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1. Именице из текста разврстај у табелу. Немој понављати исте именице. 
 
У земљи Србији, у делу Краљева са ниским породичним кућама, поред самог Ибра, 
живео је необични столар Мицко. Знали су га сви Краљевчани. Имао је жену Јану и верног 
пса Бобика. Сваког дана обилазио је падине Гоча. Знао је све шумско цвеће и дрвеће. 
Дрвеће је волео и од њега је живео. Што је другима било злато, сребро или нафта, за 
Мицка 
је било дрво. Кад му се родио син, дао му је име Јавор. По јаворовом дрвету. Кћерку је 
назвао Јела. По витој јели. 
Његова деца волела су Гоч, Ибар и Рибницу. У Рибници је било много кућа, а око ње 
јагњади, воде и деце која су се играла на песку 

                                                              именице 
 

заједничке властите збирне градивне 

    

    

    

    

    

    

 
2. Од следећих именица направи описне придеве женског рода. 
 
висина –_______________________          брзина –_______________________ 
 
снага –________________________           храброст-______________________ 
                                                                      
мирис –________________________          љубав –_______________________ 
3. У следећим скуповима речи истакнуте су именице од којих треба направити 
присвојне придеве. 
врх планине – __________________врх                 снага воде – __________________снага 
 
дани зиме – ____________________дани              вода са извора – _______________вода 
песма птица – __________________песма            лист храста – __________________лист 

Показаћу радо све         

што  знам! 

Моје име и презиме је 

_______________________

_____ 
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4.Заокружи све заменице у тексту: 

Девојчица је по повратку из школе говорила мајци:,,Данас је учитељица прегледала 

наше вежбе из математике. Ја сам добила петицу.Ти би требала да будеш поносна 

на мене. Весна и Маја нису тако добро урадиле  као ја, оне су добиле четворке.Тата 

ће сигурно бити срећан, он се радује сваком мом успеху.Било би лепо да  ви 

одлучите да ме наградите за успех, па да ми заједно одемо на сладолед.“ 

5.Одреди врсте речи у реченици:                            6. Одреди службу речи у реченици: 

Петар__________________                                  Ветар____________________________                                       

је певао_________________                                ће дувати________________________ 

песмицу________________                                  сутра и прекосутра________________ 

својој__________________                                  умерено_________________________ 

мајушној________________                                 на северу________________________ 

сестрици________________                               наше земље_______________________ 

 

7.Следеће реченице напиши у 2. лицу множине у прошлом времену. 

а)  .... још спавају, а по друму пролазе само ветар и студ. 

_______________________________________________________________ 

б)  Спремићемо мало изненађење за наше другаре. 

________________________________________________________________ 

8.Спој линијом. 

 

 

 

 

     ВИ       ЈА       МИ     ОНО      ОНЕ 
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