
                                                                  Глаголи

Глаголи су речи којима се означавају радња, стање или збивање.
 Глаголи који означавају радњу: радити, трчати, пливати, учити, певати, писа ...
 Глаголи који означавају стање: поцрнети, цветати, смрзнути се, побелети, зацрвенети 
се ... 
ГлаголИ који означавају збивање: грмети, севати, дувати, пљуштати, наоблачити се, 
свитати, смркавати се. Глаголи који означавају збивање углавном су глаголи који се 
користе за описивање временских прилика.
Прочитати одломак из приповетке Шала Антона Павловича Чехова који се налази на 115. 
страни граматике Језичко благо, а затим подвући у њему глаголе и  из текста издвојти 
глаголе који означавају радњу, стање и збивање.
 На 115. страни граматике   прочитати реченице које почињу личним именичким 
заменицама различитог лица: Ја певам у хору, Ти певаш код куће, Он пева у купатилу, Она 
пева на приредби, Оно пева суботом. Као што личне именичке заменице имају прво, друго 
и треће лице, тако и глаголи који стоје уз њих имају прво, друго и треће лице. У 
наведеним реченицама уочавамо граматичку категорију лица.

 На 116. стране граматике прочитати реченице: Ја певам сваког дана, Ти певаш 
сваког дана, Он пева у школи, Она пева пред огледалом, Оно пева суботом, Ми певамо на 
пробама, Ви певате на одмору, Они певају на приредби, Оне певају у парку, Она певају 
ујутру. У наведеним реченицама глаголи се мењају у зависности од тога да ли радњу 
врши једна особа/ једно лице (ја, ти, он, она или оно) или више особа/лица (ми, ви, они, 
оне или она). У њима се уочава и граматичка категорија броја – једнина и множина. 
 Погледати слику на 116. страни и обратити пажњу  на облачиће у којима су наведене 
реплике учесника у дијалогу: Ја сам певао кад сам био мали и Ми смо певале у представи 
за Дан школе. У одређеним облицима глагола уочава се граматичка категорија рода 
(мушког, женског и средњег). 

Прочитати реченице на 117. страни: Јуче сам певала на проби, Данас певам у школи 
и Сутра ћу певати на такмичењу. У наведеним реченицама  примећује се  граматичка 
категорија времена.  Када се радња глагола извршила у прошлости, глагол се налази у 
прошлом времену. Када се радња глагола врши у садашњости (тренутку говора), глагол се 
налази у садашњем времену. Када се, очекује да ће се радња глагола вршити тек у 
будућности, глаголи се налазе у будућем времену. Урадти други задатак на 117. страни 
граматике.
 Речца не увек се пише одвојено када се налази испред глагола. Примери: не дам, не 
знам, не видим, не могу, не умеш, не идеш, не долазиш, не волиш, не трчи, не пише, не 
плеше, не познајемо, не гледате, не купују, не доручкују, не цртати, не путовати итд.  Са 
друге стране, не се увек пише састављено када се налази испред именица (непоштење, 
непознавање, немешање, неоствареност, неизводљивост, немогућност, 
несналажљивост), придева (неизводљив, неприхватљив, немали, неправи, непоштен, 
неповређен, неостварен) и заменица (неко, нешто, неки, некакав, неколики).



                                


