
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 2. разред, школска 2015/2016. 
 

Драги Читалићу, предложили смо ти да читаш басне. Надамо се да су ти се допале. Пожелели 

смо да још мало причамо о њима, али овога пута басну ћемо ти понудити на више различитих начина. 

Читај пажљиво, одговарај потпуним одговорима и пиши ћирилицом. Срећно! 

Лисица и гавран 

„Гавран је негде пронашао велики комад укусног сира. Радујући се обилном ручку који га је чекао, 

гавран је слетео на једну малу грану у шуми, са комадом сира у кљуну. 

У близини се нашла лисица, којој се одмах допао велики комад сира, па је пожелела и сама да га 

поједе. Она приђе дрвету, па поче да хвали гаврана. 

- Мили боже, красне ли птичице! Како имаш лепо перје! Како сјајне очице и како диван кљун! Да 

још имаш и леп гласић, на свету не би било лепше птице од тебе! - рече лисица. 

Гавран је одмах поверовао овом ласкању, верујући да лисица говори истину. Стога му не би било 

мило да лисица помисли како нема леп глас, па одмах отвори кљун како би "запевао". 

Како је гракнуо, тако му комад сира испаде из кљуна, право пред лисицу, која је то и чекала. 

- Е мој гавранчићу, свега имаш, али памети никако! - подсмехну се лисица гладном гаврану, док је 

одлазила у шуму са његовим ручком.“ 

1.  

Заокружи слово испред најтачнијег одговора: 

а) Гавран је гракнуо, јер не трпи да не буде најбољи у свему, па и у певању. 

б) Гавран је гракнуо да докаже лисици да уме и да пева, јер жели д ајој се удвара. 

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

 

2.  
Пронађи у тексту четири речи које имају умањено значење и напиши их на црти: 

Одговор: _____________________________________________________________________________ 
 

3.  

а) У књизи Симеона Маринковића ,,Стилске игре“' иста ова басна испричана је кроз поруке које 

путем мобилних телефона размењује неколико јунака. Имена јунака Лисица Цецилија, Мама, Лисац 

Антонио, Гаврило Гавранић, Јежић распореди на цртама тако да схватимо ко шта изговара. 

 

 

 

___________________  

 

                                                                                                                                                  _____________ 

 

  

____________________ 

                                        

                                                                                                                        

_____________ 

 

 

__________________ 

б) Ко није добио одговор на своју поруку? 

Одговор: _____________________________________________________________________________ 

в) Како се потписује Гаврилова жена? 

Одговор: _____________________________________________________________________________  

 

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! 



4.  

На основу порука из 3. питања издвојили смо неке особине, али смо помешали коме припадају. 

Помози нам да попунимо правилно табелу. Једна особина је вишак. 

Цецилија, разочараност, Гаврило, лукавост, збуњеност, Боцко, забринутост, срдачност, Мама 

 Гаврило   

    

 

5.  

Овај догађај видео је и шумар и овако је испричао: 

,,Изем ти посо, никад му краја. Ови сељаци краду како стигну – и своје, и туђе, и државно. Е, данас 

ћу тек онако да прођем путем да ме виде да сам на дужности. Онда идем кући, имам нека посла. А 

баш добро! Да не видим ове што рекоше да ће у државној шуми да секу. Частили ме људи поштено. 

Пази ти, ено Гаврила! Откуд сад? Нешто се офуцао. Мора да је била нека туча око хране. Аха! 

Дочепао се, изгледа, сира. То, мајсторе, заслади душу! Узвртео се, тражи згодно место за ручак. Једи 

то! Што блејиш доле?! Нешто се ућутао. Аха! Ево и лисице. Загледала се у њега, завиди му. Чувај се, 

Гаврило, она је опасна! Ама, успиљила очима горе, омађијаће га засигурно. Шта гракћеш, Гаврило? 

Оде ти сир! Па дабоме, знао сам! Превари га! Е, сиромах Гаврило! 

Ај, шта ти је живот, бре! Никад правде. Ама, ко се боље снађе, тај ће преживети. Како је у шуми, 

тако и код људи.“ 

Читајући овај одломак и претходну басну, дошли смо до неких закључака. Ако сматраш да су тачни, 

заокружи Т, а ако мислиш да смо погрешили, заокружи Н: 

Тврдња Тачно Нетачно 

Шумар поштено обавља свој посао. Т Н 

Људи у државној шуми секу дрва по прописима, које спроводи шумар. Т Н 

Лисица се заљубила у гаврана Гаврила. Т Н 

Шумар сажаљева превареног гаврана. Т Н 

Поука басне је да се увек снађе непоштенији. Т Н 

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

 

6.  

 У тексту има неких мање познатих речи. Ми смо их разјаснили за тебе, али смо их помешали. 

Цртом спој објашњење и непознату реч. Једно објашњење је вишак. 

Мање позната реч Објашњење 

успиљити се  истрошен, оронуо 

дочепати се забуљити се 

офуцан приграбити 

згодно дотеран 

 прикладно 
 

 

 

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 


