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(2)   ПИЈ  НАСУПРОТ СКУПИ 
„Направи 2. л. јд. императива од 

наведених глагола.” 
 попити отопити 

разбити зграбити 

савити (2001) славити 

залити посолити 

умити глумити 

зашити трошити 

(2)   ПИЈ  НАСУПРОТ СКУПИ 

Подвуци и исправи погрешне 

императиве у шаљивој песмици из 

Хобита. 

Окрњи чашу и тањир брзо!   

Иступи нож, виљушку сави!  

Јер то Билбо Багинс мрзи 

Сломиј флашу, чеп заглави!  
 

 

(2)   ПИЈ  НАСУПРОТ СКУПИ 

Сеци столњак, у маст згази!  

У шпајзу млеко на под проли!   

По тепиху разбацај кости!      

Свака врата вином поли! 

(2)   ПИЈ  НАСУПРОТ СКУПИ 

У голем казан згрни суђе 

Изударај све добро тучем 

А кад завршиш, остане ли ишта 

Откотрљај их до дворишта!        
 

Због тога се Билбо гневи јако!     

Молим вас, молим, тањире полако!  

(2)   ПИЈ  НАСУПРОТ СКУПИ 
Допуни рецепт датим глаголима у 2. 

л. јд. императива: 

________ (умутити) све састојке. Том 

смесом _________ (премазивати) коре 

и _______ (увијати) их у ролат, а затим 

их _____ (увити) у круг. _______ 

(прелити) питу са мало уља и _______ 

(пећи) на умереној температури. 

(3) ИЗБРОЈ НАСУПРОТ ГАЈИ – ЛАКШИ 

ПРИМЕРИ 

Направи 2. л. јд. императива од 

наведених глагола. 
 

не бојим се 

огрејем се 

смејем се 

стојим 

обујем 

(3) ИЗБРОЈ  НАСУПРОТ ГАЈИ – ЛАКШИ 

ПРИМЕРИ 
Упиши глагол у императиву. 

• _________ (појати) му, Срби,  

Песму и __________ (утројити)! 

Допуни трећи и четврти стих 

тако да буду у једнини. 

• _____ (појати) му, _____ (Србин),  

Песму и __________ (утројити)! 

(3) ИЗБРОЈ  НАСУПРОТ ГАЈИ – ЛАКШИ 

ПРИМЕРИ 
• „Никад _ не _____ (смејати се) живим 

змајевима, Билбо, будало једна!”, рече он 

себи. 

•Чини добро – не _________ (кајати се), 

чини зло – _________ (надати се). 

•О, ветрови, ви ветрови снежни,  

_________ (завејати) прошлост, нек 

нестане! 

Ој, тихи снегови, ______  (завејати) ... 

(3) ИЗБРОЈ  НАСУПРОТ ГАЈИ 

Подвуци погрешно грађене 

императиве: 

 

одгаји, споји, изброји, блеји, 

обоји, забруји 
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(3) ИЗБРОЈ  НАСУПРОТ ГАЈИ 
Допуни рецепт датим глаголима у 2. л. 

мн. императива: 
 

Од 600 ml млека ______ (одвојити) 200 

ml, а остатак ______ (ставити) да 
проври. У 200 ml млека _______ 

(додати) шећер и пудинг. 

На дно калупа _______ (послагати) 
кекс, па га _______ (прелити) трећином 

фила. 

(3) ПИЈ (И ИЗБРОЈ) НАСУПРОТ 

ГЛЕДАЈ 

„Направи 2. л. јд. императива од 

наведених глагола.” 
 

избити избијати 

увити увијати 

полити поливати 

ушити ушивати 

(3) ПИЈ (И ИЗБРОЈ) НАСУПРОТ 

ГЛЕДАЈ 
„Наведени глаголи су у императиву. 

Пребаци их у инфинитив.” 
 

одвиј одвијај 

испиј испијај 

издвој издвајај 

уброј убрајај  

(3) ИЗБРОЈ И ГЛЕДАЈ 

НАСУПРОТ ГАЈИ 
Наведени глаголи су у императиву. 

Пребаци их у инфинитив. 
 одгој одгаји 

освој освајај 

препознај препознаји 

продај продаји 

признај признаји 

(4)   СИБИЛАРИЗАЦИЈА 

„Направи императив од 

наведених глагола.” 
 вучем вичем 

сечем утичем 

печем скачем 

не тучем засучем 

стрижем стружем 


