
обућар.
Био си 
обућар.

Ти си била 
професорка.

Била си 
професорка.

Деда (он) је 
био пилот.

Био је пилот.

Бака (она) 
је била 

фризерка.
Била је 

фризерка.

Деда и његов 
друг (они) су 
били пилоти.

Били су 
пилоти.

Јованка и Вера 
(оне) су биле 

куварице.
Биле су 

куварице.

Ви сте били  
возачи.

Били сте 
возачи.

Ми смо биле 
апотекарке.

Биле смо 
апотекарке.

РА
ЗГ
О
ВА
РА

ЈМО Шта Жарко показује Зорану? Шта је био деда?
Ко је на фотографији? Шта је он возио?
Шта је била Јованка на приредби? Шта је био његов друг?
Шта је била Вера? Шта су били они?
Шта су биле оне? Где су били пилоти?
Ко је био кројач? Кога су тамо видели? 
Шта је био Зоран? Шта је био твој деда?
 Шта је била твоја бака?

Прочитајте текст Фотографије тако да један ученик/
ученица чита реченице које говори Жарко, а други реченице 
које говори Зоран.

ПО
НО

ВИ
МО
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КАД ЈЕ БИО МРАК

Кад је био мрак,
кад је био мрак,
појурила мачка миша
чак, чак, чак.

Појурила мачка миша
Чак, чак, чак.
– А да л’ га је прогутала,
ил’ га није прогутала,
то ни она није знала
– јер је био мрак,
јер је био мрак ...

Душан Радовић

Да ли видиш у мраку? А да ли види мачка?
Да ли је мачка ухватила миша?
Да ли је мачка прогутала (појела) миша или није? Зашто?

Ученик није био ... Ученица није била...
1. Ја нисам био 1. Ја нисам била
2. Ти ниси био кројач. 2. Ти ниси била кројачица.
3. Он није био 3. Она није била
1. Ми нисмо били 1. Ми нисмо биле
2. Ви нисте били кројачи. 2. Ви нисте биле кројачице.
3. Они нису били 3. Оне нису биле

ВЕЖБАЊ
А
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1.  Ја нисам био редар. Ја нисам била балерина.
     Нисам био редар. Нисам била балерина.

     Ти ниси био фудбалер. Ти ниси била фризерка.
     Ниси био фудбалер. Ниси била фризерка.

     Зоран није био кројач. Јелена није била лекарка.
     Није био кројач. Није била лекарка.
     
     Ја и Петар (ми) нисмо били  Ја и Катарина нисмо биле 
     редари. балерине.
     Нисмо били редари. Нисмо биле балерине.

    Ти и Марко (ви) нисте били Ти и Зора нисте биле добре
     другови. другарице.
     Нисте били другови. Нисте биле добре другарице.

     Ђорђе и Слободан (они) нису  Зора и Тања (онe) нису биле
     били поштари. добре ученице.
     Нису били поштари. Нису биле добре ученице.

2.  Кажи следеће реченице тако да оне и они то нису били.

     Наташа је била редар. Наташа и Вера су биле редари.
     Ја сам била одлична ученица. Ми смо биле одличне ученице.
     Ти си била добра другарица. Ви сте биле добре другарице.

     Ти си био фудбалер. Ви сте били фудбалери.
     Душан је био поштар. Душан и Петар су били поштари.
     Ја сам био возач. Ми смо били возачи.

ЗАГОНЕТКА

Имам репић дуг, Волим сланину,
Мали сам као тачка. А плашим се мачка.
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Јелена је била у парку. Видела 
је веверицу на грани. Грицкала је 
орах. Кад је појела орах, сишла је 
на земљу. Веверица је копала рупу 
и ставила орах у њу.

– Чико, зашто веверица затрпа-
ва орах у рупи? – питала је Јелена 
чувара парка.

– Ти знаш да веверица зими 
спава. Кад је гладна, она се пробу-
ди. Једе лешнике и орахе које је у 
јесен ставила у гнездо.

– У пролеће веверица нема шта 
да једе. Она силази са дрвета. Копа 
земљу и тражи орахе. Све затрпа-
не орахе не пронађе. После кише 
из ораха израсте младо орахово 
дрво. Погледај,  оно мало дрвеће је 
посадила веверица.

– Хвала, чико. Сад знам да ве-
верица једе и сади орахе – рекла је 
Јелена.

грицкати =  Деца грицкају нокте.
Миш грицка сир.

ВЕВЕРИЦА
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РА
ЗГ
О
ВА
РА

ЈМО Где је била Јелена? Зашто веверица у пролеће 
 копа земљу?
Кога је она видела на грани? Шта је чувар парка показао 
 Јелени?
Шта је радила веверица? Ко је то мало дрвеће 
 посадио?
Шта је веверица ставила у рупу? Шта веверица једе и сади?
Шта она ради зими? Да ли сте видели веверицу?

Где је била и шта је радила?

ПО
НО

ВИ
МО

Ученик је читао. Ученица је писала.
Ја сам  Ја сам
Ти си читао.  Ти си писала.
Он је  Она је

Ученици су читали. Ученице су писале.
Милош и Вера (они) су читали. Мира и Анка (оне) су писале.
 
Ја нисам  Ја нисам
Ти ниси ужинао. Ти ниси ужинала.
Он није  Она није

Ученици нису ужинали. Ученице нису ужинале.
Зора и Милан (они)  Иванка и Мара (оне) 
нису ужинали.  нису ужинале.


