
ЗАДАЦИ ЗА УЧЕНИКЕ V-1, V-2 ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

ЗА ПЕРИОД ОД 23-27. МАРТА 2020. 

 

датум  / дан Наставна јединица Задаци 
23.3. (понедељак)  
24.3. (уторак)  

Бајка о зрну песка, Стеван Раичковић Потребно је да прочиташ текст на страни 143 и 
144 који се налази у твојој читанци. Потом у своју 
свеску запишеш наслов текста и аутора, затим 
одговориш писмено на питања са 144 стране која 
носе ознаку .    Затим са стране 145 препишеш 
текст о ауторској бајци.  

25.3. (среда) Глаголски облици: презент  
 

На страни 65 у граматици налази се наставна 
јединица Презен коју је потребно да прочиташ и 
да у свеску запишеш следеће наслов лекције, 
одговор на питање шта је презент, зашто је 
презен прост глаголски облик и зашто је личан 
глаголски облик. Потом изабери три глагола која 
хоћеш и напиши њихове  облике за сва лица у 
једнини и у множини. (пример за овај задатак 
имаш у граматици на 65. страни). 

26.3. (четвртак)  Припрема за писмени задатак  У своју школску свеску ћеш написати Припрема 
за трећи писмени задатак, у следећем реду 
напиши тему Мој најбољи друг 
Затим напиши свој састав на ову тему. Задатак 
пишеш писаним словима а сам изабери писмо 
које желиш (ћирилица или латиница). Задатак 
мора да има уводни ,средишњи и завршни део. 
Молим те води рачуна о правилима правописа и 
граматике. Када завршиш састав, још једном га 
прочитај исправи грешке које уочиш.  

27.3.   (петак) Трећи школски писмени задатак  У своју свеску за књижевност написаћеш састав 
на тему Другарство. Задатак пишеш писаним 
словима ћирилице. Задатак мора да има уводни, 
средишњи и завршни део. Молим те води рачуна 
о правилима правописа и граматике. Када 
завршиш састав, још једном га прочитај и 
исправи грешке које уочиш.  

У петак 27.3. после завршеног писменог задатка фотографиши све што си записао у свеску у понедељак, уторак, среду, четвртак и петак и 
пошаљи одељењском старешини. 


