
 

ВРСТЕ РЕЧИ 

(3. разред) 

 

Име и презиме: __________________________________  Датум: ____________________ 

 

1. Разврстај следеће именице: Милена, столица, планине, пилад, пластика, Нови Сад, 

бор, Николина, прстење, наковањ, метал, постер, Будимпешта, слика, грање, стакло, 

чоколада, грање, Хималаји. 

Властите именице: _________________________________________________________ 

Заједничке именице: _______________________________________________________ 

Збирне именице:  __________________________________________________________ 

Градивне именице: ________________________________________________________ 

 

2. Попуни табелу и подсети се разлике између множине именица и збирне именице: 

Једнина Множина Збирна именица 

јагње   

 телићи  

  камење 

 цветови  

 

3. Разврстај дате глаголе у табелу: пливати, смркавати, оседети, спавати, преграђивати, 

заљубити, волети, ходати, подизати, грмети, снежити, смиривати.  

РАДЊА  

СТАЊЕ  

ЗБИВАЊЕ  

 

4. Препознај и напиши у ком лицу и броју су следећи глаголи: 

мирујеш ___________________, миришемо __________________, сањала ______________, 

прекраћујете _______________, пишем ______________________ 

 



6. Дате реченице напиши у одричном облику тако да глаголи буду у првом лицу 

множине у будућем времену: 

Ја сам ишао у Лесковац. __________________________________________________ 

Ти споро радиш домаћи задатак. ___________________________________________ 

Она је понела млађој сестри торбу из вртића. 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Одреди којој подврсти припадају следећи придеви: 

ПРИДЕВ ПОДВРСТА 

дрвена (столица)  

мекани (јастук)  

оловни (војник)  

Миличина (књига)  

планински (ваздух)  

метална (кашика)  

Наталијина (рамонда)  

 

8. а) Напиши 5 описних придева уз именицу ЛЕПТИР: 

____________________________________________________________________________ 

б) Напиши 5 просвојних придева уз именицу КЊИГА: 

____________________________________________________________________________ 

в) Напиши једну реченицу у којој ћеш употребити два описна, један градивни и један 

присвојни придев: 

____________________________________________________________________________ 

 

9. Попуни празна места одговарајућим личним заменицама: 

_________ причамо            ________ мислиш 

_________ певате               ________ сија 

_________ раде 

 

 

 

 



10. Препиши следећи текст тако што ћеш, уместо имена, ставити личне заменице 

(обрати пажњу, негде не можеш име заменици личном заменицом).  

Ненад је добар дечак. Има два најбоља друга – Мирка и Николу. Ненад, Мирко и Никола 

свакога дана иду на тренинг кошарке. Дуња, Сања и Јована су њихове другарице из 

разреда. Дуња, Сања и Јована воле да се друже са Ненадом, Мирком и Николом. Њихова 

учитиљеица се зове Дивна, а наставница енглеског језика Милица. Милица и Дивна 

свакога дана хвале Ненада како је добар и савестан ђак. Ненад, Дуња, Никола и Мирко 

живе у истој улици, а Сања и Јована у истој згради.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

11. Плавом бојом подвуци основне, зеленом збирне, а црвеном редне бројеве. 

петорица, једанаест, сто четрдесет осми, двадесет осам, седморо, девет, први, треинаести, 

осамсто четрдесет пет, двоје. 

 

12. Напиши речи истог или сличног значења од датих речи: 

седмица - ____________ 

врећа - ______________ 

зејтин - ______________ 

отац - _______________ 

часовник – ___________ 

вредан - ___________ 

знатижељан - ______________ 

мирољубив - ______________ 

 

 


