
СУГЛАСНИК Ј 

Данас вежбамо писање сугласника ј. Правилно изговарање и писање речи доприноси тачном 
споразумевању. 

Твоји задаци:
Пажљиво прочитај подсетник о писању слова ј.
Примени знање у новим примерима (задаци испод подсетника, запиши их у свеску). 
Провери тачност урађених задатака, решења су на следећој страни. Уколико имаш 
грешке, поново прочитај подсетник и исправи их.
За домаћи задатак уради задатке из уџбеника “О језику”, 105. страна (3 задатка, раде 
се у уџбенику). Провери тачност решења на последњој страни овог документа и оцени
свој рад (домаћи задатак не треба слати наставнику на увид).
Следећи час радиш писмени задатак и тада ће наставник проверити да ли правилно 
пишеш сугласник ј.

Задаци:

1.Препиши правилно у свеску.

Мои мама и тата су ме повели у бијоскоп. Филм је бијо леп. После сам урадијо домаћи 
задатак.

2.Пронађи и прецртај  неправилно написане речи.

авијон       кијоск       историја       маица       крием       бруи       диалог       фиуче       бојим     
                             
3.Допуни реченице датим глаголом, тако да радња буде у прошлом времену.

Урош је __________________ обруч.
     (бацити)

Жарко је _________________ са нама.
       (бити)

Мајстор је __________________ цео дан.
       (радити)

____________________ сам цео дан о томе.
 (мислити)

Сугласник ј не пише се између самогласника:
 и и о (авион), а и и (каиш), е и а (протеин), а и е (петнаест)
Сугласник ј пише се између самогласника:
и и е (дијета) и и а (дијалог), и и у (тријумф), и и и (Маријин).
Сугласник ј пише се код присвојних придева у наставку -ијски (шумадијски, 
историјски, хемијски) и у презименима (Рајић, Влајић, Гајић).

ПОДСЕТНИК



Решења задатака

1.Препиши правилно у свеску.

Моји мама и тата су ме повели у биоскоп. Филм је био леп. После сам урадио домаћи 
задатак.

2.Пронађи и прецртај  неправилно написане речи.

авијон       кијоск       историја       маица       крием       бруи       диалог       фиуче       бојим     
                             
3.Допуни реченице датим глаголом, тако да радња буде у прошлом времену.

Урош је _____бацио_____________ обруч.
     (бацити)

Жарко је ____ био_____________ са нама.
       (бити)

Мајстор је ___радио_______________ цео дан.
       (радити)

Мислио____________________ сам цео дан о томе.
 (мислити)



Решење домаћег задатка. 

Проверу уради када завршиш задатке. Сваки тачан одговор бодуј 1 бодом. На крају их сабери 
и оцени се према датој табели.

1.
кутијица 
пијук
виолина
армија
пије
вијуга
фијуче
линија
студио                                                                                                       9 бодова

2.
Судија је досудио једанаестерац на “Звездином” стадиону.                           4 бода

3.
каиш          авион          виолина          киоск                                                      4 бода

                                                                                                                    Укупно 17 бодова

Остварени бодови Оцена 

0 – 6 1

7 – 9 2

10 – 12 3

13 – 15 4

16, 17 5

Уколико си добио оцену нижу од 5, прочитај поново подсетник и уради поново задатке у 
свесци ради увежвавања знања. 
Уколико си недовољно урадио, обрати се наставнику за допунски рад.


