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1. Диктат: 
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2. Следећи текст препишите ћирилицом: 

  

Zidanje kuće je veliki i važan događaj za celu porodicu, jer je kuća ili stan uslov 

za normalan život. Nekada su ljudi sami zidali kuće. U pomoć su im dolazili članovi 

porodice i rodbina: braća, stričevi i ujaci. Samouki zidari zvali su se dunđeri. Zidari koji 

su pravili poznate i velike građevine zvali su se neimari. Zidarski ili dunđerski zanat 

mlađi uče od starijih majstora. 
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3. Пажљиво прочитајте следећи текст и одговорите на питања: 

 Немачка је напала Југославију 6. априла 1941. године. У бомбардовању Београда је 

страдало много људи и уништено је много зграда, чак и зграда Народне библиотеке. 

 Београд је ослобођен 20. октобра 1944. године уз помоћ руске војске, а цела земља 

је ослобођена у мају 1945. године. После рата народ је одлучио да држава буде република и 

од тада је званично име државе Фрдеративна Народна Република Југославија. Од 1963. 

године је променила име у Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Састојала 

се од ових република: Србије, Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и 

Македоније. Југославија је један од оснивача Уједињених нација 1945. године. 

Деведесетих година 20. века долази до сукоба међу републикама у Југославији. Неке 

републике су желеле да се одвоје. После сукоба настају самосталне државе. Србија је 

самостална од маја 2006. године. 

а)  Када је бомбардован Београд? 

_______________________________________________________________________ 

б) Ко је тада бомбардовао Београд? 

_______________________________________________________________________ 

в) Која важна зграда је уништена у бомбардовању? 

_______________________________________________________________________ 

г) Ко је помогао у ослобађању Београда? 

_______________________________________________________________________ 

д) Колико месеци после ослобађања Београда је ослобођена цела Југославија? 

_______________________________________________________________________ 

ђ) Од колико република се састојала Југославија? 

________________________________________________________________________ 

е) Од кад је Југославија члан Уједињених нација? 

________________________________________________________________________ 

ж) Како се званично звала Југославија до 1963? 

________________________________________________________________________ 

з) Зашто деведесетих година долази до сукоба у Југославији? 

________________________________________________________________________ 

и) Шта се десило после сукоба? 

________________________________________________________________________ 
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4. Напишите словима подвучене датуме: 

 

а) Иван Јовановић је рођен 4. 7. 1987. године . 

    Иван Јовановић је рођен ________________________________________________.   

б) Данас је 26. 5. 2012. године. 

    Данас је _____________________________________________________________. 

в) Школска година траје од 1. 9. до 20. 6.                      

    Школска година траје од ______________________ до ______________________. 

г) Дан кад је бомбардован Београд је 6. 4. 1941. године.                   

    Дан кад је бомбардован Београд је ______________________________________ 

___________________________________________________________________ . 

д) Код нас се Божић слави 7. 1. а у Грчкој 25. 12.            

    Код нас се Божић слави ______________________________________  

    а у Грчкој _______________________________________ . 

 

 

5. Попуните текст глаголима из заграде: 

 

 Прошлог лета Милена ___________________ (провести, перфекат) две 

недеље у Котору. ___________________ (бити, перфекат) лепо време. Сваког дана 

она ___________________ (ићи, перфекат) на плажу да ___________________ 

(купати се, презент). Милена ___________________ (упознати, перфекат) много 

нових пријатеља. Они  ___________________ (молити, перфекат) Милену да 

___________________ (остати, презент) још неколико дана. Она им 

___________________ (рећи, перфекат) да ___________________ (не моћи, 

презент), али да ___________________ (доћи, футур) опет следеће године. 
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6. Погледајте слике и напишите шта је различито на њима:                                                             

                                             

                                                                                 

       

         

 

                                                                                                                        

Нико не седи за компјутером. За компјутером седи једна девојчица. 
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7. Упишите речи из заграде у одговарајућем падежу: 

  

а) Зоран је отишао негде са _________________________________ (своји 

пријатељи). 

б) Филолошки факулте је у _______________________________ (центар, град). 

в) Од ______________________ (шта) се прави овај колач? 

г) Јуче сам био код _________________________________ (свој рођак).  

д) С ____________________ (ко) си разговарао телефоном? 

ђ) Дај ми ___________________________ (ти речници)! 

е) ___________________ (шта) не волиш да путујеш? 

ж) Да ли сте купили неки поклон ___________________________ (ваши родитељи)? 

и) _______________   (Зоран) и ________________ (Милица), дођите на вечеру! 

ј) О ______________ (ко) сте разговарали? 

 

 

8. У реченице упиши облике компаратива или суперлатива: 

 

а) Атина је један од ______________________ (велик) градова у Европи. 

б) Ово пролеће је ______________________ (хладан) него прошле године. 

в) Овај телефон је _______________________ (квалитетан) у нашој продавници. 

г) Храна је ____________________ (скуп) у Србији него у Бугарској. 

д) Булевар Краља Александра је ____________________ (дуг) улица у Београду. 
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9. Гледајте слике и напишите причу. Користите следеће речи: 

РОШТИЉ, ПЕЋИ, ПЉЕСКАВИЦЕ, КОШАРКА, ЛОПТА, ПАСТИ, ЉУТ,  ИГРАТИ, РОДИТЕЉИ, ТАЊИР 

 

              

            

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 


