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Ова радна свеска треба да ти помогне:

• да научиш правила стандардног књижевног језика;
• да помоћу наведених правила научиш да добро говориш и пишеш;
• да осетиш „сладост од свога језика“, како би рекао Вук Караџић;
• да се боље припремиш за завршни испит и упис у средњу школу.

Водич

Процена нивоа тежине задатака одређена на 
основу наставничког искуства:

  1.   основни ниво – задаци у којима ученик 
препознаје основне појмове и 
примењује знања у једноставним 
ситуацијама

  1.   средњи ниво – задаци у којима ученик 
примењује стечена знања у сложенијим 
ситуацијама

  1.   напредни ниво – задаци који од 
ученика захтевају способност уочавања, 
упоређивања и језичко стваралаштво

Граматика 

Правопис

Језичка култура
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Добро дошао у шести разред

1.  Овде напиши нешто о себи.

2. Напиши питалицу, загонетку или шалу коју радо казујеш у друштву.

Твоја питалица, загонетка или шала:
Питали људи старца:

– Коју птицу
најволиш?
– Сокола.

– А ког човека
најволиш?

– Опет сокола.

– Шта је то што даје
млеко и виче 
УУУМММ?

– Крава која муче
уназад.

У слободном времену волим да: 

Особине које волим код људи су: 

Особине које не волим код људи су: 
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Подсети се градива граматике из претходних разреда, па 
покушај да решиш ову укрштеницу.

Лепа реч гвоздена врата отвара

 1.   Речи које не волим да чујем (настави).

 2. 

Речи које волим да чујем (настави).

Тако си нељубазан!
То ти је било глупо.
Превише си дебео.

Обрадовала си ме.
Волео бих да се чешће виђамо.
Радости моја!

1â 2â 5â 8â 9â 10â13â 15â 17â

3âà 16â 18â

5à
 6â

6à
 11

7â
  9

10à
12

12à
 4

13à
14

1à

2à

4à

7à

8à

11à

14à 15à

  1à Придеви који показују чије је нешто
  2à Предлог
  3à Глаголска именица од ЗРЕТИ
  4à Скраћеница за Матицу српску
  5à 27. и 9. слово азбуке
  6à Три иста предлога
  7à Глаголски облик који само именује радњу
  8à Акуз. једн. заменице ОНА
  9à Лична зам. за 1. л. множине
10à Ном. именице ЕВА
11à Везник
12à Акузатив једн. именице МАЦА
13à 18. и 12. слово азбуке
14à Датив једн. именице ОКО
15à Презент глаг. ИМАТИ (1. л. мн.)

  1â Радни гл. придев од ПОМИЊАТИ (м. р.)
  2â 20. слово азбуке
  3â Датив именице САН
  4â Предлог
  5â Предлог
  6â 25. слово азбуке
  7â Датив личне заменице ОН
  8â Инстр. мн. именице СРЦЕ
  9â Речи које повезују речи и реченице
10â 18. и 17. слово азбуке
11â Везник
12â Акузатив једн. именице УМ
13â Презент гл. ЈЕСАМ (3. л. једн.)
14â Везник
15â 16. слово азбуке
16â Датив једн. придева СИВ
17â Везник
18â Општа именичка заменица

â

â

ââ

à
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Гласови српског језика

1.  Допуни табелу.

 звучни г ж ђ џ

 безвучни п т с х

2.  У следећем низу гласова заокружи самогласнике.

А Д С Т Е Н И Ж О М У К

3.  Поред тврдње која је тачна напиши Т, а поред оне која није тачна напиши Н.

а) У српском језику има 5 самогласника.

б) Сви самогласници су безвучни.

в) У српском језику има 25 сугласника.

г)  Сви сугласници су звучни.

4. Допиши сугласнике који припадају тој групи сугласника. Напиши назив те групе.

К Г 

Ј Љ Њ Ђ Ћ Џ Ч Ж 

Д  Т С Ц 

5. Реши ову слагалицу.

1. безвучни задњонепчани сугласник à

2. језични слоготворан сугласник à

3. зубни и безвучни сугласник à
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1. Речи следећих реченица подели на слогове и упиши их у задата поља.

Подела речи на слогове

( )

а) Реч најлакше на слогове делиш кад је изговориш отегнуто.

б) Врхови планине црне се у ноћи, а коњи фркћу и ржу.

в) Скочи срна иза трна, па где паде, ту и остаде (варница).

2. Усправним цртама подели следеће речи на слогове.

граматика разговор задовољство

царство пријатељство  република

трњина брзина стрмина

3. Подели речи на слогове у следећим народним пословицама и изрекама.

Ко брзо суди, брзо се и каје.

Трла баба лан да јој прође дан.

Рђавом послу лако је наћи ману.

АК ЖЕ
ЖЕ

Реши ребус
и добићеш
народну 
изреку,
па је упиши
подељену
на слогове.
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3.   Напиши речи које су настале додавањем префикса. Води рачуна о једначењу.
Објасни зашто у четири речи долази до једначења по звучности, а у две не долази.

1.  Попуни следеће табеле.

Мушки род Женски род Промена 
сугласника

глаДак глатка д>т

реДак

блиЗак

љуБак

ниЗак

Номинатив
једнине

Генитив 
једнине

Промена 
сугласника

ждреБац

напреДак

одлаЗак

коБац

зуБац

ЧЕ
Ч+Ћ

ЦИ

куцати      

од шкринути      

крити      

топити      

из пустити       

бацити      

Реши ребусе,  
па изврши
једначење сугласника.

Једначење сугласника по звучности

2.  У следећим речима недостају сугласници Д или Т. Упиши онај који недостаје.

о__пустити пре__школац  пре__поставка

пре__ставити  сре__ство  на__човек

по__шишати по__сетник  о__кривање

о__писати сро__ство  по__свест

о__премити  по__стрек  по__цртати
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