
                                                     ПРИДЕВИ

Које врсте речи спадају у променљиве, а које у непроменљиве? Шта значи 
променљивост, а шта непроменљивост? Шта су то придеви? Како се они мењају? 

Које врсте придева си учио/-ла у претходним разредима? Уз коју врсту речи придеви 
стоје?

Придеви су речи које означавају особину појма који је означен именицом. Придеви 
су променљива врста речи. Они се слажу у роду, броју и падежу са именицом уз коју 
стоје. Имају следеће граматичке категорије: род, број, падеж, вид и степен поређења. 
Придеви се према значењу деле на: описне, присвојне, градивне, али и месне и временске.
 Описни придеви означавају КАКАВ је именички појам. Урадити вежбања у граматици 
Језичко благо на стр. 76, 77, 78. 
 Шта присвојни придеви означавају? Присвојни придеви означавају коме или чему 
припада именички појам. Добијају се  на питање ЧИЈИ.   Подвуци присвојне придеве у 
датом тексту..

Прошле суботе смо ишли на екскурзију. Нисмо ни ушли у аутобус, а већ смо начели 
Миленине штапиће, Јованов чипс и Милошеву чоколаду. Мамине кифлице, које сам понела, 
појели смо за сат времена. Марко се хвалио како му је бака у сендвич ставила ужичку 
пршуту и чачански сир, као да је то не знам шта. Аутобуска седишта су била удобна. 
Радовали смо се што ћемо посетити београдски ЗОО врт, а након тога у Новом Саду 
прошетати новосадским улицама и видети тврђаву Петроварадин. 

 Присвојни придеви настали од властитих имена додавањем наставака -ов/-ев и -ин 
пишу се великим почетним словом. Присвојни придеви који су настали од властитих 
имена додавањем наставака -ски и његових варијаната-шки, -чки пишу се малим почетним 
словом (осим уколико су прва реч у називу установе или институције; тада присвојне 
придеве пишемо великим словом). 

 Градивни придеви говоре од чега је именички појам (дрвена колиба, пластична 
кашика, бетонска скулптура, сребрна огрлица). Урадити 9. задатак на 80. страни 
граматике Језичко благо.

 Поред наведених врста придева, постоје још две врсте придева. У датом тексту 
подвуци речи које се везују за време и место, али исто описују именички појам и добијају 
се на питање КАКАВ. 

Моја сестра не може да замисли дан без јутарње кафе, а ја викенд без вечерњег 
изласка. Бар се у једном слажемо ‒летошњи концерт групе Неверне бебе био је 
незабораван. Све радим уместо ње, а никад ми није рекла да сам њена десна рука, али 
нека, отићи ћу ја на далеки север, па ће њој бити криво.

Временски придеви означавају време којем припада именички појам: јутарњи, 
вечерњи, летошњи. Месни придеви означавају место именичког појма: десни, далеки. 
Урадити 10. и 11. задатак на 80. и 81. страни.



У следећем тексту подвуци све придеве, разврстај их на њихове подврсте, одреди 
род и број.

Знао је мускетар Драган зашто су му били потребни мускетарски коњи. Ако би му 
био сломљендрвени мач, коњ би га за трен ока, невероватном брзином, избавио из невоље 
и он би се нашао на зеленој пољани. Драган се веома озбиљно припремао за недељни 
двобој. Претражио је све велике и мале ормане у кући и прегледао сву зимску одећу. Сваке 
вечери испред Драгановог и Ациног стуба седели су мускетари и под светлошћу уличне 
сијалице поново читали Три мускетара, нарочито оне странице о неустрашивим 
мускетарима, металном оружју и ратничким улицама. 

(из књиге Три мускетара Драгана Лукића –измењено)


