
СЕТИ СЕ ШТА СМО НАУЧИЛИ  
 
1. Реши  укрштеницу.                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.          Игра коло наоколо.  
             Понедељак, момак јак. 
             До њега је уторак. 
             У средини реда  
             ситно везе среда. 
             Четвртак се клати, 
             њега петак прати,  
             а субота сама  
             преплиће ногама. 
             На крају, у венцу, 
             недеља на кецу. 
 
             Упиши у кружиће редом дане у седмици.  
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СЕТИ СЕ ШТА СМО НАУЧИЛИ!  
 
 
Водоравно 
2. Ког рода је именица небо? 
4. Ког рода је именица сунђер? 
6. Нисам понео наочаре. По облику ова реченица је... 
9. Напиши реч возови у једнини. 
11. Ког рода је именица лепеза?  
12. Одох на летовање! По значењу ова реченица је... 
13. На крају узвичне реченице стоји... 
14. Миша има десет година. По значењу ова реченица је... 
16. Како зовемо човека који пече хлеб? 
 
Усправно 
1. Од речи лек, која именује предмет напиши реч која означава биће. 
3. Речи које именују бића и предмете су... 
5. Мама је спремила колаче. По облику ова реченица је... 
7. На крају обавештајне реченице стоји... 
8. Реши загонетку: Ко не зна да говори, 
    али уме сваког да научи? 
10. Желиш ли целу чоколаду?  
      По значењу ова реченица је... 
12. На крају упитне реченице 
      стоји... 
15. Међу речима:  
      књиге, шума, брда, зечеви  
      налази се једна реч којој ту није место. 
      Која је то реч?  
 
                                                                                                                                                                                                                                                 



ДА ВИДИМО ШТА СМО НАУЧИЛИ  
 

 
1.Реши укрштеницу.  
 
     1. Колико дана има седмица? 
     2. Ако је јуче био уторак,који је данас дан? 
     3. Други дан у седмици је... 
     4. Светли део дана се зове... 
     5. Велика сказаљка на часовнику показује 
     6. Тамни део дана се зове... 
     7. Справа која се користи за мерење времена је... 
     8. Ако ће сутра бити петак, који је данас дан? 
     9. Шта показује мала сказаљка на часовнику? 
    10. Последњи месец у години је... 
    11. Колико један сат има минута? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
                                                                                 
                                                                                Коначно решење је: 
   

Покажи шта знаш 

 
Водоравно 
1. Умањено значење речи голуб је... 
3. На крају реченице ставља се ... 
6. Кад неког гурнеш кажеш... 
7. Кратка и мудра народна изрека о животу је... 
8. Супротно од неспретан је... 
 
Усправно 
2. Песма којом се успављују деца зове се... 
4.Шта ради сликар? 
5. Реченица која на крају има знак ! је.... 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 



И ОВО СМО УЧИЛИ!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Водоравно: 
 
1. Супротно од заједно је... 
4. Прочитај реченицу: Мој брат је основао дружину одважних дечака. 
Подвучена реч значи да су дечаци... 
6. Напиши именицу сан у множини. 
9. Беле коке с неба пале, наша врата затрпале. Ове је... 
10. Лисица је... 
11. За ученика који стално говори:“Учитељице, мој друг ми је узео 
гумицу! Мој друг ми се смеје! Кажемо да је... 
 
Усправно: 
2. За реч замак напиши реч истог или сличног значења. 
3. Од понуђених речи јена нема исто значење као остале. Која? 
    лењивац    нерадник    забушант    вредница    готован     
5. Мајмуни воле да опонашају људе. Та реч значи да они ... људе. 
6. Деца највише воле да се друже и играју. Али, често размирице 
прекину њихово дружење и игру. Подвучена реч значи... 
7. Пази, опасан пас! Ово је: 
       забрана     молба    упозорење   обавештење 
8. Мина лепо црта.Подвучена реч је... 
 
 

  

 
                                                                                                                                                       



СЕТИ СЕ ШТА СМО УЧИЛИ  
 
Водоравно 
4. Стакленик је врста кликера. Како гласи 
    градивна именица  од речи СТАКЛЕНИК?  
5. Ко је добио виолину старог музичара у штиву 
    „Виолина“? 
10. Којој бајци припада ова реченица: 
    У давно време живели су један цар и једна  
     царица који су свакога  дана говорили: 
    „Ах, кад бисмо имали дете!“... 
11. Умањено од ШТАП је... 
13. Ко је писцу испричао причу  о дечаку и месецу“? 
 
Усправно 
1. Сакуљао је народне умотворине и био велики 
    реформатор језика и правописа. Он је... 
2. Ко је написао штиво „Месец и његова бака“? 
3. Уместо речи ГОРД напиши другу реч која 
    има исто значење. 
6. Именица ПРУЋЕ је... 
7. Штиво Трнова Ружица је... 
8. Одерди службу речи ОН у реченици: 
    Он леже тачно као сат. 
9. Која реч може да замени реч СОКАК у  
      следећој реченици, а да њен смисао остане 
      исти? 
      Позвао сам другове да у мом сокаку играмо 
      фудбал. 
12. Речи које упућују на поједина лица и  
      замењују њихова имена су... 
 
                                                                                                       



 
ДА СЕ ПОДСЕТИМО! 

 
 

 
 
 1.  сунце – Шта је то?  

a) реченица 
b) реч 
c) слово 

 
2. Речи које именују бића и предмете су... 
 
3. Ког рода је именица небо? 
 
4. Ког рода је именица сунђер? 
 
5. Ког рода је именица лепеза? 
 
6. Напиши реч бродови у једнини. 
 
7. Миша има 9 година.По значењу  
    ова реченица је... 
 
8. На крају обавештајне реченице стоји... 
 
9. Одох на утакмицу! По значењу ова  
    реченица је... 
 
10. На крају узвичне реченице стоји... 
 
11. Да ли је утакмица почела на време? 
      По значењу ова реченица је... 
 
12. На крају упитне реченице стоји... 

                                                                                                
   
 
    Коначно решење: 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
 
 



СЕТИ СЕ ШТА СМО НАУЧИЛИ! 
 
 
3. Речи које именују бића и предмете су... 
16. Како зовемо човека који пече хлеб? 
1. Од речи лек, која именује предмет напиши реч која означава биће. 
14. Миша има десет година. По значењу ова реченица је... 
7. На крају обавештајне реченице стоји... 
10. Желиш ли целу чоколаду? По значењу ова реченица је... 
12. (усправно) На крају упитне реченице стоји... 
12. Одох на летовање! По значењу ова реченица је... 
13. На крају узвичне реченице стоји... 
5. Мама је спремила колаче. По облику ова реченица је... 
6. Нисам понео наочаре. По облику ова реченица је... 
4. Ког рода је именица сунђер? 
11. Ког рода је именица лепеза?  
2. Ког рода је именица небо? 
9. Напиши реч возови у једнини. 
15. Међу речима:      књиге, шума, брда, зечеви  
      налази се једна реч којој ту није место. 
      Која је то реч?  
8. Реши загонетку: 
    Ко не зна да говори, 
    али уме сваког да научи? 
 
 
 
 
     
 
 

  

 
 


