
3

ПОЧИЊЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

Звоно је звонило. Ученици седе у учионици. Чекају наставницу 
српског језика. Зора седи у првој клупи. Поред ње, у суседном реду, 
седи Павле. Они су се упознали још у вртићу. Ишли су заједно у сва 
три разреда основне школе. Павле јој је увек досађивао. У првом 
разреду јој је послао пет честитки за рођендан. У другом је добила 
чоколаду за Божић. У трећем разреду дао јој је маче за Нову годину. 
Данас, првог дана у четвртом разреду, Павле је позвао Зору на свој 
рођендан који ће бити у октобру.

У учионицу је ушла наставница и рекла: – Ја сам Светлана Јовић, 
наставница српског језика. А сада се ви представите. Ученици су 
редом рекли своје име и презиме.

– Слушајте пажљиво – рекла је наставница. – Ове године ра-
дићемо нешто ново. Сваки ученик ће код куће направити свој ко-
лаж. Узећете већи папир на који можете да пишете, цртате и лепите 
исечене сличице, или мале предмете. Тако ћете разреду представи-
ти себе и боље ћемо се упознати.

Написаћу вам шта колаж треба да садржи:

 Ја–колаж
Име: 

Шта сам ја? Мој најбољи друг/другарица

Где станујем? Мој кућни љубимац

Моја породица Шта ћу бити кад порастем?

Моји другови/другарице Мој хоби

Колаж ћете радити месец дана. У октобру ћете га донети и 
испричати шта сте урадили.

По Мегану Макдоналду

1. лекцИЈа
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Кога ученици чекају?
Шта ће сваки ученик направити?
Где седе Зора и Павле?
Шта ће они радити на папиру?
Где су се они упознали?
Шта колаж треба да има?
Када је и шта Павле дао Зори?
Када колаж треба да буде готов?
Шта је наставница рекла ученицима?
Шта ће ученици испричати?

ШкОлСкО ЗВОНО

Молим те звоно,
бар мало дремни,
кажем ти лепо:
још нисмо спремни!

Мислили смо
распуст је дуг…
Шта да ти причам –
буди друг!

Буди другарчина –
распуст продужи;
за једну седмицу
нек буде дужи.

                                     Мошо Одаловић

Шта ученици раде када звоно звони?
Шта ученик моли звоно?
Да ли му је распуст био дуг или кратак?
Колико дана жели да се распуст продужи?
Да ли је теби распуст био дуг или кратак?
Шта си радио/радила на распусту?
Где си био/била?

РАЗГОВАРАЈМО

РАЗГОВАРАЈМО

дремнути – мало спавати

другарчина – велики друг
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ПОНОВИМО

Шта они сада раде? Шта су пре (јуче) радили? Шта ће после (сутра) радити?

Садашње време           Прошло време           Будуће време

Павле седи.

Наставница улази.

Ученици чекају  

наставницу.

Павле је седео.

Наставница је ушла.

Ученици су чекали  

наставницу.

Павле ће седети.

Наставница ће ући.

Ученици ће чекати  

наставницу.

Напиши по три реченице у којима ћеш одговорити на постављена питања.

Шта радиш на часу српског језика? Шта си радио/радила у вртићу?  
Шта ћеш радити после подне?

Добро погледај слику. Састави реченице у којима ћеш рећи шта ће ко ра-
дити предметима на слици. Можеш употребити речи: ја, ти, ми, ви, Петар, 
он, Мара, она, дечаци, они, девојчице, оне.

На пример: Ја ћу закључати врата. Ви ћете обути патике.

Једнина Множина

Ја ћу певати. Певаћу. Ми ћемо певати. Певаћемо.

Ти ћеш певати. Певаћеш. Ви ћете певати. Певаћете.

Он/она/оно ће певати. Певаће. Они/оне/она ће певати. Певаће.

Читај по две реченице прво у једнини, а затим у множини. Обрати пажњу 
на истакнуте речи.

Ја ћу седети у првој клупи. Ми ћемо радити нешто ново.
Седећу у првој клупи. Радићемо нешто ново.
Ти ћеш седети поред Зоре. Ви ћете узети већи папир.
Седећеш поред Зоре. Узећете већи папир.
Зора ће добити чоколаду Ученици ће правити колаж.
Добиће чоколаду. Правиће колаж.
Зоран и Вера ће слушати наставницу.
Слушаће наставницу.

1.

2.

3.

4.
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Прочитај реченице тако да изоставиш ко ће то радити.

Ја ћу лепити сличице на колаж.
лепићу сличице на колаж.

Ти ћеш показати Марку колаж.
Зора ће нацртати кућног љубимца.
Ми ћемо радити колаж месец дана.
Ви ћете написати шта колаж треба да има.
Милан и Павле ће правити колаж заједно.               

 Кажи следеће реченице у будућем времену без истакнутих речи.

Павле зове Зору на рођендан. Они су разговарали.

Зваће Зору на рођендан. Разговараће.

Зора седи у првој клупи. Ја сам правила колаж.
Ученице лепе сличице. Павле је дао Зори маче.
Ја учим песмицу Школско звоно. Ти си написао задатак.
Ми пишемо на часу. Ми смо показали колаж.
Ти седиш поред Зоре. Ученици су научили песмицу.

 Једнина Множина

Ја ћу ићи. Ићи ћу. Ми ћемо ићи. Ићи ћемо.

Ти ћеш ићи. Ићи ћеш. Ви ћете ићи. Ићи ћете.

Он/она/оно ће ићи. Ићи ће. Они/оне/она ће ићи. Ићи ће.

 Прочитај реченице. Обрати пажњу на место истакнутих речи.

Ја ћу изаћи у двориште. Ми ћемо прећи улицу.
Изаћи ћу у двориште. Прећи ћемо улицу.

Ти ћеш обући џемпер. Ви ћете стићи девојчице.
Обући ћеш џемпер. Стићи ћете девојчице.

Жарко ће доћи на приредбу. Они ће наћи старе значке.
Доћи ће на приредбу. Наћи ће старе значке.

Она ће ићи кући. Дечаци ће свући тренерке.
Ићи ће кући. Свући ће тренерке.

5.

6.

7.
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 Препиши у свесци следеће реченице тако да изоставиш ко ће то радити.

Бојан ће лећи рано да спава. Ја ћу сећи папир маказама.

Ти ћеш обући нову хаљину. Ми ћемо ући у салу.

Жарко и Чеда ће отићи на одмор. Милан и ти ћете изаћи у двориште.

ПИШИМО ПРАВИЛНО

Речи које означавају радњу зову се глаголи. У српском језику глаголи се 

завршавају на -ти (говорити, читати, писати) или на -ћи (ићи, сећи, доћи).

Глаголи који се завршавају на -ти у будућем времену могу да се кажу и 

пишу на два начина: а) са две речи (ћу и читати) и б) са једном речи (чи-
таћу).

а) Ја  ћу  читати књигу. б) Читаћу књигу.

Стева ће написати задатак.            Написаће задатак.

Када код глагола који се завршавају  на -ти у будућем времену изоставимо 

речи (ко ће то радити): ја, ти, он, она, оно, Зора, Пера, ми, ви, они, оне, она, 

ученици, девојчице… пишемо и кажемо једну реч.

а) Тања ће рецитовати на приредби. б) Рецитоваће на приредби.

Ти ћеш певати у хору.  Певаћеш у хору.

Они ће играти коло.  Играће коло.

Будуће време од глагола који се завршавају на -ћи (рећи, лећи, отићи, 

обући, сићи, пећи) увек пишемо и кажемо са две речи:    а) када употре-

бимо речи ко ће то радити и    б) када те речи изоставимо.

а) Марко ће обући тренерку. б) Обући ће тренерку.

Они ће доћи на утакмицу.  Доћи ће на утакмицу.

Тања ће ићи у шетњу.  Ићи ће у шетњу.

8.
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ПИЈАНИСТА

Седели смо на игралишту и чекали Жарка.
Он је наш голман. Видели смо га да долази.
Ишао је полако и радио неке вежбе прстима.
– Жарко, шта то радиш? – упитао га је Јова.
– Вежбам прсте. Бићу пијаниста – одговорио је Жарко. – Ти ћеш 

бити пијаниста!? – чудио се Јова. Тебе нису примили ни да певаш у 
школском хору.

– Нису ме примили – рекао је Жарко љутито. – Наставница 
ме није добро слушала кад ми је пробала глас. Признајем да сам се 
и уплашио. Ја ћу много да вежбам и бићу пијаниста. Свираћу на  
радију и телевизији, излазиће ми слике у новинама… Путоваћу по 
целом свету, приређиваћу концерте. Видећу Њујорк, Париз, Токио…

– Јави нам се понекад – нашалио се Стева. – Ја ћу остати овде. 
Бићу ветеринар. Лечићу животиње. – А ти, Јово, шта ћеш бити – 
запитао је Стева. – Бићу аутомеханичар. Поправљаћу аутомобиле.

Следећих дана Жарко је долазио да игра фудбал са другови-
ма. Више није вежбао прсте. Јова га је запитао шта је са његовим  
клавиром.

– Не вежбам. Бићу голман. Учитељ ми је рекао да морам вежба-
ти осам сати дневно. То ми је много. Рекао сам му да немам слуха и 
да ме нису примили ни у школски хор – одговорио је Жарко.

И тако Жарко није постао пијаниста. Остао је наш добар друг  
и голман.

По Војиславу Станојчићу

2. лекцИЈа
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Кога су дечаци чекали на игралишту?
Шта је Жарко вежбао?
Шта ће он бити?
Где ће он свирати?
Куда ће он путовати?
Шта ће бити Стева?
Шта ће поправљати Јова?
Зашто Жарко није постао пијаниста?

ВЕЖБАЊА

Жарко ће бити пијаниста. Душица ће бити атлетичарка.
Он ће бити пијаниста. Она ће бити атлетичарка.
Биће пијаниста. Биће атлетичарка.

Једнина Множина

Ја ћу бити пилот. Ми ћемо бити пилоти.

Бићу пилот. Бићемо пилоти.

Ти ћеш бити ветеринар. Ви ћете бити тенисерке.

Бићеш ветеринар. Бићете тенисерке.

Мој друг ће бити возач. Моји другови ће бити возачи.

Биће возач. Биће возачи.

Моја сестра ће бити учитељица. Моје сестре ће бити апотекарке.

Биће учитељица. Биће апотекарке.

РАЗГОВАРАЈМО
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 Одговори на следећа питања.

Да ли ће Стева бити кувар или ветеринар?
Да ли ће Жарко бити пијаниста или голман?
Да ли ће Јован бити столар или аутомеханичар?
Да ли ће Душица бити атлетичарка или фризерка?
Шта ћеш ти бити?
Шта ће бити твој друг?
Шта ће бити твоја другарица?

          

 Доврши реченице тако што ћеш рећи шта ће ко бити.

Ти ћеш лечити животиње. Бићеш ветеринар.
Ја ћу правити колаче. Бићу…
Мара и ја ћемо продавати цвеће. Бићемо…
Јован и ти ћете поправљати аутомобиле. Бићете…
Зора и Марко ће лечити људе. Биће…

            

 Питај друга/другарицу.

Стева ће бити ветеринар? Жарко ће бити голман?
Јова ће бити аутомеханичар? Душица ће бити атлетичарка?
Ми ћемо бити добри другови? Ти ћеш бити добар ученик?
Редари ће бити на одмору у учионици? Ви ћете бити рецитатори?
Девојчице ће бити добре ученице? Ти ћеш бити учитељ?

1.

2.

3.
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САША ЗВАНИ МЕРДЕВИНА

У нашој згради станују Миланови другови: Саша, Драган и 
Иштван. Иду у исти разред и веома су добри другови.

Сашу зову Мердевина зато што је врло висок. Каже да ће бити 
шумар јер не мора да се пење на мердевине да сече суве гране на др-
већу. Он је јако добар и не воли да се свађа.

Драгана зову Гага. Он је веома паметан и вредан. Зна све у шко-
ли. Хоће свима да помогне на писменом. Другови га воле. Мало је 
дебео. Неће да подели ужину са друговима.

Иштван има дугачак нос и зову га Пинокио. Он се не љути. Ви-
сок је скоро као мој брат Милан. Иштван има плаве очи као небо. 
Мало је неуредан. Патике су му увек доста прљаве. Његови цртежи 
су веома лепи. Биће сликар. Веома је пажљив према девојчицама и 
поклања им цртеже.

Ја сам Душица, Миланова сестра. Моја другарица је Катарина. 
Она је врло добра ученица и јако је лепа. Дечаци је зову Барбика. 
Њена коса је црна и дугачка. Има црне очи и увек је весела. Ката-
рина није нимало уображена. Зна добро српски. Биће наставница 
српског језика. Ми често причамо када ћемо се удати. Сада немамо 
ни симпатије. Има времена.

По Радету Обреновићу

3. лекцИЈа

РАЗГОВАРАЈМОШта су Милан и Душица? 
Како се зову Миланови другови? Какви су његови цртежи?
Шта су Катарина и Душица?  Прочитај у причи каква је Катарина.
Зашто Сашу зову Мердевина? Зашто је дечаци зову Барбика?
Прочитај у причи какав је Драган. Шта ће она бити?
Шта он неће да подели са друговима?  Шта Душица и Катарина често причају?
Због чега Иштвана зову Пинокио?
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ВЕЖБАЊА

 Постави питање за сваку реченицу да се односи на истакнуте речи.

Једнина

какаВ? Саша је добар.

какВа? Мара је добра.

какВО? Дете је добро.

врло
веома
јако
доста

Саша је врло висок. Компјутер је скоро нов.

Катарина је веома лепа. Мајица је потпуно сува.

Драган је необично паметан. Цртеж је јако леп.

Дете је јако гладно. Зорина коса је мало неуредна.

  Прочитај реченице тако што ћеш речи у загради казати у множини као 
у наведеним примерима.

Множина

какВИ? Они су врло (културан). Они су врло културни.

какВе? Девојчице су доста (пажљива). Девојчице су доста пажљиве.

какВа? Деца су јако (немирно). Деца су јако немирна.

Миша и Драган су веома (добар). Њихови задаци су мало (неуредан).

Катарина и Душица су врло (добра). Зграде су потпуно (нова).

Деца су доста (добро). Црквена звона су врло (велико).

  Пронађи и прочитај речи у следећим реченицама које одговарају на 
питања КАКАВ? КАКВА? КАКВО?

Иштван је миран као Драган. Он је висок као Милан.
Катарина је лепа као барбика. Јова је немиран као Иван.
Саша је висок као мердевине. Душица је вредна као мама.
Куче је шарено као маче. Двориште је велико као игралиште.

1.

2.

3.
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 Доврши реченице. Замени слике речима.

Аутобус је велик као     .

Бака је стара као            .

Маче је немирно као    .

Лане је плашљиво као  .

Паче је жуто као             .

Дечаци су вредни као  .

4.
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ПОНОВИМО

 Одговори на питања тако да изоставиш ко то ради.

Када се ти будиш? Будим се у 7 сати. 
Како се зову Миланови другови? Зову се Саша, Драган и Иштван.

С ким се дружи Душица?
С ким се ти дружиш?
Да ли се тата брине о теби?
Када се твоји родитељи одмарају?
Да ли се ви радујете распусту?
Девојчице се љуте на дечаке?
Када се враћаш из школе?
Где се дечаци играју?

         

Садашње време

Једнина Множина

Ја се радујем. Радујем се. Ми се радујемо. Радујемо се.

Ти се радујеш. Радујеш се. Ви се радујете. Радујете се.

Он/она/оно се радује. Радује се. Они/оне/она се радују. Радују се.

5.
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Препиши следеће реченице тако да изоставиш ко је то радио/радила.

Мој брат се наљутио. Наљутио се.
Вида и Јулија су се смејале на часу. Смејале су се на часу.

Јова се чудио да ће Жарко бити пијаниста.
Жарко се уплашио кад је певао.
Стева се шалио са Јовом.
Зора се наљутила на Павла.
Нови ученици су се представили наставници.

Мама и тетке су се вратиле са пута.

Ти си се радовала поклону.

Ви сте се чешљале на одмору.

6.
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СЛОБОДНО ВРЕМЕ У МОЈОЈ ПОРОДИЦИ

           

Мој тата је новинар. Кад сам био мали, правио сам авионе од 
новина које сам бацао са терасе.

Тата много чита и пише приче за децу код куће. Пре сам мислио 
да он није ишао у школу и да зато много чита и пише. Често каже да 
је уморан.

Моја мама је судија и кажњава људе који погреше. Она је највред-
нија у кући: кува, спрема, иде на пијацу, у самоуслугу. Понекад јој и 
ја помажем. Када се одмара, она црта. Нацртала је тату, мене и моју 
сестру Душицу. Тата каже да је он лепши него на цртежу.

Ја сам Милан. Идем у IV разред. Волим фудбал, стрипове, учи-
теља. Са њим могу да разговарам као са другом. Највише волим те-
левизију. Тата каже да сам ја спорији од деде. Ја све радим полако, 
али урадим на време. Добијам џепарац и чистим татине ципеле. Оне 
су најпрљавије. Кад сам му рекао да ћу му дати мало џепарца да не 
иде по блату, он се наљутио.

Душица је најмлађа у породици. Иде у други разред. Воли да се 
чешља, игра и намешта свој кревет, а мој неће. Каже ми да сам лењ и 
да је она вреднија од мене.

– Знаш да тата каже да је он најстарији и сви морамо да га слу-
шамо. А ја сам старији од тебе и мораш мене да слушаш – кажем 
Душици.

Она се љути и каже: – И мама је старија од тебе па је не слушаш.

По Радету Обреновићу

4. лекцИЈа
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Шта раде Миланови родитељи? Шта он највише воли да ради?
У који разред иду Милан и Душица? Ко је најстарији у породици?
Шта ради мама у кући? Ко је најмлађи?
Шта она ради када се одмара? Ко је старији од Милана?
Прочитај у причи шта Милан воли?  Колико чланова има твоја 
Зашто воли учитеља?  породица?
Шта ти волиш да радиш када се Шта раде твоји родитељи?
одмараш?

ВЕЖБАЊА

    

РАЗГОВАРАЈМО

Једнина

какаВ?

од

ОД кОга?

Тата је висок. Милана.

Тата је виши Душице.

Тата је највиши. детета.

Једнина

какВа?

од

ОД кОга?

Мама је висока. сина.

Мама је виша ћерке.

Мама је највиша. детета.

Једнина

какВО?

од

ОД кОга?

Дете је високо. брата.

Дете је више сестре.

Дете је највише. пилета.
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 Обрати пажњу на истакнуте речи. На које питање одговарају?

Деда је спор. Душица је вредна.
Какав је деда? Каква је Душица?
Деда је спорији од Милана. Она је вреднија од Милана.
Од кога  је деда спорији? Од кога је она вреднија?
Деда је најспорији. Душица је највреднија.

Какав је деда? Каква је Душица?

Маче је чисто. Какво је маче?
Оно је чистије од кучета. 
Од кога је оно чистије?
Маче је најчистије. Какво је маче?

 Постави питање за сваку реченицу.

Зора је мирнија од Вере. Милан је старији од Душице.
Милош је уреднији од Мише. Душица је млађа од Милана.
Паче је жедније од пилета. Шарено маче је мање од кучета.

1.

2.
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какаВ? какВа? какВО?

стар – старији стара – старија старо – старије

уредан – уреднији уредна – уреднија уредно – уредније

миран – мирнији мирна – мирнија мирно – мирније

добар – бољи добра – боља добро – боље

лак – лакши лака – лакша лако – лакше

мек – мекши мека – мекша меко – мекше

леп – лепши лепа – лепша лепо – лепше

 Обрати пажњу на истакнуте речи. На које питање одговарају?

Једнина

какаВ?   ОД Чега? какВа?    ОД Чега? какВО? ОД Чега?

Орман је велик. Поморанџа је слатка. Лето је топло.

какав је орман? каква је поморанџа? какво је лето?

Орман је већи од стола. Поморанџа је слађа од јабуке. Лето је топлије од пролећа.

Од чега је орман већи? Од чега је поморанџа слађа? Од чега је лето топлије?

Орман је највећи. Поморанџа је најслађа. Лето је најтоплије.

какав је орман? каква је поморанџа? какво је лето?

3.

ЗАПАМТИ
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 Постави питања за дате реченице. Употреби речи ОД ЧЕГА? да почнеш 
питање.

Аутомобил је мањи од камиона. Лењир је дужи од оловке.
Ракета је бржа од авиона. Град је већи од села.
Торба је тежа од пернице. Кућа је мања од дрвета.

 Речи у загради употреби тако да почнеш питање за сваку реченицу.

Теча је виши од тетке. (Од кога?)
Џемпер је топлији од мајице. (Од чега?)
Вече је хладније од јутра. (Од чега?)
Вида је старија од Јована. (Од кога?)
Двориште је мање од игралишта. (Од чега?)
Јованка је уреднија од брата. (Од кога?)

 Речи у загради кажи као у наведеним примерима.

Саша је (висок) у разреду. Саша је највиши у разреду.
Зора је (брза) у школи. Зора је најбржа у школи.
Наше село је (мало). Наше село је најмање.

Моја мама је (вредна) у кући. Ово дрво је (велико) у дворишту.
Милан је (спор) у одељењу. Тата је (стар) у породици.
Марко је (пажљив) на часу. Бакин колач је (укусан).
Иштванов цртеж је (леп) у разреду. Вера је (брза) у школи.

 
какаВ? ОД кОга?

Жарка (њега).

Милан је бржи од Душице (ње).

детета (њега).

4.

5.

6.

7.
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Милан је бржи од 

мене.

тебе.

Једнина

кО? ја ти он, оно она

ОД кОга? од мене од тебе од њега од ње

Кажи речи у загради тако да одговарају на питања ОД КОГА?

Милан је спорији од (он). Он је дебљи од (ја).
Он је старији од (она). Дара је лепша од (ти).
Душица је вреднија од (он). Он је јачи од (оно).
Она је млађа од (ја). Ово дете је више од (она). 
Ја сам старија од (ти). Јова је бржи од (оно).

 Доврши реченице речима у загради да одговарају на питања ОД КОГА?

Множина

кО?    ОД кОга?

ми   – од нас Пера је јачи од (ми).

ви   – од вас Девојчице су лепше од (ви).

они – од њих Ви сте гладније од (они).

оне – од њих Дечаци су културнији од (онe).

она – од њих
Деца су немирнија од (онa).

Ученице су мирније од (онa).

8.

Citanka 4 razred.indd   21 5.6.2015   14:27:32


