
                                                   Именице- мисаоне и глаголске

Шта је за вас апстрактно? О чему ви најчешће размишљате? Објасните шта је љубав. 
Како се осећате када сте срећни? Шта по вашем мишљењу представља страх?

 Именице могу да означавају конкретне (стварне), појмове, али постоје и именице 
које означавају осећања и осећаје (љубав, нежност, чежња), особине (храброст, 
кукавичлук) и неопипљиве појмове (мисао). Оно што издваја мисаоне (апстрактне) 
именице је својство неопипљивости. 

 

1. Брбљивост воли да напада људе који не знају шта да кажу. 
2. Мене су хватале велике замисли да променим свој живот.
3. То су били школовани људи који су знали важност просвете. 
4. Без људске емоције никад није било нити може бити људског тражења истине.
5. Бака је знала да каже да су љубазност, смиреност и доброта врло важне особине.

Подвуци апстрактне именице у датим реченицама  и одреди им  род, број и падеж.

Уочите којим наставцима се завршавају апстрактне именице.

Објасните шта означавају именице гледање, трчање, пливање, путовање. Шта 
мислите, зашто се ова врста именица назива глаголске именице? 

 Именице које означавају радњу, стање или збивање зову се  глаголске именице. 

1. Књига о цртању и сликању помоћи ће вам да научите и савладате основе или да 
развијете свој таленат.
2. Играње доприноси бољем здрављу и расположењу.
3. После пловидбе Јонским морем пријала ми је шетња уз обалу.
4. Кристифор Колумбо је био италијански истраживач коме се приписује откриће 
Америке.
5. Упис у средњу школу обавиће се 10. 6. 2018. године.

 У датим реченицама подвуци  глаголске именице.
Којим  наставцима  се најчешће завршавају глаголске именице?

 Речца НЕ са именицама пише се спојено:
нечовек, несрећа, незнање, неваспитање, невоља, нерад, непостојање, немогућност.



Сви знају да деца више уживају у игри него у учењу. Међутим, наша је обавеза – 
наставника и родитеља – да их подстичемо да стичу знање и боље образовање. Ми 
указујемо на лепоту мудрости и врлину вредноће. Оно што ученици и деца не знају јесте 
да се учење може постићи и кроз игру. Врло је важно искоренити лењост и скренути 
пажњу на вредност љубави према новим сазнањима, читању и упознавању света. 

Издвој глаголске и апстрактне именице у датом тексту.


