
 

ГЛАВНИ ДЕЛОВИ РЕЧЕНИЦЕ 

1. Допуни реченице: 

Ко врши радњу?                                     Шта неко ради? 

_____________ћарлија.                         Ковач___________________. 

_____________тече.                              Песник__________________. 

_____________грокће.                          Пас____________________. 

 

2. Допуни реченице. 

Главни делови реченице су________________и ___________. 

Реч која означава ко врши радњу је_____________________. 

Реч која означава шта ради субјекат је___________________. 

 

3. Подвуци субјекте у датим реченицама. 

Тата чита.                                             Дека и бака шетају. 

Кроз шуму трчи зец.                          Тече река.     

 

4. Напиши речи које могу бити субјекти у датим реченицама. 

_________________ меси колаче. 

_________________ вози аутомобил. 

_________________се пење на дрво. 

_________________пева песму. 

 

5. Подвуци предикте у следећим реченицама. 

Мачка мјауче.                     Дарко шета шумом. 

Гласно фијуче ветар.         Птица цвркуће. 

 

6. Упиши на линију одговарајуће предикте. 

Сунце_________________________. Деца се_______________ за 

одмор. Мама______________купаћи костим Мими. 

Тата_______________ прибор за риболов. 

 

7. Замени подвучене предикте сличним глаголима тако да се  

значење реченице не промени. 

Сунце је грејало од јутра.______________________________ 

Срба брзо корача._____________________________________ 

 

8. Дате реченице скрати и препиши тако да свака има само  

главне делове. 

У градском парку мирише црвена ружа. 

Шарени лептир лети око те руже. 

На врх руже спусти се медононосна пчела.                 ucibibapl.wordpress.com 

 

ГЛАВНИ ДЕЛОВИ РЕЧЕНИЦЕ 

1. Допуни реченице: 

Ко врши радњу?                                     Шта неко ради? 

_____________ћарлија.                         Ковач___________________. 

_____________тече.                              Песник__________________. 

_____________грокће.                          Пас____________________. 

 

2. Допуни реченице. 

Главни делови реченице су________________и ___________. 

Реч која означава ко врши радњу је_____________________. 

Реч која означава шта ради субјекат је___________________. 

 

3. Подвуци субјекте у датим реченицама. 

Тата чита.                                             Дека и бака шетају. 

Кроз шуму трчи зец.                          Тече река.     

 

4. Напиши речи које могу бити субјекти у датим реченицама. 

_________________ меси колаче. 

_________________ вози аутомобил. 

_________________се пење на дрво. 

_________________пева песму. 

 

5. Подвуци предикте у следећим реченицама. 

Мачка мјауче.                     Дарко шета шумом. 

Гласно фијуче ветар.         Птица цвркуће. 

 

6. Упиши на линију одговарајуће предикте. 

Сунце_________________________. Деца се_______________ за 

одмор. Мама______________купаћи костим Мими. 

Тата_______________ прибор за риболов. 

 

7. Замени подвучене предикте сличним глаголима тако да се  

значење реченице не промени. 

Сунце је грејало од јутра.______________________________ 

Срба брзо корача._____________________________________ 

 

8. Дате реченице скрати и препиши тако да свака има само  

главне делове. 

У градском парку мирише црвена ружа. 

Шарени лептир лети око те руже. 

На врх руже спусти се медононосна пчела.              ucibibapl.wordpress.com 


