
РОД РЕЧИ 
 

Речи које означавају имена бића, предмета и појава зову се 
_________________, а могу бити у _______________, ________________ 
и  _______________ роду. 

1. Ког су рода следеће речи? 
а) песник, таван, миш  ________________________________ 
б) застава, рука, тегла  _______________________________ 
в) срце, поље, огледало  ______________________________ 

2. Речима у женском роду нађи парове речи у мушком роду : 
 учитељица – _______________             песникиња – _________________ 
 фризерка –  ________________             докторка  –  _________________  
 сликарка  –  ________________             директорка – _________________ 

3. Издвој из следећег текста имена бића и предмета мушког , 
женског и средњег рода : 

           Падала је киша.Тања је желела да обрадује маму. Узела је из 
фрижидера јаје, из ормара брашно и почела да прави колач. Али јаје је 
пало на под и испрскало огледало, телевизор и столицу. Девојчица је 
узела крпицу и почела да чисти. Тада је зачула звонце и уплашила се. 
Мама је ушла у стан и видела лом. Није грдила ћерку. Загрлила је и 
пољубила Тању у чело и рекла: „Ти си мој колачић!“ 

4. Прецртај речи које нису женског рода:  
машна, љубав, ветар, око, крушка, хаљина, пећ 
 

5. Напиши неколико речи које су у : 
а) мушком роду  _______________________________________________ 
б) женском роду ________________________________________________ 
в) средњем роду _______________________________________________ 
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