ФУНКЦИЈА (СЛУЖБА) РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ
На данашњем часу проверавамо ниво стеченог знања о функцији речи у реченици.
Одгледај час који ће бити емитован путем РТС, утврђивање знања о функцији речи у
реченицама.
Затим уради следеће задатке. Задатке послати наставнику на увид путем Google учионице.

ЗАДАЦИ
1. Заокружи два појма која чине главне делове реченице:
објекат

предикат

атрибут

субјекат

прилошке одредбе

2. Повежи реченичне чланове са њиховом функцијом у реченици:
субјекат

ближе одређује субјекат

предикат

одређује шта ради субјекат

атрибут

предмет на коме се врши радња

објекат

ближе одређују место, време и начин вршења радње

прилошке одредбе

вршилац радње

3. У следећим реченицама субјекат подвуци једном, а предикат двема линијама:
а) У својој соби Милена чита.
б) Птице грабљивице имају невероватан вид.
в) Ливаду су прекрили лептири.
г) Милан и Маја нису видели беле лавове у зоолошком врту.
д) Латиновићи су били код Срдића на слави.
4. Одреди службу подвучене именице:
а) Град је окићен.
б) Мајско Сунце обасјало је град.
в) Дочек је организован у граду.

5. Подвуци атрибуте у реченицама:
а) Ескими су мали снежни људи.
б) Мрки медвед спава у великој јазбини.
6. Подвуци објекат у следећим реченицама:
а) Ласте су под стрехом направиле гнездо.
б) Птиће спремно дочекују.
7. Напиши врсту прилошке одредбе:
а) Бубамаро, лет, лет, у далеки свет!
б) Ноћу сове не спавају.
в) Поступили су несмотрено.
8. Одреди службу речи у следећој реченици:
Сада мачка опрезно лови миша у дворишту..
сада мачка опрезно лови миша у дворишту 9. Прошири реченице према захтевима:
а) Зачуло се нешто ________________. (прилошка одредба за место)
б) ______________ смо добили од наше комшинице. (објекат)
в) ______________ кунићи не воле самоћу. (атрибут)
г) ______________ ће радити до 17 часова. (субјекат, 3. лице множине, женски род)
10. Осмисли реченицу према моделу:
субјекат + предикат + објекат + прилошка одредба за време

