
НАУЧИЛИ СМО – ВРСТЕ РЕЧИ

Данашњи час биће реализован путем РТС. Утврђујемо стечена знања о врстама речи. Након 
часа, потребно је прочитати и преписати подсетник и урадити задатке из овог материјала. 
Решења се налазе на последњој страни, проверити свој рад. Данас нема домаћег задатка.



ЗАДАЦИ

 1. Пажљиво прочитај следећи текст. 

Нас двоје смо ишли поред бистрог Дунава и посматрали немирне таласе
који су лагано љуљали дрвене чамце. Они плутају на дунавској води, 
поред дрвећа и жбуња. Ми ћемо после обући вунене јакне и кожне 
капуте, први пут ове зиме. Идемо да купимо један хлеб и млеко. 

 а) Из текста препиши по једну заједничку, властиту, збирну и градивну именицу и 
одреди јој род и број.

ИМЕНИЦЕ РОД БРОЈ

Заједничка

Властита

Збирна

Градивна

 б) Из текста препиши по један глагол у прошлом, садашњем и будућем времену и 
одреди му лице и број. 

ГЛАГОЛ ЛИЦЕ БРОЈ

Пролшло време

Садашње време

Будуће време

 в) Из текста препиши по један описни, присвојни и градивни придев и одреди им 
род и број. 

ПРИДЕВ РОД БРОЈ

Описни

Присвојни

Градивни

 г) Из текста препиши две заменице, одреди лице у којем се налазе и број.

ЗАМЕНИЦЕ ЛИЦЕ БРОЈ



 д) Из текста препиши три броја и одреди им врсту. 

БРОЈЕВИ ВРСТА

2. У реченици подвуци непроменљиве речи. 

Возићу бицикл по улици, поред куће, преко ливаде, уз језеро, кроз шуму. 



РЕШЕЊА

 1. Пажљиво прочитај следећи текст. 

Нас двоје смо ишли поред бистрог Дунава и посматрали немирне таласе
који су лагано љуљали дрвене чамце. Они плутају на дунавској води, 
поред дрвећа и жбуња. Ми ћемо после обући вунене јакне и кожне 
капуте, први пут ове зиме. Идемо да купимо један хлеб и млеко. 

 а) Из текста препиши по једну заједничку, властиту, збирну и градивну именицу и 
одреди јој род и број.

ИМЕНИЦЕ РОД БРОЈ

Заједничка чамци мушки множина

Властита Дунав мушки једнина

Збирна жбуње мушки једнина

Градивна млеко средњи једнина

 б) Из текста препиши по један глагол у прошлом, садашњем и будућем времену и 
одреди му лице и број. 

ГЛАГОЛ ЛИЦЕ БРОЈ

Пролшло време Ићи/ смо ишли прво множина

Садашње време Плутати/ плутају треће множина

Будуће време Обући/ ћемо обући прво Множина

 в) Из текста препиши по један описни, присвојни и градивни придев и одреди им 
род и број. 

ПРИДЕВ РОД БРОЈ

Описни бистрог мушки једнина

Присвојни дунавској женски једнина

Градивни вунене женски множина

 г) Из текста препиши две заменице, одреди лице у којем се налазе и број.

ЗАМЕНИЦЕ ЛИЦЕ БРОЈ

они треће множине

ми прво множине



 д) Из текста препиши три броја и одреди им врсту. 

БРОЈЕВИ ВРСТА

двоје збирни

први редни

један основни

2. У реченици подвуци непроменљиве речи. 

Возићу бицикл по улици, поред куће, преко ливаде, уз језеро, кроз шуму. 


