
 

 

ВРСТЕ РЕЧИ~ вежбе 

ИМЕНИЦЕ  

Именице су речи које означавају имена  ______________, ______________ и 

_____________ . 

Хајде да разврстамо, бића  код бића, предмете код предмета, а појаве код појава. 

У реченицама имају најчешће  службу СУБЈЕКТА и ОБЈЕКТА .  

Пр: 

Субјекат 

Лопта је шарена. Киша ромиња. Снег ће вејати. Драган је несташан.  Флаша је 

пластична.. Врапци су скакутали.  

Које питање поставимо да добијемо субјекат? Ко ради? или О коме (чему) се говори? 

Ко  ромиња, ће вејати, су скакутали? У  реченицама  раде: киша, снег и врапци.   

У овим реченицама се говори о:  

Ко је несташан? Драган. 

Шта је шарено? Лопта. 

Шта  је пластично? Флаша. 

Значи субјекти су: лопта, киша, снег, флаша, Драган и врапци. 

Подвуци субјекте у следећим реченицама: 

Весела деца се играју на улици.       Фијукао је ледени ветар.       Стакло је разбијено. 

 

Именице се разликују по три граматичка рода, а то су: __________________________, 

________________ и __________________ . Добијамо их помоћу заменица: ТАЈ, ТА, ТО.  

 

 

Именице 

Бића предмети Појаве 

   

   



 

 

Именице мушког рода подвуци црвеном, женског плавом, а средњег одабери сам боју: 

сто           лопта          киша          сунце         маче         јабука       петао       коњ         дрво       

снег         патка          око              школа        град         село          учионица       сунђер         

светло       иње       куче      кућа 

Именице имају и различит број. Кад је нешто једно, само, кажемо да је у 

____________________, када нечега има више, кажемо да је ____________________. 

Следеће именице из једнине претвори у множину: 

сто-                                     лопта-                                  киша-                               маче-                                   

јабука-                               петао-                                   коњ-                                патка- 

У следећем задатку именице у једнини заокружи црвеном. 

гусари             огледало        играчке               табла           украси         деца       школе 

Врсте именица: 

1. Властите~означавају властита имена људи, животиња и географских појмова 

(улица, установа, села, градова, држава...) Пишу се великим почетним словом. 

(Сања, Бочар, Русија) 

2. Заједничке~означавају бића, предмете и појаве са заједничким (сличним и истим) 

особинама и пишу се малим почетним словом. (мама, град, река, планина, 

торнадо...) 

Следеће именице разврстај: 

 

      књига       Зрењанин     планина     Биљана      љубичица       

             баба      Тања     Кикинда    река     Аца 

 

 

 

Заједничке именице Властите именице 

  

  

  

  

  



 

 

 

**ДА ПОНОВИМО!   По  линијама исеци и залепи у свеску. 

Именице 

Именице су речи које означавају имена  бића, предмета  и појава.  

У реченицама најчешце имају службу субјекта и објекта .  

Имају 3 граматичкa рода: мушки, женски и средњи.  

Могу бити у:  једнини и множини. 

Врсте именица: 

-властите, 

-заједничке, 

-збирне-лишће, 

-градивне- песак, 

-мисаоне(апстрактне)-љубав, бол, 

-глаголске-певање, 

-бројне-првак, петорка. 

Властите~означавају властита имена људи, животиња и географских 

појмова. Пишу се увек великим почетним словом. 

Заједничке~означавају бића, предмете и појаве са заједничким истим 

особинама, пишу се малим словом. 

 

Домаћи задатак 

1. Напиши пет именица: 

Властите заједничке 

  

  

  

  

  

2. Подвуци субјекте у реченицама: 

                     Ивана је направила торту.         Снег  је вејао током ноћи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАГОЛИ 

Глаголи су речи које означавају _______________, __________________ и 

____________________ . У реченицама имају службу ____________________ . 

Глаголи могу по времену бити у    _____________________, _________________________ и 

_______________________ времену. 

Хајде сада да их разврстамо по времену. 

ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА 

ПРОШЛО САДАШЊЕ БУДУЋЕ 

   

   

 

Сада одабери један од ових глагола и измењај га по ЛИЦИМА у прошлом времену.  

ГЛАГОЛИ ПО ЛИЦИМА 

У ЈЕДНИНИ У МНОЖИНИ 

Ја  Ми  

Ти Ви  

Он  Они  

Она  Оне  

Оно   Она  

 

Глагол ЈЕДЕМ  измењај га по ЛИЦИМА у садашњем времену.  

ГЛАГОЛИ ПО ЛИЦИМА 

У ЈЕДНИНИ У МНОЖИНИ 

Ја  Ми  

Ти Ви  

Он  Они  

Она  Оне  

Оно   Она  

 

Замоли друга из клупе да ти зада глагол који ћеш измењати у будућем времену. 

ГЛАГОЛИ ПО ЛИЦИМА 

У ЈЕДНИНИ У МНОЖИНИ 

Ја  Ми  

Ти Ви  

Он  Они  

Она  Оне  

Оно   Она  



 

 

 

 

**ДА ПОНОВИМО!   По  линијама исеци и залепи у свеску. 

ГЛАГОЛИ 

Глаголи су речи које означавају радњу, стање и збивање.  

У реченицама имају службу предиката.  

Имају 3 глаголска времена: прошло, садашње и будуће.  

Могу се мењати по лицима: ја, ти, он (она, оно) у једнини;  

 ми, ви, они (оне, она) у множини.  

 

 

Домаћи задатак 

3. Глагол ТРЧАТИ измењај по лицима у будућем времену. 

Једнина множина 

  

  

  

  

  

4. Подвуци предикате у реченицама: 

                     Ивана је направила торту.         Милош је возио ролере. 



 

 

ПРИДЕВИ 

Придеви су речи које стоје уз __________________. Слажу се са њом по _________, 

____________ и падежу.  

Придеви казују: 

- какво је нешто~_________________  _______________, (паметно дете, паметно је 

придев) 

- чије је нешто~ __________________  __________________ ,(дедин штап, дедин је 

придев) 

- какво је, од чега је нешто~ ___________________ ________________ , (стаклени 

кликер). (питања која поставимо да би препознали придев од осталих врста речи) 

Видимо да се и придеви деле у 3 групе, тј. врсте: описни, присвојни и градивни. 

У реченицама имају службу атрибута. 

Следеће речи разврстај у одговарајућа места у табели: 

шарена, мамин, дрвено, црвен, Милошев, пешчана, гумени, новобечејски, вредан.  

ОПИСНИ ПРИСВОЈНИ ГРАДИВНИ 

Какво је нешто? Чије је нешто? Каквоје, од чега је нешто? 

   

   

   

 

Приметили сте да неке пишемо малим, а неке великим словом. Како и зашто? 

Придеви настали од властитих именица (а оне се пишу великим словом) пишу се по 

правилима: 

1. Ако је придев настао од властите именице, а завршава се наставцима ОВ, ЕВ и ИН, 

пишу се ВЕЛИКИМ ПОЧЕТНИМ СЛОВОМ.  Настају од имена људи. 

Пр: Оно је Драганов сат.    Оно је Урошев ранац.   Погледај  Јеленин прстен. 

2. Ако је придев настао од властите именице, а завршава се наставцима СКИ, ШКИ и 

ЧКИ, пишу се МАЛИМ почетним словом. Настају од назива села, градова, регија, 

држава... 

Пр:   Леп је новосадски кеј.  Јури нишки аутобус.  Идем у вршачки парк.  

Покушајте сами да напишете придеве од следећих властитих именица: 

Нови Бечеј- _______________________ кеј 

Кумане-   _______________________ споменик 

Рас- _________________ пут 

Вукашин- _____________________  ___________  



 

 

Саша- __________________  _______________  

Игор- ___________________  ______________   

 

 

Напиши женски и средњи  род придева: 

широк пут            занимљив одговор                      добар човек                   интересантан филм 

______ улица      _____________ кућа             __________ жена           ______________ књига 

_______двориште   _____________ име          _________ дете             ______________ писмо  

 

 

 

**ДА ПОНОВИМО!   По  линијама исеци и залепи у свеску. 

ПРИДЕВИ 

Придеви су речи које означавају какво је нешто или чије је 

нешто. Стоје уз именицу и са њом се слажу у роду, броју и 

падежу. Могу бити описни, присвојни и градивни.  

У реченицама имају службу атрибута.  

 

Домаћи задатак 

1. Додај одговарајући придев 

Описни присвојни градивни 

Какав/а/о? Чији/а/е? Какав, од чега? 

сат сат сат 

лопта лопта лопта 

огледало огледало огледало 

2. Подвуци атрибуте у реченицама: 

                     Иванина мама је направила чокочадну торту.         

                     Милош брат је возио  нове ролере. 

 

 

 

 

 



 

 

БРОЈЕВИ 

Бројеви су речи које означавају колико има нечега на броју или који су по реду. 

Могу бити: 

1. Основни бројеви: речи које показују колико чега има на броју. 

              Пр:један (1), пет (5)... 

Напиши пет оновних бројева: _________________, ________________, _______________,  

___________________ и __________________. 

2.Редни бројеви: речи које показују на којем се месту по реду нешто налази. 

               Пр: први (1.), осми (8.)... 

Препознајемо их по наставцима. 

Пр:први, други, трећи, четврти, пети ...у мушком роду, 

      прва, друга, трећа, четврта, пета ... у женском роду, 

      прво, друго, треће, четврто, пето ... у средњем роду.  

Редне бројеве можемо записивати арапским (1, 2, 3...) и римским цифрама (I, II, III). 

Тачка се пише увек иза арапских редних бројева: (4.) 

Тачка се не пише иза римских бројева:  IV 

У причама, песмама, пословицама, загонеткама ... бројеви се пишу словима.  

 

Запиши речима следеће редне бројеве: 

 

18.  _______________________________ 24. _________________________________ 

 

31.________________________________ 8. __________________________________  

 

 

Изнад речи која у реченици означава број напиши О ако је основни број, или Р ако је 

редни. 

 

У корпи је било десет јабука.                  Црвену јабуку је појело десето дете.   

          

Теодора је прва стигла на циљ.              Маја је урадила четири задатка.  

 

Прецртај погрешно написане бројеве у табели: 

 

Основни Редни 

5. четрнаести 

Седамнаести 2. 

63 Осам 

100 двадесети 

 



 

 

Писање бројева 

У вишечланим бројевима све се речи пишу одвојено: 

        Пр: педесет пет, седамдесет два, сто осамдесет два,  

               двадесет девет хиљада три стотине педесет и седам. 

Између претпоследње и последње речи може да се пише везник и.  

Следеће бројеве запиши речима: 

72 _____________       _______               101______       ___________         

58_____________  __________                12 ______________________ 

 

Писање датума:                                               Напиши на три начина твој датум рођења. 

 

30.  септембар 2008.                            ___________________________________  

 

30. 09. 2008.                                          ___________________________________  

 

30. IX  2008.                                         ___________________________________  
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