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    Писање слова Ј, променљиве и непроменљиве речи, придеви, 
правопис 
 
1. Заокружи  правилно  написане  речи. 
 

кутијица  армија  вијуга  фијуче диалог  разби  кутиа  кутијица 

пијук  пије  кијоск  диета виолина  историа  бијо кои  студио 

 

2. Допуни следеће реченице одговарајућим речима. 
 
__________________________ је досудио једанаестерац. 
На „Звездином“ ______________  радовало  се  много  гледалаца. 
Изнад стадиона је прелетео један __________________________. 
. 

3. Прецртај реч која је неправилно написана. 
  
Марија Влајић држи диету/дијету. 
  
Ива и Марко су написали диалог/дијалог о сугласнику ј. 
 
Јуче смо гледали диафилм/дијафилм о националним парковима. 
 
Шибице се продају у малим кутиицама/кутијицама. 
 
Испод прозора снажно фиуче/фијуче ветар. 
 

4. Допуни реченице. 

У српском језику постоји ______ врста речи. Пет _____________и пет 

____________. 

5.Заокружи непроменљиве речи из текста. 

Испред  дрветa   зауставио  се  јеж. На  дрвету  је  застала  птица. Уз дрво је  
грабио   црни  мрав. Иза  дрвета  извирио је  детлић.  У дрвету се пробудила 
веверица. Поред  дрвета  је  протрчао зека. 
 

Реч  дрво  се појављује у следећим облицима (наведи):_________________ 

_____________________. На основу чега променљиве  речи мењају свој 

облик? Одговор:_________________________________________________ 
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6. . Допуни следеће реченице присвојним придевима изведеним од 
властитих  именица. 
 
Ишли смо у обилазак (Ниш)_____________тврђаве.Тамо нас чека (Васа) 
_____________ стриц.Петар је био на (Смедерево)______________ тврђави 
и на (Нови Сад) ___________________ кули .Сања је донела (Пирот) _______ 
ћилим на коме ћемо слатко јести (Златибор)______________ пршуту, 
(Краљево) _____________ сир и колаче које је умесила (Васа) ____________ 
стрина. 
 

7.Пажљиво прочитај следеће  реченице и исправи грешке. 

Моја тетка је из Лондона, она је права енглескиња! 

Небих сада разговарао  о своим оценама.Бијо сам не озбиљан. 

Она је непослушна и не одговорна! Мада , понекад  је неодољива! 

Који је данас дан?Кои је дан био јуче? 

Бијо сам у граду  кои  се налази на  Северној обали дунава. 

Сутра ћу прославити четрнајести рођендан. 

Нисам не знам како опет незнам да урадим задатак.Вероватно зато што 

нисам научијо лекцие.Неби смео да опет добием лошу оцену. 

Хоће те ли доћи на вечеру ?Не мам друштво, усамљен сам. 

Отићићемо заједно у бијоскоп,филм је не вероватан! 

Мислишли ти о томе што ти говорим? Разумешлиме? 

8. Одреди службу и врсту речи у реченици  : Жуто куче спретно хвата тениску 
лоптицу. 
                             ВРСТА РЕЧИ:             СЛУЖБА РЕЧИ: 
жуто  _____________________                ______________________________ 
куче  _____________________                 ______________________________ 
спретно ___________________                 ______________________________ 
хвата  _____________________                 ______________________________ 
тениску _____________________             ______________________________ 

лоптицу  _____________________            _____________________________ 


