
Предраги мој бркоња, мечко моја грмечка, 

завршавај што прије тај рат. Оно магаре што  

си извукао за реп из рупчаге још увијек мало 

храмље. Комшија Петар тражи да му вратим 

онај ражањ који ти је узајмио још онда кад си 

за опкладу појео печену овцу...“ 

„Бубицо моја брзокрила, бебицо буцмаста, 

голубе гаћане, куд ли си ми одлетео. 

Грлице моја гугутава, већ сам и заборавила 

оне дане кад си пролазио поред наше 

куће...“ 

„...Ево писма подугачка. 

Прочитај га неодложно, 

пише ти га друштво 

сложно: 

три курира, пољар Лијан, 

Поприличо необријан. 

 Лијан 

Марица 

Гаврило 

Лазар 

Стриц 

 

 

Школска 2014/2015. 

Једнокружно такмичење у Вештини разумевања прочитаног и писменом 

изражавању„Читалићи 2015.“ 
 
 

Kатегорија: Кликераши                       6. разред                        шифра:  
 

T       

1.  Пред тобом су писма из романа Славно војевање Бранка Ћопића. Помози јунацима да добију 

своја писма, јер је пијани поштар нешто забрљао. Стрелицама повежи садржаје писма са 

јунацима којима су намењена. 

 

 

 

2.  
Која правописна правила не поштује пољар Лијан у наведеном одломку? 

„ – А, овај... како ми ти стојиш с великим словима? – лукаво  је испитивао Војкан.  

   – Одлично, друшкане! – дочека пољар. – Сваку  другу ријеч почнем великим словом, а кад сам 

добре воље, ја ожежем све с реда великим. Шта да ти шкртарим, нисам ти ја тврдица.“ 

a) писање великог слова                    б) писање увученог реда                  в) писање вокатива 

Заокружи тачан одговор. 

 

3.  
Прочитај одломак из песме Плави чуперак Мике Антића и објасни значење речи туњавко: 

„Сад видиш шта је чуперак плави 

кад ти се данима мота по глави, 

па од дечака — правог јунака 

направи туњавка и неспретњака.“ 

Одговор: _____________________________________________________________________________ 

 

4.  На основу табеле закључи шта највише воле да читају ученици 6. разреда. 

 V разред VI разред VII разред VIII разред 

Школарка 25 20 12 11 

Мали политикин забавник 50 28 17 3 

Политикин Забавник 21 21 28 11 

Браво 5 22 14 25 

Хеј 4 7 7 23 

 

Одговор: _____________________________________________________________________________ 

 



5.  Преведите ово службено писмо из романа Славно војевање Бранка Ћопића у приватно писмо: 

 „Курирска група Прве омладинске чете шаље Вам у прилогу овога акта једног сивог мачка 

званог Метузалем, непознате старости, у исправном стању, с молбом да у се за мјесто пребивања 

одреди Ваша радионица, а за привременог старатеља друг Лазар Мачак. 

Именовани мачак добар је ловац па му треба препустити да се храном снабдијева на терену, 

из домаћих резерви. 

Одијелом и обућом дотично лице снабдјевено је приликом доласка а свијет, а у случају 

његове смрти, од његове бунде има да се сашије капа другу Лазару Мачку. 

Положај, јесен 1941.                                            За курирску  групу: 

                             Јованче, Стриц, Потрк, Рашид без Кошуље 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

6.  Одреди узрок смешне ситуације из следећег одломка и аргументовано га објасни. 

„Пољар остаде чудећи се што се Војкан толико заузима за непозната пса и још га назива  

„кигијеном“, а увече, у кругу чете, поче сасвим озбиљно да доказује:  

  Ма за какву сте сад кигијену запели, де? То вам је једна најобичнија крадљива шаровчина, 

која је од мене досад примила бар десет кутлача преко леђа. Зар на њега да пазим? 

У томе и јесте невоља, у кутлачи – рече Војкан.  Због ње се види како ти стојиш с хигијеном. 

Гађао сам ја њега и кромпирима па сам послије морао да их купим по читавом логору -  пожали се 

чича.“ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

7.  Из наведеног описа тајног ноћника откријте о којем је занимању реч: 

„Жив ли си још, стари ратниче, страху и трепету сеоске дјечурлије, дренова буџо из Липова! Већ 

преко пола вијека пратим те у твојим ноћним походима на туђе воћке, гледам твоје мегдане са 

чобанима, твоје окршаје с говедима и овцама, твоје славне јурише на ракијске казане. Куд ли ћеш 

ноћас а препуне касарне, уболо те јуне!“ 

Одговор: __________________________________________________________________________ 

б) Напиши оглас у којем ћеш навести потребне способности и особине лица које ће се тим 

послом бавити. 

 



______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

8.  Дата су три одломка из нар. бајке Баш челик, али су одломци испреметани. За сваки одломак 

смисли пригодан наслов и означи правилан редослед дешавања. 

 _________________________________________ (упиши пригодан наслов) 

___ „Кад тамо дођу у ону планину, пуште орлове да лове лисицу, а лисица побегне у једно језеро 

које је било у сред оне планине, и претвори се у утву шестокрилу, али соколови одмах за њом и 

одандје је изагнају, онда она полети у облаке па почне бјежати, а змајеви за њом! Она брже онда 

претвори се опет у лисицу и стане по земљи бјежати, али ту је орлови дочекају и остала војска, па је 

салете и ухвате. Онда цареви заповеде те се лисица распори и срце извади па наложе ватру, срце 

распоре, из срца тицу изваде и у ватру баце, како тица изгори Баш Челик погине. Царевић онда узме 

своју жену па оде шњоме кући.“ 

 _________________________________________ (упиши пригодан наслов) 

___ „Послије његове смрти стане земан по земану, док на једну ноћ стане неко на вратима лупати, 

задрма се цијели двор, нека хука, вриска, пјевање, сијевање, би рекао сама ватра око двора сипа. У 

двору се поплашише и стану од страха дрктати. На један пут неко проговори „отворите, царевићи, 

врата“. На то вели најстарији син царев: „Не отварајте!“ Средњи рече: „Не отварајте нипошто.“ Али 

најмлађи рече: „Ја ћу да отворим врата“ па скочи и врата отвори.“ 

 _________________________________________ (упиши пригодан наслов) 

___ „Пређе преко бедема, уз јелу се испење и низ јелу сиђе на земљу; кад дође у пећину ђе су дивови 

били, узме ватре па потрчи и дође браћи ђе их још застане да спавају. Он ватру наложи, а сунце 

огране и сване се, онда он браћу избуди те устану и тако пођу даље.“ 

 

9.  Напиши извештај о погибији Баш-челика на основу одломка цитираног у претходном питању. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 

Решење шифре:________________________ 


