
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“ 

 Тест за 1. разред, школска 2015/2016. 
 

Драги Читалићу, надамо се да уредно чуваш своје папучице. Ипак делимо с тобом одломак из 

приче у којој деца нису баш најуреднија. После овог одломка, поклањамо ти један о познатом мачку. 

Читај пажљиво, одговарај на питања потпуним реченицама и пиши ћирилицом. Срећно! 

 

Одломак из приповетке „Маца папучарка“, Ела Пероци 

 

„...У Малом Селу кућице су малене и у свакој има деце у шареним кошуљицама са црвеним и 

плавим папучицама на ногама. У том селу влада лепи ред. Све куће су беле, сви кровови на кућама 

црвени, сви прозори зелених капака. Дворишта су очишћена и улица је права. Све је у најлепшем реду, 

само су деца неуредна. Навече пре спавања, нико не спрема папучице. Наредног дана траже их под 

столом, иза пећи, на степеницама, у колицима, међу дрвећем, у џепу очевог капута и после дугог 

тражења нађу једну папучу у кухињи, другу у соби. 

 Једног јутра када су већ у свим кућама спремали доручак и деца се будила, у Малом Селу 

мали Ивица је узалуд тражио своје папуче. 

- Мама, где су моје папуче? - питао је. 

- Ако их ниси спремио синоћ, однела их је маца - одговорила је мама. 

- Мама, где су моје папуче? - викала је Славица у суседној кући. 

- Ако их ниси синоћ спремила, однела их је маца - рекла је мама. 

- Мама, где су моје папуче? - питао је Тончић у трећој кући.  

- Маца ти их је однела, јер их никад не спремаш! - одговорила је мама. 

- Мама, где су моје папуче? - упитала је Тонка. 

- Маца их је однела да их закрпи и уреди. - одговорила је мама у четвртој кући. 

У свим кућама су отварали врата и сва деца су на праг долазила боса. 

- Маца ми је однела папуче! - говорили су једно другом. Скакутали су с једне ноге на другу, јер 

им је било хладно. Убрзо је засијало сунце и деци је било топло. Боси и у шареним кошуљицама 

кренули су у потрагу за папучицама. 

 Усред шуме нашли су белу кућицу са црвеним кровом. Прозори су били пуни ружа, а на 

вратима је био натпис: МАЦА ПАПУЧАРКА. 

Маца је чула децу и отворила им врата. 

- Драга децо, шта желите? 

- Папуче! - молила су деца. 

Све их је позвала у кућицу. На полицама су стајале плаве и црвене папучице. Какав ред је био 

у кућици! Деца су се дивила. 

- Нека свако узме своје папуче. - рекла је Маца Папучарка.“ 
 

1.  

Заокружи слово испред наслова који највише одговара датом одломку: 

а) Прича о малој деци у малом селу 

б) Уредна Маца Папучарка 

в) Село шарених боја 

г) Маца Папучарка помаже деци да постану уредна  

д) Јутро у Малом Селу 

 

2.  

а) У тексту има речи са умањеним значењем. Пронађи их и препиши на црти испод: 

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 



б) Које боје могу бити Ивичине папуче?  

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

в)  Заокружи тачан наставак реченице: 

Кад су остала без папуча, деца су била...              босонога/       сретна/         уплакана.  

г) Колико мама учествује у разговору с децом која су остала без папуча? 

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

д)  На свакој кућици напиши које дете у њој живи по редоследу из одломка. Ми смо започели низ. 

 

 

 

 

 

 

3.  

Пажљиво прочитај следећи текст и одговори на захтев испод текста: 

„Гарфилд је наранџасти мачак, главни јунак стрипа. Лењ је, халапљив, себичан. Његово омиљено 

јело су лазање, а не млеко за које већина људи сматра да је мачкама омиљена храна. 

 Гарфилд исмева власнике кућних љубимаца и њихов однос са животињама. Често је приказан као 

прави господар домаћинства.  

Гарфилд живи у Индијани. 

Гарфилд верује да је бољи од других, једе, спава и не ради ништа по цео дан.“ 

 

Читајући ова два одломка, дошли смо до неких закључака. Ако сматраш да су тачни, заокружи Т, а 

ако мислиш да смо погрешили, заокружи Н: 

 

Тврдња Тачно Нетачно 

Маца Папучарка и Гарфилд су слични. Т Н 

Маца Папучарка и Гарфилд живе у истом месту. Т Н 

Све мачке воле да помажу другима. Т Н 

Маме исмевају Мацу папучарку.  Т Н 

Гарфилд никад не би шио папуче деци. Т Н 

Маца Папучарка и Гарфилд нису стварне мачке. Т Н 
 

 

 

 

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________                  

  Ивица 


