
 

ВРСТА И СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ 

(4. разред) 

 

1. У следећим реченицама зеленом бојом подвуци субјекат, а плавом предикат. 

а) Наталија је прекјуче писала писмо баки. 

б) Он јој је помогао да понесе торбу уз степенице.  

в) Мој пас ће сутра трчати кроз парк. 

 

2. Одвој именице у следећим реченицама и одреди им врсту. 

Моја мајка воли да прави воћну и чоколадну торту.  

______________________________________________________________________________ 

У каменој помоћној згради дека држи пилад, прасад и телад. 

______________________________________________________________________________ 

Јован и Милош праве кућице од грања и лишћа.  

______________________________________________________________________________ 

 

3. Прочитај текст, подвуци придеве и одреди им врсту.  

Узбуђени пливачи припремају се за трку. Навукли су гумене капе и стаклене наочаре, али 
још увек не скидају своје памучне огртаче. Клупски тренери дају им последње савете пред 
трку. Тадијин тата је узнемирен, док је Јанкова мама потпуно опуштена. 

Описни придеви Присвојни придеви Градивни придеви 
   
   
   
 

4. Од следећих именица направи присвојне придеве: 

Милан _____________                     Урош _______________ 

Нови Сад _____________                Мачва _______________ 

Златар _______________                 Илија ________________ 



5. Подвуци објекте у следећој реченици.  

Никола и Марија цртају Светог Саву, Сара и Немања велику кућу, а Ивона прави Снешка 
Белића од пластелина.  

6. У следећим пословицама подвуци атрибуте: 

а) Весело срце пола здравља. 

б) Држи се новог пута и старог пријатеља. 

в) Добар глас се далеко чује. 

г) Чист рачун, дуга љубав. 

7. Одреди службу подвучених речи у реченицама. 

 У понедељак ћемо имати писмени задатак. ______________________________ 

 Мајка је нежно помиловала сина по коси. _______________________________ 

 За време зимског расуста идем у Бугарску. ______________________________ 

8. Следеће реченице допуни глаголима: 

Деца су _________________ фудбал. Цвеће у башти је _______________. Напољу 
___________ ветар. Тата ________________ у гаражи.  

9. Глагол певати промени по лицима у прошлом врмену. 

ЈЕДНИНА                         МНОЖИНА 

                                 __________________            __________________  
                                 __________________            __________________ 
                                 __________________            __________________ 
 
10. Повежи одговарајуће субјекте, предикате и објекте. Реченице повежи различитим 
бојама, како би видео/ла да ли си лепо повезао/ла. 
 
        Јована                 свира             палачинке  
        бака                    шета               песму 
        певач                  пече                клавир 
        музичар             пева                 пса 


