
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 2. разред, школска 2015/2016. 
 

Решење 

1. „ в) Гавран је гракнуо, јер је наивно поверовао лијином хваљењу, па жели да јој докаже да зна да 

пева. 
1 

2.  Птичица, очице, гласић, гавранчић                                      - за сваку по 0,5 поена 2 

3.  

а) За сваки тачан одговор укључујући правопис, по 0,5 поена 

 

 

 

Лисица Цецилија  

 

                                                                                                                                                       

Лисац Антонио 

 

  

Гаврило Гавранић 

                                                                                                                        

 

 

Јежић 

 

 

Мама    

                                                               2,5 поена                               

б) Одговор на своју поруку није добио Гаврило Гавранић.         - 0 ,5 поена 

в) Добрила Гавранић                                                                        – 0,5 поена 

3,5 

4.  

Сваки тачан одговор по 0,5 поена 

Цецилија Гаврило Боцко Мама 

лукавост разочараност збуњеност забринутост 3,5 

5.  

Сваки тачан по 1 поен. 

Тврдња Тачно Нетачно 

Шумар поштено обавља свој посао.  Н 

Људи у државној шуми секу дрва по прописима, које спроводи шумар.  Н 
Лисица се заљубила у гаврана Гаврила.  Н 

Шумар сажаљева превареног гаврана. Т  
Поука басне је да се увек снађе непоштенији.  Н 

Поука басне је да увек се треба размислити, пре неке акције. Т  
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6.  

 Мање позната реч Објашњење 

успиљити се  забуљити се 

дочепати се приграбити  

офуцан истрошен, оронуо  

згодно прикладно 

 дотеран  

Сваки тачан спој по 1 поен. 

4 

УКУПНО: 20 поена 

90% је 18 поена 

80% је 16 поена 

Дочепала сам се Гавриловог сира. Оставила сам парче и за тебе. Твоја Цеци 

Чекам те на нашем месту. Радујем се сиру, а највише теби. Тони 

Еј, мила моја, Добрила жено моја, како је срећа варљива! Треба ми твоја 

утеха. Гавра 

Мама, видео сам како је лисица на превару узела гаврану сир. Драга 

мама, ти си нас учила да не варамо. Да ли је лисица добра? Боцко 

Синко, чувај се лисице. Опасна је страшна. Кад је осетиш, бежи у грмље и 

подигни бодље. Наравно, није добро било кога варати. Долази одмах кући! 

Донела сма ти нешто лепо. Пази куда идеш! 


