
КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 

Име и презиме:                                                                                                                              А  

1. Препиши следећу реченицу писаним словима ћирилице. 

Baka Đurđa je poklonila unučici teglu džema. 
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2. Прпиши следећу реченицу штампаним словима латинице. 

Лежи куја жута украј жута пута.  
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3. У следећим реченицама подвуци управни говор једном линијом, а пишчеве 

речи двема линијама: 

а) Петра је рекла Петру: „Не заборави да понесеш свој прибор за 

пецање!”  

б) „Колико има до краја часа?”, упита забринуто Сара. 

в) „Ви сте већ велики”, опоменула нас је учитељица, „и не би требало да се тако понашате!” 
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4. Препиши следећу реченицу  тако што ћеш управни говор написати на друга два начина: 

Мирјана је рекла: „Дођите код мене сутра у осам сати!” 
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5. Следећу реченицу из неуправног говора пребаци у управни говор (било који модел).  

Несташни дечак је признао да је он разбио прозор. 
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6. Следећу реченицу из управног пребаци у неуправни говор. 

Мина је приметила:“Игоре, заборавио си ранац.“ 
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7. У следећим реченицама налазе се речи које садрже слово Ј. Неке од њих написане су 

погрешно. Прецртај их и на линије напиши правилно. 

а) Заедно смо јачи! _______________________________________  

б) Погледај слике на коима је нацртан Месец! ___________________  

в) Лична хигиена је веома важна за здравље! ____________________  

г) У једној фиоци је спаковано три маице. _______________ 
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КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 

Име и презиме:                                                                                                                                      Б  

1. Препиши следећу реченицу писаним словима ћирилице. 

Deka  Filip je poklonio unuci Nati ručni časovnik. 
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2. Прпиши следећу реченицу штампаним словима латинице. 

Елен, белен, домине меси баба лепиње. 
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3. У следећим реченицама подвуци управни говор једном линијом, а пишчеве 

речи двема линијама: 

а) „Петре, Петре, пробуди се!”, викала је Хајди. „Погледај, погледај, дошла је 

птица грабљивица, види је!” 

б) “Ја ћу отворити прозор“, рекла је Јелена. 

в) Маша рече: 'Књига коју сам недавно прочитала је одлична.' 
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4. Препиши следећу реченицу  тако што ћеш управни говор написати на друга два начина: 

 „Зашто се мучиш, кад то може и овако да се уради?”, зачуди се деда. 
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5. Следећу реченицу из неуправног говора пребаци у управни говор (било који модел).. 

Миша је питао мајку да му дозволи да иде са другом у биоскоп. 
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6. Следећу реченицу из управног пребаци у неуправни говор. 

„Јано, ниси понела јакну“, упозори ме мама. 

 

2 

7. У следећим реченицама налазе се речи које садрже слово Ј. Неке од њих написане су 

погрешно. Прецртај их и на линије напиши правилно. 

а) Знаш ли где се родијо Јован Јовановић Змај?  

б) У нашој библијотеци можеш пронаћи и Политикин забавник. 

в) Змија испушта отров када уједе. Змиски отров је опасан.  

г) Врати, Марија, мајице у фијоку! 
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КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 

 

 


