
Школска 2014/2015. 

Једнокружно такмичење у Вештини разумевања прочитаног и писменом 

изражавању„Читалићи 2015.“ 
 

4. разред - решење 

1.  Нема сличности – 0 поена; има сличности уз пример 1 

2.  Износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада уз јасну аргументацију  2 

3.  Објашњава и вреднује догађаје и поступке лика из текста  2 

4.  Илустрација крије приповетку „Девојка бржа од коња“; 

Девојка вила позива момке да се такмиче с њом и ко буде бржи од ње, имаће је за жену. Током 

трке, кад год јој се примнакну, она чудесно побегне. Кад је на крају момак помислио да је 

ухватио, она нестане. 

Оцењује се резимирање наративног текста оценом од 1 до 5 

5 - сажето, кључне речи, исправно граматички и правописно 

4 - сажето, кључне речи, до 2 правописне или граматичке грешке 

3 - непотребни детаљи, али исправно граматички и правописно 

2 - непотребни детаљи, до 2 правописне или граматичке грешке 

1 - непотребни детаљи, до 5 правописних или граматичких грешака 

Бонус поен се добија за леп рукопис. 

5 

+ 

1 

5.  Пише другачији крај приче и вреднује се: 

- оригиналност, креативност - без грамтичких и правописних грешака - 5 поена 

- оригиналност, креативност  - до 2 грам. или правописне грешке - 4 поена 

- очекивано (младић успева да је задржи, она није више вила) – без грам/прав. грашака 3 

поена 

- очекивано (младић успева да је задржи, она није више вила) – до 2 грам/прав. грашке 2 

поена 

- очекивано (младић успева да је задржи, она није више вила) – до 5 грам/прав. грашака 1 

поен 

- остало 0 поена 

Бонус поен се добија за леп рукопис. 

5 

+ 

1 

6.   „ На одело пази, бира ШТА му личи.             

Огледалце носи, сваки дан се БРИЈЕ.        

Чим помену свадбу одмаХ се УОЗБИЉИ.         

Све ми ТО МИРИШЕ:                                    

,,БАТА ће се жени(ТИ)!“        За сваку реч по 0,5 поен. 

4 

 

7.  Пише позивницу – обраћање, место, време, позивалац – 5 поена (по 0,5 за сваки елемент)  

Бонус поен се добија за леп рукопис. 

2 

+ 

1 

8.  „Откако је дошао мој ујак, догађаји су се одвијали брзо као у биоскопу. А и сви догађаји били су 

везани за наше афричко путовање. Постојао је још један разлог због кога је Леси била нарочито 

позната у селу: „По њојможете дотјеривати часновник", говориле су жене. 

Био је рат и ја сам се плашио мрака.Увече сам стајао на прагу, а онда брзо утрчавао у собу.“ 

2 

9.  „– Мајко! Мајчице! Нешто се догодило Леси! Она ме није сачекала! 

И тек што је то изговорио, опази да нешто заиста није у реду. Нико у кући није скочио ни 

запитао у чему је ствар. Нико чак није изгледао ни уплашен при тој помисли да се њиховом 

красном псу нешто могло догодити. 

Оцењивањује се за подвучене реченице 2 поена и аргумент. за мајку 1 поен, за оца 1 поен. 

Бонус поен се добија за леп рукопис. 
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+ 

1 

 


