
Новогодишњи гусари

Једне ноћи сањао сам пет љутих гусара. Када сам се пробудио, једног гусара сам 

угледао под прозором. Први пут сам у животу видео и женског гусара. У једној причи читао 

сам да постоје и женски гусари, али до тад то никад нисам видео. Њих двоје су изгледали као 

складан пар. Пружили су ми две чоколаде, пет бомбона и једну лизалицу. Такође, рекли су ми 

да сам добар дечак и да су овде уместо Деда Мраза. Након неколико тренутака ушла су 

двојица вилењака и рекла: „Види ово! Краду нам Нову годину. То је наш посао!“.

Задаци за размишљање

1. Пронађите у тексту све бројеве.

2. Уочавате ли разлику међу њима?

3. Уз које речи бројеви најчешће стоје?

4. Могу ли се бројеви мењати по падежима?



Промена бројева

Основни бројеви:

Број један

Мушки род Женски род Средњи род

Н: један Н: једна Н: једно

Г: једног(а) Г: једне Г: једног(а)

Д: једном(е/у) Д: једној Д: једном(е/у)

А: једног/једног А: једну А: једно

В: / В: / В: /

И: једним И: једном И: једним

Л: једном Л: једној Л: једном

Број два

Мушки род Женски род Средњи род

Н: два Н: две Н: два

Г: двају Г: двеју Г: двају

Д: двама Д: двема Д: двама

А: два А: две А: два

В: два В: две В: два

И: двама И: двема И: двама

Л: двама Л: двема Л: двама

Бројеви три и четири

За сва три рода имају исти облик

Н: три Н: четири

Г: трију Г: четирију

Д: трима Д: четирма

А: три А: четири

В: три В: четири

И: трима И: четирма

Л: трима Л: четирма



Збирни бројеви:

Н: двоје Н: четворо

Г: двога/двојега Г: четворга

Д: двома/двоме/двојему Д: четворма/четворома

А: двоје А: четворо

В: двоје В: четворо

И: двома И: четворома

Л: двома/двоме/двојему Л: четворо/четвороме

Редни бројеви: (Мењају се као придеви одређеног вида)

Мушки род Женски род (домаћи) Средњи род (домаћи)

Н: први Н: Н:

Г: првог Г: Г:

Д: првом Д: Д:

А: првог А: А:

В: први В: В:

И: првим И: И:

Л: првом Л: Л:

У учионици седе ДВЕ ученице: ученица + ученица

У учионици седе ДВА ученика: ученик + ученик

У учионици седе ДВОЈЕ ученика: ученик + ученица

У учионици седе ДВОЈИЦА ученика: ученик + ученик

                                      Бројне именице

Бројним именицама које се завршавају на  -ица означавамо бића мушког пола. На пример 
двојица, тројица, четворица, петорица,шесторица, седморица итд. Бројне именице се мењају 
као именице на  -а. У граматици Језичко благо на 109. страни урадити 1. и 2. задатак. 

 бића мушког пола.


