
Школска 2014/2015. 

Једнокружно такмичење у Вештини разумевања прочитаног и писменом 

изражавању„Читалићи 2015.“ 
 
 

Kатегорија: Кликераши                       7. разред                        шифра:  
 

T       

1.  У следећем тексту реченице су испретуране. Поређај их по хронолошком редоследу тако што 

ћеш уписати бројеве од 1 до 4 у предвиђена поља испред текста, а 5. је већ уписан: 

___ „Ехе, не дам ја њега, богами у свачије руке – запјевуцка Никола. – Ово ја водим равно својој 

тетки Ружици.“ 

___ „Николетина га скоро и није слушао. Покровитељски заљубљено гледао је свог потиштеног 

војничка, скоро дјечака. Затреба ли, био је спреман да се због њега свађа, отима, бије. И за митраљез 

би због њега легао кад крај крају дође.“ 

_5_ „Заокупљен својим штићеником, он је слушао и гледао само то како се овај, од јутрос 

неразумљив и далек странац с друге стране мора, друге вјере и од туђег народа, непријатељ с друге 

стране линије, претвара пред његовим очима у близак и присан људски створ. Још мало, чини му се 

само малчице, и тај ће проговорити простим и разумљивим језиком неког момчета које се из туђине 

враћа својој кући.“ 

___ „А куда ћемо сад с овим твојим имењаком? – најзад се јави Јовица и омјери Италијанчића 

кисело и нељубазно јер му је тај злосрећни странац много личио на њега самога.“ 

___ „Негдје иза поднева Николетина је пораздјељивао све Италијане. Остаде му само онај непарни 

војник, Николо.“ 

 

2.  
Прочитај поново текст и потруди се да међу понуђенима одабереш онај наслов који му 

највише одговара. 

а) Смртни непријатељи       б) Имењаци у акцији      в) Необични савезници   г) Ратни другови 

 Заокружи слово испред тачно одговора. 

Објасни свој избор: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3.  
На основу датог текста у 1. питању заокружи особине Николетине Бурсаћа: 

а) храбар                б) хуман                      в) друштвен                        г) саосећајан       

д) заштитнички настројен              ђ) злонамеран                        е)добродушан 

Заокружи слова испред тачних одговора. 

 

4.  Иако је био рат и Конвенција о људским правима још није била сачињена и потписана, 

Николетина Бурсаћ неке њене чланове и несвесно поштује. Заокружи слво испред чланова 

који поштује и  аргументовано образложи свој избор. 

а) Право на живот (чл.2)                                         б) Слобода мисли, савести и вероисповести (чл.9) 

в) Забрана мучења, нечовечог и понижавајуће поступања (чл.3)       г)  Слобода изражавања (чл.10)  

 



д) Слобода окупљања и удруживања (чл.11)                    ђ) Забрана ропства и принудног рада (чл.4)        

е) Право на склапање брака (чл.12)                                    ж) Право на слободу и сигурност (чл.5) 

з) Право на делотворни правни лек (чл.13)                       и) Право на правично суђење (чл.6) 

ј) Забрана дискиминације (чл.14)                                       к) Кажњавање само на основу закона (чл.7) 

л) Право на поштовање приватног и породичног живота (чл.8). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5.  Замисли да је Италијанчић у описаној ситуацији водио тајни дневник. Осмисли једну 

страницу дневника која би обухватала догађаје из наведеног одломка. Води рачуна о свим 

потребним подацима које треба унети у дневник.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

6.  Пред тобом је писмо које Пустолову пише доктор Грозозо. Пажљиво га прочитај па одговори 

на постављене захтеве.  

„Поштовани Пустолове, 

Очекујем да ћемо бити љути непријатељи, па је ред да се упознамо. Ја сам Светски Непријатељ Број 

Један, доктор природних и неприродних наука, доктор Грозозо, а за вас као будућег сарадника – 

кратко: Др Гр. Досад нисте чули за мене јер сам се дуго и темељно школовао, одсад ћу бити ноћна 

мора за цео Свет, посебно за вас, јер ће Свет од вас очекивати помоћ, а ви нећете моћи да му је 

 



пружите. Нико ништа не може против мене и моје Зле Науке. Ово што сте доживели само је шаљива 

најава мојих будућих злодела. Не питајте ме шта ћу вам све радити. Шећерићу вам руднике соли и 

солићу вам руднике шећера! Нећете моћи такорећи да тренете од мене. Смисао мог живота јесте у 

томе да Човечанству огадим живот. Немојте ме тражити. Ја не остављам трагове, осим кад хоћу. А 

нећу. Многа су моја боравишта, и сва су тајна. Немам адресу. Зато ми не можете писати. Уместо 

тога дрхтите и цвокоћите. Док ви спавате, доктор Грозозо сеје пакости! Будите ми здрави, како бих 

могао дуго да вас злостављам. 

                                           Ваш Др Гр...“ 

а) Издвој из црног писма претње које је доктор упућује Човечанству. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

б) Издвој из црног писма претње које је доктор упућује лично Пустолову. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

в) Које правописно правило није испоштовано у тексту? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

г) Шта је аутор желео да постигне непоштовањем правописне норме?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7.  Пажљиво прочитај одломке текстова који су дати. Упореди однос Николетине Бурсаћа и 

доктора Грозоза према непријатељу. Одлучи се за једну од две тврдње и онда одбрани своје 

мишљење. 

А) Николетина Бурсаћ и доктор Грозозо имају исти однос према непријатељу. 

Б) Николетина Бурсаћ и доктор Грозозо немају исти однос према непријатељу. 

ТВРДЊА А:                       

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

ТВРДЊА Б: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

8.  Будимир, главни лик из романа Журка Мирослава Матицког има сестру Зорану и брата Пеђу. 

Одреди ком проценту породица с децом припада његова породица и уцртај своје решење 
 



стрелицом у одговарајући део имајући на уму да су 

ознаке расуте око круга уз неодговарајући део. 

1 дете – 28% 

2 детета – 47% 

3 детета – 22% 

више од 3 детета – 3 % 

  

9.  Прочитај дате одломке и одговори. 

А: „После двадесет година лутања Одисеј се враћа на Итаку где његова жена Пенелопа и син 

Телемах покушавају да се одупру многобројним просцима који су заузели краљевство у његовом 

одсуству. У почетку га је познао само верни пас и дојиља. Одисеј доказује свој идентитет – уз помоћ 

богиње Атине – тако што успева да затегне и одапне стрелу из свог старог лука. На крају, уз помоћ 

Телемаха, убија Пенелопине просце.“  

 

Б: „Бесједи им Јанковић Стојане: 

„Стан’те, браћо, кићени сватови, 

док се мало сестрице нагледам! 

Ласно ћемо ми за ваше благо, 

ласно ћемо, ако јесмо људи.“ 

Кад се Стојан сестрице нагледа, 

љепо Стојан свате даривао: 

ком мараму, ком кошуљу танку, 

младожењи рођену сестрицу.“ 

 

Који јунак хуманије поступа према просцима своје жене? Објасни свој избор: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 

Решење шифре:________________________ 


