
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 4. разред, школска 2015/2016. 
 

Драги Читалићу, позвали смо те да читаш бајке и надамо се да ти је било забавно. Нама јесте. 

Зато делимо с тобом одломак да још мало причамо о бајкама. 

Читај пажљиво, одговарај потпуним реченицама и пиши писаним словима ћирилице. Срећно! 

 

Одломак из бајке „Месечев цвет“, Гроздане Олујић 

 

„Високо изнад земље, као котаричице о небо окачене, њишу се градске куле. У једној од њих 

дечак Ведран на птице, децу и облаке пажњу не обраћа. А и што би? Сва чуда света Ведран у својој 

чаробној кутији гледа. Шта ће му деца, шта птице, шта облаци? Што би са врха своје стаклене куле 

силазио? Ветар до њега не допире, не рањава га трње и камење. На меко седа, по меком хода. Ни птиче у 

златном јајету тако не живи! Али, зашто не расте? Зашто му једино глава бива све већа?  

Гледају га с тугом отац и мајка: на танком врату, као балончић на танушноме концу, њише се 

дечакова чудовишна глава. Жалости црна! Зар ће им синак као наказа ићи светом? Где да му нађу лека? 

Шта да раде? Траже савета отац и мајка, али свако другачији лек предлаже:  

— Дајте детету мед у млеку! — каже бака.      

— На љуту бољку — љуту травку! — уверава их видар, а дечак равнодушно слеже раменима, 

у своју чаробну кутију зури, уши му као локвањи расту, а очи освојиле лице. Једино се оне од читавог 

дечака виде. А старац Милија каже:  

— Или ће дечак напустити кулу, или ће у њој оставити главу! Без Месечевог цвета нема му 

оздрављења!  

— Потражићемо и наћи цвет! — кажу отац и мајка.  

— Дечак га сам мора наћи! — тврдо ће старац Милија.  

— Од мехура сапунице је тананији! Ако из куле изађе, први ће га ветар одувати као јесењи 

листак! — штите родитељи дечака. »Да ми за њега нађемо Цвет?«  

— Он га мора сам наћи! — старац Милија узе Ведрана за руку, отвори врата, и рече: — Иди, 

и не осврћи се, момче! Твој Цвет те чека на врху Сребрне Горе! — Изведе старац дечака на улицу. Кад, 

гле! Улица камену кошуљу обукла: где ту да никне цвет? Подиже Ведран главу увис. Али, камене куле 

небо заклониле: тек ту и тамо севне плава марамица неба. Како да без неба цвет процвета?  

Пође малишан даље. Кроз камене клисуре улица бујица га људи носи, притиска, гура, о 

камене зидове лупа као да је шљунак неки... Кроз дечакову кичму прође језа: утопиће га људска река! 

Окрете се и потрча назад ка кули, али пред њом старац Милија стоји, држи кључ, молио не молио не 

отвара!  

— Твој цвет те чека! — каже. — Иди и нађи га, или ћеш заувек остати наказа којој само глава 

расте! 

Дечак поново крете. Ко зна колико је тако ишао? Сав је већ био у модрицама кад се раствори 

улица, бљесну ливада, зашуме поток. Изашао дечак из камене шуме, али страни му и ливада и поток, 

чудне му и страшне птице и жбуње. Врежу купине никада није ни видео, а она се за лист његове ноге 

закачила, кожу му цепа као свилу, крв тече...―
 

1.  

 План текста је испретуран. Пажљиво  прочитај горњи одломак и на линијама испред текста упиши 

бројеве од 1 до 6, тако да план добије прави распоред. 

_____ Родитељи су тужни, јер Ведрану расте само глава. 

_____ Ведран посматра свет у својој чаробној кутији. 

_____ Ведран се враћа у своју кулу, али старац му не дозвољава да одустане. 

_____ Родитељи желе да уместо Ведрана траже лек. 

_____ Старац упоран у намери да Ведран сам нађе свој лек. 

_____ Сав у модрицама Ведран љуто преклиње ломатање по планини. 

 



2.  

Допуни следеће реченице: 

а) У бајци, „камена шума― представља _________________, „стаклена кула― је __________________, 

а „чаробна кутија― је ________________________. 

б) У бајци ,,камена кошуља улице― представља __________________________, а под „људском 

реком― подразумева  се _____________________ . 

в) Ведран је име настало од речи ведрити што значи _________________________________________. 

 

3.  
На коју ружну реч помисле родитељи кад мисле о болести свог сина? 

Одговор: ______________________________________________________________________________ 
 

4.  

Читајући одломак, дошли смо до неких закључака. Ако сматраш да су тачни, заокружи Т, а ако 

мислиш да смо погрешили, заокружи Н: 
 

Тврдња Тачно Нетачно 

Ведран живи у природи. Т Н 

Ведранов свет смештен је у телевизор. Т Н 

Родитељи не схватају да превише штите свог сина. Т Н 

Старац је зао према дечаку, јер га мрзи. Т Н 

Старац шаље дечака у природу, јер жели да га излечи. Т Н 

 

5.  
и
с
п
о 

Прочитај следећи одломак, па размисли зашто је баш ова биљка лек за Ведрана. Објасни. 

„Нежан Месечев цвет с разлогом је једна од најпопуларнијих собних биљака. Осим што улепшава и 

оплемењује простор, одлично чисти ваздух, упија угљен моноксид и формалдехид и упија 

електромагнетно зрачење телевизора и компјутера.― 

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

6.  

Пажљиво прочитај и овај одломак, па одговори на питања испод текста: 

„Док сам живио и имао људско срце – одговори кип – нисам знао што су сузе, јер сам живио у 

дворцу Санс-Соуци где је тузи забрањен улаз. По дану сам се играо у врту с друговима, а увече сам 

водио плес у великој дворани. Око врта је био јако висок зид, али ја нисам никада запиткивао шта је 

иза тог зида, јер све је око мене било тако лепо.  

Моји су ме дворани звали сретним принцом и заиста сам био сретан ако је то срећа. Тако сам живио 

и тако сам умро. А сада, кад сам мртав, узнели су ме овамо у висину те видим сву ругобу и сву 

невољу у својем граду, па иако је моје срце од олова, ипак мора плакати.  

– Што, није од сува злата – рече ластавица сама себи. Била је преуљудна да би гласно изустила 

икакву личну примедбу.  

– Далеко – настави кип тихим звучним гласом – далеко у малој уличици има сиромашна кућа. Један 

је прозор отворен и кроз прозор видим жену како седи за столом. Лице јој је мршаво и јадно, а руке 

храпаве и црвене, сасвим избоцкане од игле, јер она је шваља. Везе она пасифлоре на свилену 

хаљину, коју ће најдражеснија дворска госпођица краљичина обући на скором дворском плесу. У 

углу у соби на постељи лежи болестан њен синчић. У грозници је и тражи наранџу. Мајка нема 

ништа да му да, осим воде из реке и он плаче. Ласто, ласто, мала ласто, да ли би  јој понела рубин из 

мога балчака? Ноге су ми причвршћене уз то подножје и не могу се помакнути.― 

а) Ко нам приповеда причу?  

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

б) Ко је био приповедач пре смрти?  

 



Одговор: ______________________________________________________________________________ 

в) За човека који не плаче, не испољава емоције  кажемо да има срце од олова. Због чега у бајци  

„срце од олова ипак мора плакати― ? 

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

г) Шта значи молба ласти да му буде ГЛАСНИК? 

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

7.  

а) Читајући обе приче схватио си да се у њима помињу два јунака у сличним ситуацијама.  

Два јунака су ______________________ дечаци. 

б) Дечацима у причама треба: 

 комад неба            излечење               Месечев цвет и наранџа             нежна пажња других људи 

Подвуци тачан одговор. 

 

8.  

Помоћници у бајкама (иако су теме невеселе, ово су ипак бајке) имају посебне задатке. Који су овде 

помоћници?  

Одговор: ____________________________________________________________________________.  

Да ли су им циљеви исти?                                   ДА          НЕ                (Заокружи тачан одговор) 

 

9.  У одломцима су употребљене две речи сличног значења, од којих се једна односи на стање бића, а 

друга описује стање у граду.  

Те речи су: _______________________________________________ 

Објасни њихово значење. 

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 

 


