
Припрема 
Именице

1. Напиши три реченице у којима ће реч УЛИЦА  имати три различита падежна облика.
2. Напиши реченице тако да збирне именице замениш заједничким именицама у 

множини које имају исто значење:
а) У башти је расло цвеће
б)Пепељуга је покупила просуто зрневље.
в)Ветар је носио изломљено грање.

3. Поепиши именице из следећих реченица и одреди им врсту,род и број:
а)Наједаред дуну силан ветар.Дрвета се савијаху до земље.Он крхаше гране и 
гранчице,па све то носаше као сламке,
б)Град брисаше све:и грање,и лишће,и влат, и траву.Гране падаху са дрвћа као да их 
мотком обијаш;са кућа падаху комади разбијена црепа
в)Зачас побеле земља,а кроз авлију почеше тећи јаруге од самога леда.
г)Биле су то несрећне птице које у младости нису стигле да наче певање од 
родитеља,па их је томе учио овај мали диригент.
д)Идући даље,сретоше старца који је на непрегледним ливадама, у малој кући 
покривеној сламом,мешао мирисе за све цвеће света.
ђ)Јанко Веселиновић је живео у 19.веку.Рођен је у Мачви.

4. Заокружи слово испред реченице у којој постоји градивна именица:
а)Земља се окреће око Сунца.
б)У мојој земљи се говори српским језиком.
в)Ставила је земљу у саксију.

5. По чему се градивне именице разликују од осталих врста именица?
6. Следећи текст допуни збирним именицама:

Тмурни облаци доносе кишу.Ветар повија ______________________и односи 
суво________________ са _______________.Чобани одводе ___________у торове,а 
кокошке и ________________се скривају у живинарницима.Јесења киша је почела да 
пљушти.

7. Одреди врсту,род и број  подвучених именица:
Веверица се крије на грани.
Веверица се крије у грању.
Веверица се крије међу гранама.

8. Из датог текста разврстај у табелу заједничке,властите,збирне и градивне именице:
У центру Крагујевца раи чувена посластичарница позната по колачима које прави 
Слађа.Испред излога од стакла пуно цвећа, а унутра разни слаткиши. Слађа се смешка
и каже:,,Сладите се и уживајте,али пазите,млако,шећер и брашно гоје''.
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