
 
 

НАУЧИЛИ СМО О РЕЧЕНИЦИ 
 

1. На крају реченица стави одговарајући знак. 

а ) Знаш ли ко је Љубивоје Ршумовић 

б ) Пожури, чекам те у библиотеци 

в ) Данас ћу позајмити две књиге из библиотеке 

г )  Моја школа има велику библиотеку 

 

2. Заокружи слово испред обавештајне реченице. 

а ) Вук се родио у Тршићу? 

б ) Вук је забележио много народних прича. 

в ) Сутра путујемо у Тршић! 

 

3. Напиши узвичну реченицу из претходног задатка у одричном 

облику. 

__________________________________________________ 

 

4. Напиши потврдну реченицу од три речи у којој ће прва реч бити 

твоје име. 

__________________________________________________ 

 

5. У овој реченици су се слепиле речи. Напиши правилно ову 

реченицу. 

Немамвременаинемогудазавршимовенеобичнецртеже. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Укупан број речи у овој реченици је __________. 

 

6. Следећу реченицу напиши у потврдном облику. 

Немам ову књигу и нисам је прочитао. 

__________________________________________________ 

 

7. Напиши правилно следеће реченице. 

ДАЛИ СУ ТИ ДА ЛИ ПОКЛОН 

__________________________________________________ 

            ЈЕСТЕЛИ ЈЕ ЛИ  СЛАДОЛЕД 

            __________________________________________________ 
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