
ПРИМЕР                                         Школска 2014/2015. 

Једнокружно такмичење у Вештини разумевања прочитаног и писменом 

изражавању„Читалићи 2015.“ 
 
 

категорија: Кликераши                                      5. разред                        шифра:  ________________________ 

А) Сјутрадан, пушући попут гуска, дјед је доперјао са мном у Школско двориште и пред свом дечурлијом 

разгаламио се на учитељицу:  

— А је ли ти шишкавицо оваква и онаква, ти ми боље од мене знаш какав је вук, а?! Није зелен? Пази ти 

ње! Ја се с вуцима родио и одрастао, читавог вијека с њима муку мучим, а она ти ту... о туру би тебе 

требало овим штапом, па да се једном научиш памети.  

Извика се дјед, расплака се учитељица, а и ми, ђаци, од свега тога ухватисмо неку вајду. тога дана није било 

наставе.  

 

Б) Скоро плачући отклипсао сам тога дана кући и шмрцајући испричао дједу све што се у школи догодило.  

Ни слутио нисам каква ће се бура око тога подићи.  

Шта! Пред читавим разредом његовог унука, миљенца, теглити за уши, а уважену старину поспрдно 

назвати мудрим, боље речено, будалом! Дотле ли смо дошли? И још рећи да вук није зелен већ некакав 

...хм! Е, то не може тек тако проћи.  

 

В) Већ сљедећег јутра дједа отјераше жандарми. Одсједи старина седам дана у среској „бувари“, а кад се 

врати, ублиједио и мучаљив, он ми навече попријети прстом.  

— А ти, језичко, нек те ја још једном чујем да блејиш какав је ко, па ћу ти ја показати. Вук је зелен, хех! 

Шта те се тиче какав је вук.  

— Па кад ме је она питала.  

— Питала те, хм! Имао си да ћутиш, па квит.  
 

1.  Дата су три одломка, али је редлосед њиховог дешавања испремештан. Пажљиво прочитај 

наведене одломке и утврди њихов логични редослед ујући исправан редослед слова којима су 

делови обележени.. 

 Одговор: Редослед одломака је следећи __ , ___, ___. 

1/ 

2.  

Одреди значење групе речи ,,бувара'' 

а) кућа пуна бува 

б) ветеринарска станица 

в) назив за затвор 

Заокружи тачан одговор. 

1/ 

3.  На основу датог текста наведи ко је: 

шишкавица - _________________, језичко - ___________________, будала - _________________ 
1/ 

4.  Напиши вест на основу датог одломка. 

Одговор: _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2/ 

5.  У одломку обележеним словом А) направљене су три намерне правописне грешке. Заокружи их. 

 
2/ 

6.  Објасни зашто је деда провео седам дана у ,,бувари''. 

Одговор: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2/ 



7.  Целом одломку, а затим и деловима текста дај наслове: 

                                          ____________________________ 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3.         _____________________________________________________________________ 

3/ 

8.  Упореди лик деда Радета из овог одломка и одломка на почетку текста и наведи сличности или 

разлике: 

,,Дјед Раде био је добродушно и честито сеоско момче, права бијела врана међу пустопашном и 

распојасном гомилом својих вршњака, личких спадала и лопова од сваке руке. Док се гласна 

братија разметала штокаквим крадљивачким подвизима и другим неподопштинама, он је сједио 

међу њима насмијан и радознао, уживајући у њиховим причама, дивећи се и чудећи, најбољи 

слушалац какав се даде замислити. Није му ни на ум падало да некад неког укори за какав 

лоповлук, а његови пајдаши, опет, нису ни помишљали да му замјере што је друкчији од 

осталих.'' 

Одговор: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3/ 

9.  Замисли да се деда Раде нашао у прилици да ипак изгрди неког свог пријатеља. Што 

сликовитије опиши такву ситуацију. Поштуј правописна правила. 

Одговор: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3/ 

 
 

  

Укупно бодова:___________ 

Прегледали: ________________________ 

________________________ 

________________________ 

Решење шифре: ______________________  


