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ОСВЕЖИ НАУЧЕНО

У шестом разреду ћеш мало дубље завирити у тајне српског језика па неће 
бити згорег да освежиш своје знање стечено у петом разреду. Зато ћемо 
овогодишње учење почети кратким понављањем градива које си прошле 
школске године усвојио/усвојила. Нећемо, наравно, прећи цело градиво 
петог разреда, него ћемо се усредсредити на оно што је најважније за твоје 
даље унапређивање знања о српском језику.

ГРАМАТИКА
1.  Верујем да ниси заборавио/заборавила да је граматика наука која се бави јези-

ком и његовим законима. Али чиме се баве поједине гране граматике? Одговори 
на следећа питања.

а) Чиме се бави фонетика? 

б) Чиме се бави морфологија? 

в) Чиме се бави синтакса? 

2.  Ако си на горња питања одговорио/одговорила тачно, онда знаш да се мор-
фологија бави речима и њиховим облицима. Пошто ћеш се у шестом разреду 
бавити управо речима, треба пре свега да знаш шта је реч. Одговори писмено.

ГЛАСОВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 
ЊИХОВА ПОДЕЛА 

1. Које гласове називамо самогласницима? 

Учествуј у улепшавању своје радне свеске. Боље ћеш 
запамтити оно што обојиш!
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2. Наброј самогласнике српског језика.

3. Наведи самогласнике предњег реда.

4. Наведи самогласнике задњег реда.

5. Које гласове називамо сугласницима?

6.  Унутар сугласника разликујемо две врсте: сонанте (гласнике) и консонанте (та-
козване праве сугласнике). Неведи их.

а) сонанти су:
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б) консонанти су:

7.  Сугласнике по месту творбе делимо на пет врста. Твој задатак ће бити да код 
сваке врсте набројиш све сугласнике који јој припадају.

а) уснени (лабијални) сугласници су: 
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б) зубни (дентални) сугласници су: 

в) алвеоларни сугласници су: 

              

г) предњонепчани (палатални) сугласници су: у

 
д) задњонепчани (веларни) сугласници су: 

               

8.  Сугласнике по начину постанка делимо на три врсте. Код сваке врсте наведи 
сугласнике који јој припадају.

а) праскави (експлозивни) сугласници су:
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б) струјни (фрикативни) сугласници су:

в) сливени сугласници (африкате) су:

9.   Сад треба да се присетиш од којих сугласника су сложени сливени сугласници 
и да својим одговором попуниш празнине у следећем задатку.

Од праскавих слугласника:

ц је сложен од  +    

ч је сложен од   +    

џ је сложен од   +    

ћ је сложен од   +    

ђ је сложен од   +    

Сугласнике по звучности делимо на звучне и безвучне. У први оквир упиши звучне 
сугласнике, а у други њихове безвучне парњаке.

ЗВУЧНИ

БЕЗВУЧНИ
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ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ 
У свакој од следећих речи треба да откријеш неку гласовну промену. Напиши која 

је та промена и додај још по пет примера за исту гласовну промену.

1. безвучни 

2. момку 

3. пужеви 

4. сеоба 

5. претходни    

6. пажња 

7. глађу 

8. јунаци 

9. очи 
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Будући да си решио/решила задатке који су се односили на фонетику српског језика, 
сад већ слободно можеш приступити науци о речима и њиховим облицима.

Као што знаш, та наука се зове

МОРФОЛОГИЈА 

РАЗНА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

ПРАВО И ПРЕНЕСЕНО ЗНАЧЕЊЕ

1.  У уџбенику смо цитирали једну строфу из песме Сребрне плесачице Десанке 
Максимовић и у њој истакли речи које су употребљене у пренесеном значењу. 
Сад ћемо се поново обратити нашој незаборавној песникињи и цитирати прву 
строфу из њене песме Весела јесен. Овог пута, међутим, нећемо истаћи речи које 
су употребљене у пренесеном значењу. Твој задатак ће бити да их пронађеш и 
испишеш на линије поред цитата.

              Весела јесен

Бела свићу октобарска јутра:      
По земљи море срме разлило се.
Данас се шума безбрижно весели,        
Свеједно што ће умрети већ сутра,
Свеједно што су пале ледене росе.

2.  Ако отвориш Читанку за 6. разред, на самом почетку ћеш наћи целу песму. 
Пронађи и у осталим строфама речи употребљене у пренесеном значењу.             

3.  Зашто песници често употребљавају речи у несвакидашњем, пренесеном 
значењу?
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ВИШЕЗНАЧНОСТ РЕЧИ
У уџбенику си видео/видела да речи перо, глава, нога, кола имају више значења. Твој 

задатак ће сад бити да напишеш онолико значења следећих речи колико знаш.

језик 

час 

лоза 

лице 

слава 

миш 

ХОМОНИМИ
Ако те неко запита шта су хомоними, слободно реци да се тако називају речи 

које се на исти начин изговарају и пишу, али иначе нема међу њима никакве везе. У 
уџбенику смо као пример навели реч коса са своја три значења. Ти пак напиши шта 
значе следеће речи:

лук 

град 

сто 

пара 

конац 

СИНОНИМИ
Кад је у питању лепа употреба језика, синоними и такозване сродне речи су од 

изузетно великог значаја. Они нам пружају могућност за богато, шаролико и разно-
врсно изражавање, за избегавање понављања истих речи и изражајне монотоније. 
Зато ћемо се сад мало позабавити таквим могућностима кроз вежбе.

1. Напиши синониме следећих речи:

столеће 

јак 

извор 

киша 

љут 

монах 

васиона 

курјак 



11

област 

град 

железо 

ватра  
 

2.  Киша пада. Али ако неко жели да се мало узвишеније изрази, он ће рећи: киши 
или дажди. Но знамо да киша не пада једнако него разним интензитетом, раз-
ном јачином, што наш народ у говору веома танано разликује. Овако: пропађује, 
роси, сипи, ромиња (у неким крајевима штрвољи), шкропи, мажди, шиба, лије, 
пљушти. А онда долази провала облака па се провали.

Хрватски песник Густав Крклец је неке од тих речи сажео у стихове: „Дажд ситан 
сипи, касна киша шкропи, / ромиња поврх уснулога крова“.

Ни ветар не дува једнако. И не дува свуда. У мом родном крају, на пример, пири. 
Али још као дете научио сам да само дотле пири док не дође до Шокца јер отуда већ 
пуше. Но шалу на страну. Твој задатак је да напишеш речи којима се означава разна 
јачина ветра.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ И ТВОРБА РЕЧИ
У вези са творбом речи требало је да научиш неколико нових појмова: корен, ос-

нова речи, суфикс (наставак за творбу речи), префикс (предметак који стоји испред 
корена или основе неке речи и мења јој значење) и наставак за облик. Пошто си то 
мало градиво савладао, приони решењу следећих задатака.

1.  Изведи помоћу наставка (суфикса) -банове речи од следећих и стави их у рече-
нице: косити, молити, тужити, наредити, просити.

2.  Сад ћеш морати сам/сама измислити речи којима ћеш додати наставке -ица, -ад, 
-иња, -ан, -ов (или -ев). Добијене речи стави у реченице.
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3. Мењај префиксом за- значење следећих глагола, а потом их стави у реченице.

плакати, 

радити, 

градити, 

певати, 

гристи, 

4.  Напиши реченице у којима се налазе глаголи читати – прочитати; ставити 
– раставити, поставити; бацити – убацити, пребацити, одбацити, збаци-
ти. Ако напишеш добре реченице, и сам/сама ћеш се уверити како префикси 
мењају значење појединих глагола.

префикс    ‹ корен ›      суфикс
          

у основа   ›    наставак за облик
       јелен     –       
     писар     –       

5.  За разлику од префикса и суфикса, наставцима за облик не добијамо нове речи, 
него само различите облике исте речи. На пример: човек – човека, човеку, чове-
ком; писати – пишем, пишеш, писао, писала. По узору на ове примере напиши 
неколико облика следећих речи: велик, девојка, шетати, посао, дизати.
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ПРОСТА И СЛОЖЕНА РЕЧ
 

Пошто си већ научио/научила које речи називамо простима а које сложенима, 
јасно ти је да у вези с простим речима нема шта да се вежба. Оне стоје за себе као 
јединствене целине. Сложене речи су, међутим, састављене од две или више речи и 
граде се на различите начине.

Неке сложенице постају простим срастањем њихових саставних делова. На пример:
стар + мали = стармали, бео + град = Београд.

Друге опет настају тако да се на први део сложенице додаје неки суфикс или ве-
зивни самогласник: 

Вид-ов + дан = Видовдан, југ-о + запад = југозапад.
А сад пусти машту на слободу и поиграј се мало.

1. Начини сложенице тако да следећим речима додаш други део:

дан лето врти виси

коло чукунглаво дрво

2. Начини сложенице тако да следећим речима додаш први део:

брад пад крет памтило

вођа ловрога ранилац

ВРСТЕ РЕЧИ
Надам се да на основу уџбеника знаш да се речи нашег језика деле на десет врста. 

Тих десет врста се даље деле на две групе: на променљиве и непроменљиве речи. 
Твој задатак ће бити да одговориш на једно питање и да групишеш врсте речи.

1.  Зашто се променљиве речи називају променљивима, а непроменљиве непро-
менљивима?
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2.  У прво буре упиши називе врста променљивих, а у друго називе врста непро-
менљивих речи.

   Променљиве речи Непроменљиве речи

    

    

    

    

    

3.  Међу променљивим речима имамо четири врсте које се називају именским 
речима. 

 

 

 

 

ПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ

ИМЕНИЦЕ
Шта означавају именице?

Граматички број именица
1. Која два граматичка броја имају именице?  

                      

2. Да ли само именице имају два граматичка броја, или и остале именске речи?
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3. Стави у облик множине следеће именице.

жена         жене               коњ                                      пуж                                  во   

село                                     град                                    рад                                   девојка                                  

срна                                    син  

4. Да ли властита имена, као Петар, Ана, Митар, Мара, имају облик множине?

5.  Кад означавају чланове једне породице, нека властита имена могу да стоје у мно-
жини. На пример: Чарапићи. Напиши још пет таквих примера.

                     

                      

6.  Неке именице имају облик множине а значе једнину. На пример: Сремски Кар-
ловци. Напиши још пет таквих именица.

7.  Неке именице имају само облик множине. На пример: гаће, врата. Напиши де-
сет таквих именица, потом изабери једну и стави је у реченицу. 
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Граматички род именица
У уџбенику је детаљно објашњено и примерима поткрепљено шта је природни а 

шта граматички род. Стечено знање сад треба да учврстиш кроз вежбе.

1. Напиши десет именица мушког рода.

2. Напиши десет именица женског рода.

3. Напиши десет именица средњег рода.

4. Одреди којег рода су следеће именице.

мушки 
род

женски 
род

средњи 
род

киша

сунце

коло слуга
кућа

девојка
кишобран

сунцобран

коловођа

слушкиња

кућиште

девојче

5. Одреди род следећих именица.

ауто  возило 

соко  брдо 

корзо  млеко 

орао  село 

лото  чедо 
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У чему се слажу, а у чему разликују именице из прве и именице из друге колоне?

6.  Именице женског рода се обично завршавају на -а. Али имамо и таквих именица 
које се завршавају на сугласник, а ипак су граматичког женског рода. На пример: 
ноћ, младост. Напиши десет таквих именица.

          

          

          

7.  И обратно. Иако је за именице мушког рода карактеристично да се завршавају 
на сугласник или на о које је постало од л (котао), имамо и таквих именица које 
се завршавају на -а, а ипак су мушког рода. На пример: тата. Напиши десет таквих 
именица.

          

          

          

 
8.  У уџбенику смо навели неких петнаест именица које имају само облик множине. 

Управо стога оне својим завршетком могу да заварају неопрезног ђака. Гаће се, 
на пример, завршавају на -е, исто као и реч поље, па би човек брзоплето поми-
слио да су гаће средњег рода. Али ако ове две речи уклопиш у реченицу, или 
само и неки израз, видећеш разлику. Рећи ћеш: широке гаће, широка поља. 

Помоћу сличних израза одреди род следећих именица. Повежи сваку именицу 
са одогварајућом скраћеницом: м. р. (мушки род) ж. р. (женски род) или с. р. (средњи 
род).

чакшире, панталоне, грабље, гусле, јасле, наочари, маказе

 м.р. ж.р. с.р.

саонице, виле, леђа, уста, прса, врата, кола

9. Одреди род свих именица у следећем одломку.

Баба-зечица је управо спремала око куће, а деда-зека, мама-зечица и тата-зека се 
бејаху толико удубили у разговор да нису ни приметили долазак малог зеца који им 
без устручавања упаде у реч.

„Мама!“ стаде одрешито пред мама-зечицу и још задихан постави питање: „Да ли 
сам ја мужјак или женка?“
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Мама-зечица и тата-зека се пренеразише, затечени овим питањем. Знали су да ће 
до њега кад-тад доћи и да ће морати дати јасан одговор, али му се још нису надали 
па их је сад погодило као гром из ведра неба. Мислили су: има још времена. Тата-зека 
је ово наглас и изговорио.

„Има још времена“, рече помало збуњено.
„Шта има времена?“ упита мали зец.
„Па ти си за сада још само мали зец“, поче да објашњава тата-зека. „Схваташ? Засад 

си само мали зец! Мали зец и ништа друго…“
„Знаш“, притече му у помоћ мама-зечица, која се прибрала док се тата-зека през-

нојавао, „мали зец још није ни мужјак ни женка. Он нема спола. Он је зечић. Да, овај, 
не, не ваља. Он је зече. За њега се не говори ни он, ни она, него оно. Да, управо тако. 
Оно зече…“ Ту и мама-зечица застаде, не знајући како да размрси ово своје прилич-
но запетљано језичко објашњење. Још неколико пута понови: „оно зече, оно зече“, 
а онда, видећи да мали зец од њеног објашњења ама баш ништа не схвата, слеже 
раменима и, уздахнувши, заћута.

Деда-зека се грохотом смејао њиховим мукама, а баба-зечица им, као искуснија у 
тим стварима, одложивши метлу, притече у помоћ.

„Знате“, обрати се тата-зеки и мама-зечици, поучавајући их, „ако је ваш мали зец 
једном поставио ово питање, то значи да више и није тако мали зец, и да је, изгледа, 
дошло време кад му треба дати прави одговор.“

Мама-зечица и тата-зека се згледнуше и почеше да намигују једно другом, као да 
говоре, ајде, почни ти, почни ти… Увидевши да тата-зека није у стању да прозбори 
било шта, већ само са по једном сузом у кутку оба ока крадом погледава у свог пр-
ворођеног малог зеца као да ће га заувек изгубити, мама-зечица коначно сабере сву 
снагу и преко воље извали:

„Ти си… Ти си мала зечица. Женка.“
Мали зец је неко време ћутао, а онда за сваки случај још једном упита: „Шта сам ја?“
„Женка. Мала зечица“, понови мама-зечица сада већ одлучно.
Мали зец се замисли. Неко време је уозбиљено зурио пред себе, а онда одједном 

радосно поскочи и узвикну:
„Урааа, ја сам мала зечица!“

Предраг Степановић: Прича о малом зецу (одломак)    
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Падежи
1.  На почетку поглавља Падежи у уџбенику имаш кратак текст у којем је реч сестра 

употребљена у различитим облицима. Препиши цео текст тако да на место речи 
сестра ставиш реч брат и тамо где је потребно одговарајуће речи прилагодиш 
тој именици мушког рода.

2.  У уџбенику смо за разне облике речи сестра поставили одговарајућа питања. 
Постави иста питања и за облике речи брат и одговори на њих.

3.  У претходна два задатка мењао си/мењала си именицу брат по падежима. Из 
уџбеника треба да знаш да се мењање по падежима зове деклинација. Напи-
ши по правилном редоследу свих седам падежа који постоје у српском језику 
и поред сваког назива падежа препиши из свог текста у задатку 1. одговарајући 
облик именице брат.

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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Номинатив
Номинатив је основни облик именица и осталих речи које имају деклинацију. 

Зове се и речнички облик. На пример: сестра, брат. Номинатив је независан па-
деж јер има смисла и кад се употреби самостално, ван реченице. 

Кад је тако, неће ти бити тешко да напишеш пет реченица у којима ће именице по 
твом избору бити у номинативу.

Генитив
1.  Обликом генитива се могу исказати разни односи које је скоро немогуће све на-

вести. Олакшавајућа околност за његово препознавање је што увек одговара на 
питања која су крупним словима и у оквиру истакнута у твом уџбенику. Напиши 
сад ти сва та питања да их боље запамтиш.

2.  Надам се да си помоћу тих питања препознао именице у генитиву у задатку који 
имаш у уџбенику. Сад ћеш сам/сама написати сличне реченице тако што ћеш 
ставити у облик генитива именице које у загради стоје у номинативу.

Ово је кућа (Стеван и Милева) 

Зимски распуст је трајао од (Божић) до (Нова година) 

Прва бразда је приповетка (Милован Глишић) 

Биљана је кћи (професор математике) 

Петар је човек средњег (раст) 

Појео је парче (хлеб) и попио чашу (вино) 

Велика је суша па је земља жељна (киша) 

Има на том брду (цвеће и дрвеће) 

Нестало нам је (новац) 

Путовали смо колима од (Бањалука) до (Сарајево) 
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