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Прибор потребан за рад

 Свеска

 Оловка

 Гумица



Да се подсетимо

према 

саставу

врсте реченица

према 

облику

према

значењу

обавештајне

заповедне

узвичне

упитне одричне

потврдне

сложене

просте 

непроширене
просте 

проширене



Да се подсетимо

 Субјекат се добија одговором на питање – Ко врши радњу?

 Предикат се добија одговором на питање – Шта ради 
субјекат?

Дечаци су трчали.

субјекат предикат



Проста проширена реченица

 Проста проширена реченица састоји се од два реченична 
дела: 

 субјекатског скупа;

 предикатског скупа.

 Речи се у простим проширеним реченицама групишу око 
субјeкта и предиката.

 Тако настају субјекатски и предикатски скупови речи. 



Субјекатски скуп речи
 Речи које допуњавају субјекат заједно са субјектом чине 
субјекатски скуп речи.

 Субјекатски скуп чине речи које се везују за субјекат и 
ближе га одређују, допуњавају или објашњавају, показују 
особине субјекта. 

Весели дечаци су трчали.

субјекататрибут

субјекатски скуп речи



Предикатски скуп речи
 Речи које допуњавају предикат заједно са предикатом чине 
предикатски скуп речи.

 Предикатски скуп чине речи које се везују за предикат и 
ближе га одређују, допуњавају или објашњавају, показују где, 
када и како се одвија радња.

Весели дечаци су трчали у парку.

предикат прилошка одредба 

за место

предикатски скуп речи



Субјекатски и предикатски скупови
Весели дечаци су трчали у парку.

субјекатски 

скуп

предикатски 

скуп

ПРОСТА ПРОШИРЕНА

РЕЧЕНИЦА

атрибут субјекат предикат прилошка одредба за место



Субјекатски и предикатски скупови
Старe књигe стојe на полици.

субјекатски 

скуп

предикатски 

скуп

ПРОСТА ПРОШИРЕНА

РЕЧЕНИЦА

атрибут субјекат предикат прил. одр. 

за место



Субјекатски и предикатски скупови
Стара грађевина  је обновљена прошлог лета.

субјекатски 

скуп

предикатски 

скуп

ПРОСТА ПРОШИРЕНА

РЕЧЕНИЦА

атрибут
субјекат предикат прил. одр. 

за време



Субјекатски и предикатски скупови
Весела девојчица   певала је из свег гласа.

субјекатски 

скуп

предикатски 

скуп

ПРОСТА ПРОШИРЕНА

РЕЧЕНИЦА

атрибут субјекат предикат
прил. одр. 

за начин



Примери за вежбање

1. Одреди субјекатски и предикатски скуп у реченицама.

Старински накит је брижљиво чуван  у  сребрној кутији.

предикатски

скуп
субјекатски

скуп

Шарено цвеће шири опојан мирис по шуми.

субјекатски

скуп

предикатски

скуп



Примери за вежбање
2. Одредити која реченица је проста проширена, а затим у њој 
одредити субјекатски и предикатски скуп речи.

Киша пада. 

Марко је изгубио своју најдражу играчку, док су његове сестре 
чекале да почне цртани филм.

Стара крушка  је срушена после дужег времена. 

проста непроширена

сложена

проста

проширена

предикатски 

скуп
субјекатски 

скуп



Примери за вежбање

3. Просту непроширену реченицу претвори у просту проширену 
реченицу додавањем атрибута, прилошке одредбе за време, 
прилошке одредбе за место и прилошке одредбе за начин, а затим 
одреди њен субјекатски и предикатски скуп речи.

Ученици читају.

Вредни  ученици  данас  пажљиво  читају  у  школи.

предикатски 

скуп

субјекатски 

скуп



Примери за вежбање
4. Од понуђених скупова речи формирај реченице, а затим у 
њима одреди субјекатски и предикатски скуп речи.

возио је свој бицикл, 

сиви голуб, 

радосни младић плаве косе, 

весели дечак, 

је кљуцао заостале мрвице хлеба, 

журним корацима напустио је собу



Примери за вежбање

Реченица Субјекатски 

скуп

Предикатски 

скуп

Весели дечак возио 

је свој бицикл.
Весели дечак возио је свој 

бицикл

Сиви голуб је кљуцао 

заостале мрвице хлеба.
Сиви голуб

је кљуцао заостале 

мрвице хлеба

Радосни младић плаве 

косе журним корацима 

напустио је собу.

Радосни младић 

плаве косе
журним корацима 

напустио је собу



Шта смо научили

проста

проширена

реченицасубјекатски 

скуп речи

предикатски 

скуп речи

субјекат

атрибут

предикат

објекат

прилошка 

одредба
за место

за време

за начин



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!



Интерактивни тестови са линковима ка раније емитованим часовима 

за помоћ у провери и утврђивању знања

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 непосредног поучавања на настави ЗАКОН О 
АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА (Сл. гласник РС бр. 

104/2009 и 99/2011)


