
Школска 2014/2015. 

Једнокружно такмичење у Вештини разумевања прочитаног и писменом 

изражавању„Читалићи 2015.“ 
 
 

2. разред – решење 
 

1.  „Пред кућним прагом дочека га верна баба.  

– Тако ми очију, ено вука у шуми! – викну чича храпавом гласином. Баба се препаде, ускочи у 

кућу и забрави врата кључем, а сироти чича се попе на дрво и горе се ухвати рукама за гране 

очекујући вука да дојури у двориште.“ 

(За сваку исправно написану реченицу по 1 поен и бонус поен за леп рукопис) 

3 
+ 
1 

2.  
а) Изокренута прича 

б) завршетак приче 
2 

3.  Изокренута прича нема поуку зато што је то шаљива прича. 2 

4.  а) Најдужи текст је „Ко не ради, тај не једе“. 

б) Исти број страница имају „Изокренута прича“ и „Дрвосеча и орах“. 

в) Најкраћи текст је „Десет љутих гусара“. 

3 

5.  Прихвата се одговор који упућује на љутину и бес ораха и страх дрвосече од љутог ораха. 

По један поен за тачно објашење ораховог и дрвосечиног понашања, и реченицу правописно и 

граматички исправно написану, а бонус поен за леп рукопис.  

3 
+ 
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6.  Напиши разгледницу дрвосечи, тако што ћеш писати из хлада ораха. Правилно је 

адресирај. Адреса је: Јанко Дрвосеча/ Улица добрих ораха 45/ 12300 Ораховица 
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Јанко Орашчић 

Улица добрих дрвосеча 

12 300 Шумаровац 

Драги Јанко, 

Поздрављам те из хлада великог старог ораха 

најукуснијих плодова у овој шуми. Драго ми је што 

си схватио да овај орах заслужује да живи. 

Твоја Ана 

- приватно писмо (присни тон, почетак, велика 

слова, запета, почетно слово велико, поздрав 

десно на крају) 

- 5 – правилно стилски, правописно и граматички; 4 

- као 5, али има до 2 грешке грам/прав; 3 - као 5, 

али има до 5 грам/прав.грешака; 2 - стилски 

неуједначено, али исправно; 1 – стилски 

неуједначено и до 2 грешке; 

- бонус поен за леп рукопис 

-  


