
Школска 2014/2015. 

Једнокружно такмичење у Вештини разумевања прочитаног и писменом 

изражавању„Читалићи 2015.“ 
 
 

Kатегорија: Кликераши                       3. разред                        шифра:  
 

T       

1.  Дато је пет одломака из једне приповетке, али је редослед њиховог дешавања 

испремештан. Пажљиво прочитај наведене одломке, утврди њихов логични редослед и на 

црти испред одломка означи бројевима од 1 до 5 исправан редослед. 

___ „Одједном угледа мечиће. Трчали су право ка мајци, трапаво, четвороношке. Момци, 

обојица у исти мах, окретоше стреле ка мечићима. Тада настаде невиђен лом. Немања завитла 

тешки чекић и погоди у главу момка који му је био ближи, док се медведица, као да јој шапе 

нису готово искидане, стушти на другога.“  

___ „Ухваћена у кљуса, медведица није урликала, само је нечујно стењала, покушавајући да 

ишчупа две задње шапе. Али што је више покушавала, то су је кљуса више стезала. Чим су се 

дечаци појавили, зарежала је на њих, сва бесна.“  

___ „Немања се окрете. Два непозната момка у црним одорама, била су ту, иза њега, са 

упереним стрелама. Један је нишанио у Мирослава, други у Страцимира.“ 

___ „Кад су чврсто увезали онесвешћене момке, браћа се осврнуше и угледаше како, сасвим 

близу њих, медведица грли и мази своје младунце који су јој лизали шапе.“ 

___ „Победа! Под ударцима чекића кљуса су најзад попустила. Немања је сада могао је да их 

развуче и медведица је полако извукла прво једну рањаву шапу, па другу. Била је слободна.“ 

 

2.  
а) Ко су јунаци приповетке наведене у 1. питању? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

б) Ко је спасао медведицу из кљуса? ___________________________________________________ 

в) Зашто се медведица непријатељски понаша према непознатим момцима? 

___________________________________________________________________________________ 

г) Шта је кљуса? ____________________________________________________________________ 

 

3.  
Ком одломку из 1. питања одговара ова илустрација и објасни зашто: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 

4.  Објасни речи из прочитаних дела спајајући их линијама са објашњењима. Два додај сам/а.  

ДОЦНИЈЕ                                                                             БРИСАТИ (ПОБРИСАТИ) 

ЏИН                                                                                       ЧОВЕК КОЈИ БРИЈЕ 

КЊИЖНИЦА                                                                       ___________________ 

ПОМЕТИ                                                                              КАСНИЈЕ 

БЕРБЕРИН                                                                           ____________________                                       

 



5.  Пажљиво погледај слику и на основу ње укратко препричај дело које 

приказује слика.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6.  Наведен је одломак из Јежеве кућице, али је у њега уметнута реченица из другог текста. 

подвуци реченицу која не припада одломку. 

„Крвника вука, јадна му мајка, умлати брзо сељачка хајка. Трапавог меду, ох, куку, леле, до саме 

смрти изболе пчеле. Пре тога су ми лице и обе руке намазали неком машћу врло угодна мириса, 

од које ме за неколико часака прошао сав бол и сврбеж од њихових стрела. И дивља свиња паде 

к’о крушка, смаче је зимус ловачка пушка. По шуми данас, без стазе, пута Јежурка Јежић лови и 

лута.“ 

 

7.  Женићу се, па шта буде;                                Заокружи тачан наставак тврдњи: 

сви одреда из разреда — нек се чуде.           а) Наведен  је ... пасус / строфа. 

Узећу Милицу!                                                б) Ово је песма ...Мома Одаловића/ Власте Ценића. 

Сто јабука слађа од Тање!                              в) Дечак из песме је...одлучан/ нејасан. 

А рукопис! Цвркућу слова!                           г) Матичар изговара ... благослов/ клетву. 

Да се потпише, кад буде венчање,                д) Објасни речи матичара: 

па матичар каже:                                            ______________________________________________ 

— Кућа вам певала                                        ______________________________________________ 

од кваке до крова!                                          ______________________________________________ 

 

8.  У дати дијаграм уцртај податке о броју страна наведених књига онако како је започето: 

 а) „Књига за Марка“ има 142 стране. 

б) „У цара Тројана козије уши“ има мање од 10 

страна.  

в) Роман „Гуливерова путовања“ има између 90 

и 100 страна. 

г) Јежева кућица има 22 стране. 

 

9.  Осмисли какву је поруку Немања могао да остави мајци пре него што се нашао у 

ситуацији наведеној у 1. питању. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 

Решење шифре:________________________ 


