
 План часова 

28.09.2020. Променљиве врсте речи. Променљиве именске речи, 

обнављање 

30.09.2020. Непроменљиве врсте речи, обнављање 

1.10.2020. Историја језика, утврђивање 

2.10. 2020. Фунционални стилови, обрада 

 

ПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ. ПРОМЕНЉИВЕ ИМЕНСКЕ РЕЧИ 

Именице (род, број и падеж) 

- властите (Петар, Београд...) 

- заједничке ( столица, река...) 

- збирне ( пруће, цвеће...) 

- градивне ( песак, вода...) 

- апстрактне ( жеља, љубав...) 

 

 

Придеви (род, број, падеж, степен поређења) 

- описни (леп, жут...) 

- градивни (камени, дрвени...) 

- присвојни ( сестрин, градски...) 

- месни ( горњи, доњи...) 

- временски (јучерашњи, пролећни...) 

 

Заменице (род, број, падеж, лице) 

Именичке: 



- личне ( ја, ти...) 

- лична заменица за свако лице (себе,се) 

- упитно-односне (ко, шта) 

- одричне (нико, ништа) 

- опште (свако, свашта) 

- неодређене (неко, нешто) 

- остале ( ико, било ко...) 

Придевске: 

- присвојне (мој, твој...) 

- присвојна заменица сваког лица (свој) 

- показне (овај, тај, онај...) 

- упитни-односне (који, чији) 

- одричне ( ничији, никакав) 

- опште (сваки, свачији...) 

- неодређене (неки, нечији...) 

- остале ( икоји, било који...) 

 

БРОЈЕВИ (род, број, падеж, изузев основних бројева од 5 па 

навише) 

- основни (један, пет..) 

- збирни ( троје, петоро...) 

- редни ( први, трећи...) 

- бројне именице на –ица (двојица, петорица...) 

- бројни придеви (двоје, двоја...) 

 

ИМЕНИЦЕ, ЗАМЕНИЦЕ, ПРИДЕВЕ и БРОЈЕВЕ називамо 

ИМЕНСКИМ РЕЧИМА, јер се мењају по падежима. 

 



У променљиве речи спадају и глаголи. Њих ћемо касније 

обнављати. 

 

 

НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ 

ПРИЛОЗИ (степен поређења) 

- за време (јуче...) 

- за место ( доле...) 

- за начин ( случајно...) 

- за количину ( много...) 

 

ПРЕДЛОЗИ  

од, до, без, ка, према, уз, кроз, са, над, по,о, у... 

ВЕЗНИЦИ  

и, па, те, ни, нити, а, али, него, већ, док, или, јер, иако... 

РЕЧЦЕ 

- за потврђивање и одрицање ( да, не) 

- упитне (зар, ли) 

- показне (ево, ето...) 

- супротне (међутим, пак...) 

- за истицање ( баш, бар...) 

- узвичне (ала) 

- заповедне (нека, хајде) 

- повратна (се) 

- модалне (можда, ваљда...) 

УЗВИЦИ  

- узвици који изражавају осећања ( ех, јао...) 



- узвици за дозивање и терање (пис, хеј...) 

- узвици који подражавају разне звукове (фију, бућ...) 

 

ЗАДАТАК: Радна свеска, стране 60, 61, 62, 63 и 64; задаци 1-22. 

Рок за предају за ученике који прате наставу на даљину:петак, 

2.октобар.  

 

Поздрав! 

Наставница 

 

 


