ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ''РАДИОНИЦА''
Српски језик за четврти разред
Објекат и атрибут

1. Подвуци објекте у датим реченицама.
а) Вера боји бојанку.
б)Дејан сече картон и прави кућицу.
в) Ветеринар лечи мацу.
г) Бака плете џемпер.
2. У следећој табели обој зеленом бојицом глаголе који немају објекте.
пецати
трчати

учити
летети

заливати
волети

3. Спајај предикате са одговарајућим објектом и напиши реченице.
а) пецати
б) прати
в) платити
г) учити

1. лекцију
2. рибу
3. веш
4. Рачун

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. Следеће реченице допуни објектима.
а) Вукосава пише ________________ .
б) Горан је разбио ________________ .
в) Мајстор гради _________________ .
г) Учитељица је данас поделила _____________ .
5. Један глагол може имати више објеката. Напиши пет објеката за сваки глагол.
а) ВИДИМ : ____________ ____________ ___________ ___________ _____________
б) СВИРАТИ : ___________ ____________ ____________ ____________ ____________

6. Следеће реченице допини атрибутима помоћу питања из заграде.
а) Младин има ______ кућу. ( Какву? )
б) Миладин има _______ кућу. ( Чију? )
в) Миладин има ________ кућу. ( Од чега? )
г) Миладин има _________ кућу. ( Колико? )
7. Дате реченице прошири атрибутима.
а) Славица рецитује песму.
___________________________________________________________________________
б) Кућа је саграђена.
___________________________________________________________________________
в) Ласте се враћају са југа.
___________________________________________________________________________
8. Смисли и напиши две реченице користећи се следећим речима које ћеш ставити
у службу атрибута :
друга, њена, сребрна, сјајна
а) _________________________________________________________________________
б) _________________________________________________________________________
9. Допуни реченице атрибутима који су по врсти речи придеви.
а) ____________ ђак је на распусту.
б) ____________ ветар пирка.
в) ____________ тањир је на столу.
г) ____________ Врабац је на грани.
10. Заокружи атрибуте и повежи их са врстом речи које обављају службу атрибута.
а) Црни пас је немиран.

1. заменица

б) Твој пас је несташан.

2. група речи, придев

в) Дрвена, мала кућа је на планини.

3. придев

г) Кућа од дрвета је на планини.

4. именица

