
Школска 2014/2015. 

Једнокружно такмичење у Вештини разумевања прочитаног и писменом 

изражавању„Читалићи 2015.“ 
 
 

Kатегорија: Кликераши                      2. разред                        шифра:  
 

T       

1.  „Pred kućnom babom dočeka ga verni prag. 

– Tako mi vuka, eno očiju u šumi! – viknu glasina hrapavim čičom. Kuća se prepade, uskoči u babu i 

zabravi ključ vratima, a siroto drvo pope se na čiču i gore se uhvati granom za ruke očekujući dvorište 

da dojuri u vuka.“ 

Ова прича је изокренута, прочитај је пажљиво и напиши правилно писаним словима 

ћирилице тако да свака реч буде на свом месту. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2.  
а) Одломак наведен у претходном питању припада делу Бранка Ћопића које се зове: 

           Болесник на три спрата              Изокренута прича       Јежева кућица 

(Заокружи тачан одговор) 

б) Који је део приче наведен у одломку: 

        почетак приче                            средина приче                завршетак приче 

(Заокружи тачан одговор) 

 

3.  Да ли „Изокренута прича“ има поуку? Ако је има, напиши је, ако је нема, објасни зашто: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

4.  У табели је приказано колико станица у 

књизи заузимају дати текстови. Погледај 

податке из табеле и одговори на питања 

целовитим реченицама. 

а) Који текст је најдужи?  

___________________________________________________________________________________ 

„Ко не ради, тај не једе“ 4  

„Изокренута прича“ 3 

„Десет љутих гусара“ 2 

„Дрвосеча и орах“ 3 
 



б) Који текстови заузимају исти број страница? 

___________________________________________________________________________________ 

в) Који текст је најкраћи?  

__________________________________________________________________________________ 

5.  „Дрвосеча се замисли па рече: 

- Него, што овај орах има лепо стабло! Могао бих да га исечем па да се од њега начини леп 

намештај. 

Кад то чу, орах се најежи, уздрхта од страха. Уто се скотрља један орах са самог врха па 

дрвосечу по глави – трас! За овим полети други, па трећи – спусти се пљусак ораха на дрвосечу 

као град. 

Дрвосеча наби гуњ на главу па стругну. А секиру је заборавио...“ 

Објасни шта су урадили орах и дрвосеча на крају одломка и зашто? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

6.  Напиши разгледницу дрвосечи, коју пишеш из хлада ораха. Правилно је адресирај. Адреса 

је: Јанко Дрвосеча/ Улица добрих ораха 45/ 12300 Ораховица                                      

                                                  

                                                 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 

Решење шифре:________________________ 


