
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 5. разред, школска 2015/2016. 
 

Драги Читалићу, надамо се да је било забавно читање предложених књига. Нисмо одмакли 

много од времена витезова, али смо ти понудили једну нову тему за размишљање. 

Читај пажљиво дате одломке, одговарај потпуним реченицама и пиши писаним словима 

ћирилице. Срећно! 

Одломак из романа „Књига за Марка“, Светлана Велмар Јанковић 

„Бацио је још један каменчић у воду и расејано ишчупао травку која му је била под руком. Поче је 

грицкати и изненади га непознат укус, врло пријатан. Схвати да то што грицка и није нека обична травка 

него мека, лисната, кратка биљка, пуна млечног слаткасто киселкастог сока, изванредног мириса. Сок се 

сливао у Немањино грло и он је уживао. Одједном као да више није био ни нестрпљив, ни обесан, ни 

незадовољан због своје назадовољене жеље за мечетом. Напротив: постао је смирен и весео. 

И даље је грицкао биљку, сишући сок. 

- Они зли људи постављају замке у шуми – чуо је. 

Окренуо се лево и десно, напред и назад. Нигде никог сем његове браће, тамо даље. Ко је то 

говорио? 

- Зашто то раде? – чуо је опет. 

Гласови – то су била два гласа – били су јасни, али као да нису били људски. Тако тихо а ипак 

пискутаво људи не говоре. Немања се и даље освртао али никог није видео. 

Грицну још једном дршчицу своје биљке, сркну сок и извади је из уста. Држећи је испред себе, 

угледа на биљци два мрава. Били су запослени: други је ишао за првим који је носио неку полупрозрачну 

млечнобелу куглицу, сјајну као мали бисер. Морала му  је бити врло тешка. 

- Постављају замке да би ухватили ону медведицу и њене мечиће.  

Немања претрну. Да ли је могуће? Па то говоре ови мрави. 

- Не разумем шта ће људима медведи. 

- Убиће их. Људи само убијају. И нас увек газе. 

- Али зашто? 

- Увек им нешто треба. Радо једу младо медвеђе месо, а од медвеђег крзна праве оне смешне 

навлаке што носе на себи.“ 

 

1.  

Покушали смо да направимо сажетак текста, али нисмо сигурни које реченице могу послужити у ту 

сврху. Заокружи слова испред 5 реченица које могу послужити као сажетак одломка.  

а) Бацио је још један каменчић у воду. 

б) Немања грицка непознату биљку. 

в) Схвата да то није обична травка. 

г) Немања ужива у слаткастом соку. 

д) Немања је постао смирен и весео. 

ђ) Немања се окреће лево и десно. 

е) Немања чује пискутаве гласове. 

ж) Људи постављају замке да ухвате медведицу и њене мечиће. 

з) Немања схвата да чује разговор мрава. 

и) Људи само убијају. 

 

2.  

Немања је добио дар у српском народу познат као Немушти језик. Чему ће му послужити? 

 а) Говориће немаштовитим језиком. 

б) Споразумеваће се пантомимом, без гласа, немо. 

в) Разумеће говор животиња и биљака. 

г) Говориће на женски начин, немушким језиком. 

Заокружи тачан одговор. 

 



3.  

Хтели смо да сазнамо значење појма НЕМУШТИ ЈЕЗИК, па смо погледали у Речнику Матице 

српске. Наишли смо на следећи низ одредница. прочитај их, па одовори на захтеве заокруживањем: 

немушт, -а, -о (обично одр. немушти) 1. а. који не може да говори, који је без способности говора. б. 

који ћути, занемео, нем. 2. који се врши мимиком, гестом и сл.; који није праћен говором, гласом, 

безгласан 3. неразумљив, нејасан.  

немушти језик в. под језик  

немушто прил. на немушт начин, неразумљиво, нејасно   

немуштост, -ости ж. особина оног који је немушт, онога што је немушто, немогућност говора, 

занемелост  

а) Под којим словом бисте у Речнику тражили објашњење појма. ______________________________ 

б) Објашњење под 1.б нем. значи да реч потиче из немачког језика?       ДА     НЕ    (заокружи тачно) 

в) Скраћеница ж. код последње одреднице значи да је немуштост особина жена?       ДА         НЕ 

 

4.  

Прочитај следећи текст, па одговори на захтеве. 

„Када је продавац меса за мачке отишао, с прозора је слетeо папагај, сео на сто доктора Дулитла и 

рекао: 

- Ово је паметан човек. Послушај његов савет и напусти глупе људе кад не могу увидети да си ти 

најбољи лекар на свету. Зато примени своју вештину на животиње – оне ће за кратко време видети 

ко си ти. Постани марвени лекар. 

- О, има толико марвених лекара – казао је Џон Дулитл намештајући лонце са цвећем испред 

прозора, како би их залила киша. 

- Да, има их много – казао је папагај Полинезија – али ниједан ништа не вреди. Слушај, докторе, 

нешто ћу ти рећи. Зар ти не знаш да животиње умеју да говоре? 

- Знам да папагаји умеју да говоре – одговорио је доктор. 

- О, ми папагаји говоримо два језика – људски говор и птичји говор – закрешао је Полинезија гордо.- 

Кад кажем: Поли хоће двопек – ти ме разуеш. Али слушај сада: Ке-ке-ој-и, фи-фи? 

- Господе боже! – узвикну доктор Дулитл. – Шта то значи? 

- То на птичјем језику значи: је ли каша топла? 

- За име света, да ли ти то заиста говориш! – узвикну доктор 

- Каквог би смисла имало и да говорим – казао је Полинезија и отресао две мрве двопека са свог 

левог крила – кад ме ти не би могао разумети. 

- Причај ми, молим те, нешто више о томе – казао је доктор и сав узбуђен одјурио до кухињског 

ормана, извадио књигу вересије код месара и једну писаљку, па се брзо вратио. – Говори сад, а ја ћу 

све да бележим. То је занимљиво, врло занимљиво, за мене нешто сасвим ново. Кажи ми прво птичју 

азбуку, али лагано, молим те.  

И, ето, тако је доктор сазнао да птице имају сопствени језик и да говоре међу собом. Цело поподне, 

док је напољу падала киша, седео је папагај Полинезија на столу у кухињи и говорио речи из птичјег 

језика а доктор их бележио у књигу. Мало помало, уз папагајеву помоћ, доктор је тако добро научио 

немушти језик коња, али и других животиња да је могао разговарати с њима и разумети све што оне 

кажу.“ 

а) Доктор Дулитл разуме Полија зато што Поли прича језиком људи?                             ДА          НЕ      

б) Да ли птице говоре истим језиком као све друге животиње?                                        ДА          НЕ      

в) Доктор бележи речи по столу у кухињи?                                                                          ДА          НЕ      

г) Доктор Дулитл је добио дар немуштог језика?                                                                 ДА          НЕ      

Поред сваког питања заокружи тачан одговор. 

 

5.  
У претходном одломку постоје 2  непознате речи. Замнеи их другим речима не мењајући значење: 

а) марвени - ____________________________ 
 



б) вересија - ____________________________ 

6.  

Читали смо оба претходно дата одломка и дошли до неких закључака. Уколико сматраш да је наша 

тврдња тачна заокружи Т, уколико сматраш да није, заокружи Н. 

У оба текста главни јунаци добијају моћ знања немуштог језика. Т Н 

Људе у оба текста језику животиња подучавају животиње. Т Н 

Немушти језик се добија на неки чудесни начин. Т Н 

Немушти језик се учи. Т Н 

У оба текста је присутан пример језика животиња. Т Н 
 

 

7.  

Заокружи тачно тако да реченица исправно гласи: 

Доктор Дулитл ЈЕ ДОБИО/ НИЈЕ ДОБИО дар немуштог језика, јер се он ДОБИЈА ИЗНЕНАДА/ 

ДУГО УЧИ и ПОДРАЗУМЕВА/ НЕ ПОДРАЗУМЕВА посебан језик већ моћ. 

 

8.  Доктор Дулитл учи       НЕМУШТИ ЈЕЗИК / ЈЕЗИК ЖИВОТИЊА.  (заокружи тачан наставак)  

9.  

Пред тобом је једна од дефиниција појма немушти језик. Испод су дати одломци из различитих 

књига. Прочитај их пажљиво, па одреди ком одломку припада објашњење под а) а ком под б). 

 

НЕМУШТИ ЈЕЗИК - језик којим говоре животиње и биљке, човеку је доступан само у изузетним 

приликама. (...) Веровања и приповетке о томе како човек стиче способност разумевања језика 

животиња и биљака срећу се код свих Словена.  

а) Од овога се разликује споразумевање јунака са животињама, биљкама, предметним светом и 

митолошким бићима у приповеткама, епским песмама и неким другим фолклорним жанровима. 

б) Такође, овде не припада подражавање ("превођење") гласова птица и других животиња. 

 

Одломак 1. 

„Ждребе је дуго чупкало и гризло везе, а Марку је изгледало да то траје сатима. Срце му је лупало 

као лудо. (...) 

Хоп – везе су најзад попуцале. Марко се усправи у седећи положај. Све га је болело. Климну главом 

ждребету, у знак захвалности, као да захваљује човеку. Ждребе га лизну по лицу – добро је схватило 

да морају да чувају најдубљу тишину.“ 

 

Одломак 2. 

„На ивици љескара Прокина гаја, јави се глас кукавице: 

- Ку-ку! Ку-ку! 

Из тајанствена сумрака букове шуме, из даљине, одазва јој се сличан глас: 

- Ку-ку! Ку-ку! 

Овај на изглед обичан „разговор кукавица не би преварио неког пажљивијег слушаоца. Глас ових 

„кукавица“ био је, истина, мелодичан, иако мало тврд и превише гласан, ало откуд сад, под саму 

јесен, да се кукавице толико развичу?!“ 

 

Одговор: Одломку 1. припада објашњење __), а одломку 2. припада објашњење __). 

 

 

 

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 


