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Прибор потребан за рад

 Свеска

 Оловка

 Гумица

 Бојице



Да се подсетимо

Рeчeницa je скуп рeчи кojи имa oдрeђeнo знaчeњe. Сaстojи oд 

рeчeничних дeлoвa (члaнoвa), кojи врше oдгoвaрajућу службу у 

рeчeници.

Рeчeнични члaнoви су:

- субjeкaт,

- прeдикaт,

- oбjeкaт,

- aтрибут,

- прилoшкe oдрeдбe.



Прилошке одредбе за место, време и начин

Реченични чланови који су додаци предикату и 
који означавају време, место и начин вршења радње 
зову се  ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ.

Добијамо их на питања: где, када и како се врши 
радња.



Када  одговоримо

на  питање
Када одговоримо 

на питање

Када  одговоримо

на  питање

ГДЕ? КАДА? КАКО?

сазнаћемо

МЕСТО

ВРШЕЊА

РАДЊЕ

ВРЕМЕ

ВРШЕЊА

РАДЊЕ

НАЧИН 

ВРШЕЊА

РАДЊЕ



Проста непроширена реченица

Петар трчи.

СУБЈЕКАТ

ПРЕДИКАТ



Петар сваког јутра трчи у школском дворишту.

Прилошка одредба за место се добија одговором на 
питање ГДЕ се врши радња.



Петар сваког јутра трчи у школском дворишту.



Петар сваког  јутра  брзо трчи у школском дворишту.

Прилошка одредба за начин се добија одговором на 

питање КАКО се врши радња. 

Начин вршења радње



Прилошка одредба за место вршења радње

 На столу стоји сат.

 На прозору стоји мала птица.

 Деца воле да трче по ливади.

Речи: на столу, на прозору, по ливади чине прилошку одредбу за 
место.

Прилошку одредбу за место добијамо на питање ГДЕ? КУДА?

( где се дешава нека радња)



Прилошка одредба за време вршења радње

 После грудвања отварали смо врата.

 Сваког дана Маријана пије чај.

 Дечаци одмах дотрчаше.

Речи: после грудвања, сваког дана и одмах, чине прилошку 
одредбу за време.

 Прилошку одредбу за време добијамо на питање КАДА?

( кад се се дешава нека радња)



Прилошка одредба за начин вршења радње

 Бака пажљиво бере процветале лале.

 Дуње се лагано љуљушкају на ветру.

 Врапци весело зацвркуташе.

Речи: пажљиво, лагано,весело чине прилошку одредбу за начин.

 Прилошку одредбу за начин добијамо на питање КАКО?

( на који начин се дешава нека радња) 



Како најлакше да одредимо прилошке одредбе?

Богдан је синоћ брзо и вешто јурио санкама низ падину.

 Реч (синоћ) означена црвеном бојом казује када (у које време) је Богдан 
јурио низ падину.

 Речи (брзо и вешто) означене зеленом бојом казују на који начин је то 
Богдан  урадио.

 Речи (низ падину) означене плавом бојом казују на ком месту је Богдан 
извршио радњу.

 Речи које казују време, место и начин вршења радње у реченици су 
ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ.

Њима се одређује место, време и начин вршења радње коју врши 
предикат.



Шта  означавају  речи  које  су  подвучене у  следећим  
реченицама?

Дејан  жури  у  школу.

Подвучена  реч  означава  ________  где  се  радња  дешава.

Сваког  јутра Дејан  жури.

Подвучене  речи  означавају  ______  када  се  радња  дешава.

Дејан весело жури.

Подвучена  реч  означава  ________  на  који  се  радња  дешава.



Дејан  жури  у  школу.

Подвучена  реч  означава  МЕСТО где  се  радња  дешава.

Сваког  јутра Дејан  жури.

Подвучене  речи  означавају  ВРЕМЕ када  се  радња  дешава.

Дејан  весело жури.

Подвучена  реч  означава  НАЧИН на  који  се  радња  дешава.

Шта  означавају  речи  које  су  подвучене у  следећим  
реченицама?



У реченици издвој  и  запиши  речи  које  означавају  место, време  и  
начин  вршења  радње.

МЕСТО  ВРШЕЊА  РАДЊЕ     _________________

ВРЕМЕ  ВРШЕЊА  РАДЊЕ     _________________

НАЧИН  ВРШЕЊА  РАДЊЕ    _________________

Јуче  је Маја  спретно  прескакала  вијачу  у  дворишту.



НАЧИН  ВРШЕЊА  РАДЊЕ             спретно

Јуче  је  Маја  спретно  прескакала  вијачу  у  дворишту.

МЕСТО  ВРШЕЊА  РАДЊЕ            у  дворишту

ВРЕМЕ  ВРШЕЊА  РАДЊЕ              јуче



Миша увече гласно чита књигу у соби. 

СУБЈЕКАТ

прилошка

одредба за 

време

прилошка

одредба за 

начин

ПРЕДИКАТ

ОБЈЕКАТ

прилошка

одредба за 

место



Пример за вежбање

1. Mиша радо иде суботом у позориште.

Миша- субјекат

иде- предикат

радо- прилошка одредба за начин(како)

суботом- прилошка одредба за време(када)

у позориште- прилошка одредба за место(где)



Пример за вежбање

2. Цвеће ујутру опојно мирише у башти.

цвеће- субјекат

мирише- предикат

ујутру- прилошка одредба за време

опојно- прилошка одредба за начин

у башти- прилошка одредба за место



Пример за вежбање

3. Подвуците прилошке одредбе за место, начин и време 

вршења радње:

 Марко је јутрос шутирао лопту у мрежу.

 Филип је весело навијао на утакмици. 

 Сваког дана дечаци спретно играју фудбал на школском терену.



Пример за вежбање

4. Допуни реченице прилошким одредбама за место, време и 

начин:

 Марко вежба математику.

 Данас Марко вредно вежба математику на тераси.

 Тања облачи лутку.

 Сваког јутра Тања нежно облачи лутку у соби.

 Миша игра фудбал.

 Вечерас Миша лагано игра фудбал на терену.



Игра речи

* Брзи Милош брзо трчи.

- Брзи Милош ( реч брзи стоји уз именицу, ближе је описује.

То је описни придев у служби атрибута ). 

- брзо трчи      ( реч брзо стоји уз глагол, говори нам како 

Милош трчи.То је прилошка одредба за начин).



Домаћи задатак

Осмислите текст који има пет просто непроширених
реченица. 

Покажите богатство језика и речи тако што ћете 
проширити те реченице прилошким одредбама за место, 
време и начин вршења радње. 



Шта смо научили?

• Подсетили смо се реченичних чланова;

• Научили смо како да одредимо прилошку одредбу за место 
вршења радње;

• Научили смо како да одредимо прилошку одредбу за време 
вршења радње;

• Научили смо како да одредимо прилошку одредбу за начин 
вршења радње;

• Вежбали смо на примерима реченица;

• Како се игра са речима?



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)


