
Школска 2014/2015. 

Једнокружно такмичење у Вештини разумевања прочитаног и писменом 

изражавању„Читалићи 2015.“ 
 
 

Kатегорија: Кликераши                       1. разред                        шифра:  
 

T       

1.  „Само нека сиромашна девојчица, шумарева ћерка, настави и даље да тражи одбеглу птицу... Из 

огласа је прочитала и то да бегуница воли сјајне ствари, па је код сеоског бакалина купила 

сребрних хартијица с чоколаде, јевтиних огрлица од стакла и лажног прстења.“ 

Девојчица је у овој бајци поступила:  

а) непромишљено    б) паметно     в) досетљиво     г) брзоплето 

(Заокружи слова испред тачних одговора) 

Објасни зашто си изабрао/-ла заокружене одговоре. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.  
„Спази бик зеца где као стрела бежи преко поља, па му позавиде на брзини. 

Кад се једном састадоше, рече му: 

– Благо теби кад си тако брз! Ти можеш да умакнеш и најопаснијем непријатељу! Ништа у 

животу не бих више желео него да сам и сам тако брз. Тада бих могао да побегнем од сваког 

непријатеља. 

Насмеја се зец чувши бика, па ће му рећи: 

– Луда је твоја жеља пријатељу! Дао бих ја радо своју брзину за твоје оштре и снажне рогове. 

Боље поносно се борити с непријатељем, него целог века срамно пред њим бежати.“ 

а) Подвуци реченицу у којој се каже да је боље бити поносан, него плашљив. 

б) На чему завиди бик зецу?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

в) На чему завиди зец бику? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

г)  Заокружи број испред реченице која исказује поуку басне: 

1. Ум царује, снага кладе ваља. 

2. Туђе је увек слађе. 

3.  Своја је мука увек највећа. 

4. Боље је суочити се са проблемом него бежати од њега. 

 

 



3.  Нашега старог доктора јана телефон зове с калемегдана: ,,докторе, драги, хитно је врло, имамо 

госта, боли га грло!“ 

„Имате госта? да није странац? “ 

„Право сте рекли. Јест, африканац!“ 

а) Дати одломак препиши правилно писаним словима ћирилице: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

б) Заврши причу о доктору Јану и болеснику на три спрата сликовито описујући докторов 

долазак код болесника (можеш да пишеш писаним или штампаним словима ћирилице). 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 

Решење шифре:________________________ 


