
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Предмет:

Српски језик 

Назив предавања:

Збирне именице

Име предавача:

Јела Стевановић

Час:

13.



Прибор потребан за рад

 Свеска

 Оловка

 Бојице

 Гумица



Врсте речи

ГЛАГОЛИ

ИМЕНИЦЕ ПРИДЕВИ





ВРСТЕ ИМЕНИЦАРЕШЕЊЕ

заједничке 
именице

Петар

Сава

Нови Сад

властите 
именице

ГРАДИВНЕ 
ИМЕНИЦЕ

ОГРЛИЦА

КЊИГА

ПАЧЕ МАК

УГАЉ

ТЕСТО

A 1

A 2

A 3

РЕШЕЊЕ

Б 1

Б 2

Б 3

РЕШЕЊЕ

В 1

В 2

РЕШЕЊЕ

В 3

ХАЈДЕ ДА ОТКРИЈЕМО ШТА НЕДОСТАЈЕ?



Шта су збирне именице?

Именице које означавају збир 

(мноштво) предмета или бића 

називамо ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ.



Да се подсетимо!

градивне

ИМЕНИЦЕ

збирне

властите

заједничке

Имају само 

једнину.
Имају и једнину и 

множину.



Миона  је убрала цвет.

 Маја  је ставила три цвета у вазу.

 Мама залива цвеће у дворишту.

Посматрај подвучене  именице. 

Када смо употребили именицу цвет? 

А када цветови?

Зашто смо у трећој реченици употребили 

именицу ЦВЕЋЕ?



цвет 
(једнина)

цветови 
(множина)

цвеће 
(мноштво)

Разлика је у броју.

У чему је разлика?

ЦВЕТ ЦВЕТОВИ ЦВЕЋЕ









Уочи разлику...
 Мали жути лист је опао.

 Ема је угледала пет жутих листова.

 На дрвету је све више жутог лишћа.

Именица

лист

листови

лишћеједнина

множина

?  
мноштво, не 

знамо 

колико

Ово је збирна именица. 



ПРИМЕРИ ЗА ВЕЖБАЊЕ:

1. Подвуци ДА ако је тврдња тачна, а НЕ ако је нетачна.

 Збирне именице користимо 

када мислимо на мноштво 

(збир) предмета или појава.

 Збирне именице имају 

једнину и множину.

 Збирне именице именују 

мноштво предмета које се 

схвата као једна целина.

ДА     НЕ

ДА     НЕ

ДА     НЕ



2.Повежи примере као што је показано.

 брашно

 жбуње

 песак

 грожђе

 трње

 лишће

 перје

збирне 

именице



3. У следећим реченицама подвуци збирне именице:

 Браћа решише да направе куће.

 Прво прасе је направило колибу од прућа.

 За прасад спас је била кућа од цигле. 



4. Покушај да од датих заједничких 

именица смислиш збирне.

грожђе

камење

пруће

трње

лишће

пилад

телад

Збирне именице



Збирне именице

ЗБИРНА ИМЕНИЦА ЈЕДНИНА МНОЖИНА

ТЕЛАД

ПРУЋЕ

ТРЊЕ

КАМЕЊЕ

ЈАГЊАД

ПИЛАД

ЖБУЊЕ

ЦВЕЋЕ

теле телићи

камен каменови

прут прутови

пиле пилићи

јагње јагњићи

цвет цветови

трн трнови

жбун жбунови

5. Попуни табелу.



6.  Комплетирај  следеће  реченице  тако  што  ћете заједничке  именице  

у  множини, написане  испод  црте, претворити  у  збирне.

 Бака је својој _____________ исплела топле рукавице.                                 

(унуци)

 Сунце се пробија кроз __________  јавора поред пута.

( листови) 

 Комшије  секу  _____________ поред пута.

(прутови)

 На сеоском имању показали су нам __________ и __________. 

( пилићи )     ( прасићи )

унучади

лишће

пруће

прасадпилад



Домаћи задатак
Употреби што више збирних именица у реченицама различитог 
значења и облика.



Хвала на пажњи!



Интерактивни тестови са линковима ка раније емитованим часовима 
за помоћ у провери и утврђивању знања

https://www.mojaskola.gov.rs/

https://www.mojaskola.gov.rs/


ОВА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕ НЕКОМЕРЦИЈАЛНА!

Слајдови могу да садрже материјале, фотографије и слике 
преузете са Интернета који су заштићени Законом о 

ауторским и сродним правима. Ова презентација се може 
користити само у циљу информисања и образовања ученика у 
току наставе на даљину и у друге сврхе се не сме користити. 
Члан 44. – Дозвољено је да без дозволе аутора и без плаћања 
ауторске накнаде за некомерцијалне сврхе наставе (1) јавно 

извођење или представљање објављених дела у облику 
неpосредног поучавања на настави ЗАКОН О АУТОРСКИМ 

И СРОДНИМ ПРАВИМА (Сл. Гласник РС бр 104/2009 и 
99/2011)


