
 

              УЗВИЧНЕ  РЕЧЕНИЦЕ 

 

 
1. Подвуци узвичне реченице: 
 
Не могу да спавам!          Спава ми се.              Зашто не спаваш? 
 
2. Шта је мама одговорила? Напиши три примера. 

          
3.  Дате речи поређај правилно и добијену реченицу препиши писаним 
словима. 
а)  добила  ура  петицу  сам 
 
_________________________________________________________ 
 
б)  не  где  свеска  знам  је  ми 
 
_________________________________________________________ 
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