
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ___________________________________________________________________

2. Разврстај следећа слова: А, Р, З, Њ, О, Ш, Т, М, К, У                                                 ___/2

3. Напиши колико слогова имају следеће речи:                                                                      ___/4         

6. Из текста издвој:               а) речи које означавају радњу – глаголе.
                                             _______________________________________________

                                                                
                                                         б) речи  које именују бића и предмете - именице
                                                           
                                                          ______________________________________________   __/8

1. Црвеном бојом заокружи један стих, а плавом једну строфу.                                   ___/2

Чуо сам како пчелица зуји                                   Чуо сам како киша пљушти
кад мед из цвета кроу њу проструји.                  и како зрела пшеница шушти.

4. Попуни табелу:                                                                                                                   ___/4

реченица по облику по значењу
Зашто не свираш?
Завежи пертле!
Бака није болесна.
Добио сам петицу!

САМОГЛАСНИЦИ СУГЛАСНИЦИ

продавачица     ____ брдо      ____ пас     ____ музика      ____

5. Препиши правилно следеће реченице:                                                                             ___/4
мирослав маринковић живи у великој моштаници.

_________________________________________________________________________________

на сребрном језеру сам срео друга из смедерева.

_________________________________________________________________________________

Деца носе за Снешка 
зимско одело. Облаче 
га, милују и рукавице 
му дарују. 



7. Одреди које су именице заједичке, а које властите.
цвет, Дуња, ученици, Суботица, Дрина, дуња, брдо, Тара
заједничке именице: _________________________________________________
властите именице: ___________________________________________________  __/8

8. Заједничким именицама из претходног задатка одреди род и број :                        __/8                                   
        

10. Субјекат подвуци једном, а предикат двема  линијама.

Звонко истрча  из  куће. 

             Весело лаје пас.                                                                                            ___/4

☻Продајем двогодишњу, здраву, вакцинисану, дресирану пудлицу.                   
       Тел. 2455-751   Колико је стара пудлица?    _______________________________

                                     број поена_____/ 48                   

ИМЕНИЦЕ РОД БРОЈ

9. У следећој реченици речи су се посвађале. Помири их и напиши реченицу правилно.

РАСПУСТ СА УЧЕНИЦИ НЕСТРПЉЕЊЕМ ОЧЕКУЈУ

_____________________________________________________________
___/1

Број поена:
0 – 19    - 1

20 – 24   - 2
25  - 34   - 3
35 – 41   - 4
42 – 48   - 5

11. Реченицу написану у садашњем времену обоји  плаво, у будућем времену зелено, а у прошлом      
      времену жуто.    Данас не пада киша.                                                                                              ____ /3                                                                                                                             
                                          

Били смо на излету на Авали. Овог лета ћу ићи на море. Данас не пада киша.
            

___/2


