ЗНАМ О ИМЕНИЦАМА И ГЛАГОЛИМА
_________________________________________________
1.

Дате речи разврстај тако што ћеш именице заокружити, а глаголе подвући.
Теа

трчаће

прасе

слике

Београд

чистим

певала
столица

киша
учили

10/___

2. Попуни табелу како је започето.
именице

заједничка

властита

Тадија

+

род
именице
мушки

број именице
једнина

лопте
пиле
Миња

3.

9/__

а) Подвуци именице у следећим реченицама и одреди број именица (напиши на
линији).

Звоно звони. _________________

Ђаци вредно уче. _____________________

Јабуке су слатке. _________________ Свеска је уредна. ___________________
Стићи ће воз. __________________

Отишли су родитељи. _________________

б) Именице врата, панталоне и мердевине (заокружи број испред тачног одговора):
1) су у једнини;
2) су у множини;
3) имају исти облик за једнину и множину.

8/___

4. Заокружи глаголе у датим реченицама.
Алеска брзо трчи.
Деца су свирала на металофону.
На планини ће скијати Дуња.
Дијана дивно пева и свира.
Песму је прочитала Ана.

6/___

5. Обој поља са тачно написаним речима.
немам

не ћу

не иде

невидим

не цртај

неиди

не трчите

неболи

немој

непевај

5/___

6. Правилно препиши дате реченице.
а) Јована незна и непази.
_________________________________________________________________
б) Не мам кошаркашку лопту.
_________________________________________________________________
в) За што ти не ко непомогне?
_________________________________________________________________

6/___

7. Одреди време у ком су написане реченице и повежи их са одговарајућим
појмовима.

Ми се дружимо.
Лазар ће успети!
Уна је написала песму.

Прошло време

Ђаци су научили песму.

Садашње време

Стићи ћемо на време!

Будуће време

Мама прави колаче.

6/___

8. Састави и напиши по једну реченицу у:
Прошлом времену: _____________________________________________________
Будућем времену: _____________________________________________________
Садашњем времену: ___________________________________________________
СКАЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ:
0–18: 1 19 – 28: 2

29 – 39: 3

Укупан број поена:
40 – 49: 4 50 – 56: 5

6/___

Освојен број поена:

56

Шта смо проверавали:
Ученик/ученица уме да:

Оцена:

1. Препозна и одреди врсту речи (именице и глаголе)
2. Препознаје и одређује род и број именица
3. Правилно користи речцу не у писању глагола у одричном облику.
4. Уочава глаголска времена и примењује знање у конкретним
примерима.

Провера знања реализована 20.2.2018.
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