
Републичка смотра:Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 6. разред, школска 2015/2016. 

Драгу Читалићу, надамо се да је било забавно читати доживљаје различитих дечјих дружина. 

Пожелели смо да се још мало дружимо с аједном од њих.  

Пажљиво читај одломке, одговарај потпуним реченицама и пиши писаним словима ћирилице. 

Срећно! 

Одломак из романа „Тим Лавље срце“, Чедо Вуковић 

„- Знаш – поче он са важним изразом на лицу – од бекова се тражи да буду, овај, да буду... 

стубови одбране! 

- Стубови? – кликну дресер. 

- То, или не ваљају ни за крпењачу. 

- Ако се стубови одбране траже, баш такве имам у Врту! Праве стубове! Знам да се нећеш 

сетити на кога мислим. Имам ти ја, синко, две животињице, две бубице, тако рећи. То су ти – медвед и 

слон. 

Жељко прасну у гласан смех.  

- Медвед и ... ох! медвед и..  

Дресер се љутну. 

- Шта ти је, ђаволе с пола ногавице! 

- Па, како да се не смејем...Ох! медвед и слон... Где баш њих нађе? Они су тако троми и, овај, 

неспретни... 

- Шта?! – повика чика Муња лупнувши јако оном краћом ногом, а при том му испаде лула 

између зуба. – Натраг реч, иначе... иначе ништа од нашег посла! Ти, незналице – дао бих ти пет јединица 

из зоологије! Троми и неспретни! Твој нос је тром и непретан, дакако! Троми и неспретни... Ама, како се 

ти усуђујеш да вређаш онако жестоке примерке? 

- Ја... овај... нисам хтео... ја... 

Чика Муња се усхода из угла у угао собе. 

- А знаш ли ти ко су они, еј! Медвед – Ursus arktos, а ја га зовем Гегула! Па слончина она, онај 

колос, грдосија, а мени га је милије звати на свој начин – Комарац! А знаш ли ти да је он тежак око 

четири хиљаде килограма? Е-хеј, соколе мој! Чек, чек, шта и оно помуца? Троми и тако нешто... Ко те 

томе научи, кукала ти мајка? Знаш ли ти да је медвед бржи од човека? А? Не чујем.. Знаш ли да он може 

коња да стигне и да га обори ударом своје шапе? Него шта! А је ли то твојој чупавој главици познато да 

је слон брза животиња? Коњаник једва да га стигне! Слонови кад крену у чопору, пређу за дан по двеста 

километара, соколе мој! А тек онај мој, што га зовем Комарац, тај ти је брз и вешт да му сигурно пара 

нема одавде до Африке и Индије! 

Жељко је био прегажен том поплавом речи. Спор око избора бекова био је самим тим решен.  

Убрзо су испод кенгура Скока висиле двије мало размакнуте фотографије: медвед Гегула и 

слон Комарац – будући бековски пар! 

1.  

Пажљиво прочитај дати одломак, па одговори на питања. 

а) Шта је узрок дечаковог смеха? ________________________________________________________ 

б)У чему је неспоразум између дечака и дресера? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

в) Како је чика Муња (тренер) дошао до назива Гегула и Комарац? ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2.  Проучи следећу табелу, па одговори на питања испод:  



ПОЗИЦИЈЕ У ФУДБАЛУ 

голман - он је 

задужен да чува гол 

од противника. Он 

једини сме да 

ухвати лопту 

рукама у свом 

простору.  

 

одбрамбени играчи (у одбрамбене играче спадају: 

либеро, штопер, леви бек, десни бек  

Либеро је одбрамбени играч који се налази одмах 

испред голмана. 

Штопер је одбрамбени играч који се налази испред 

либера. Он је задужен да стопира нападаче да дају 

гол. 

Леви и десни бек су одбрамбени играчи којима је 

улога да спречавају нападе са стране. Они такође 

учествују и у нападима. Најчешће набацују лопту 

нападачима. 

Везни 

играчи  

 

Нападачи 

а) Где су смештене слике Гегуле и Комарца? ________________________________________________ 

б) Зашто су тако распоређене? ____________________________________________________________ 

в) Зашто су испод кенгура виселе размакнуте фотографије будућег бековског пара? ______________ 

______________________________________________________________________________________ 

3.  Ко носи надимак Комарац? ______________________________________________________________  

4.  

Пажљиво прочитај следећа два одломка, па одговори на питање испод: 

1. Особине доброг бека:  Треба да будеш издржљив, јак и најважније брз, да поседујеш снагу да се 

„носиш“ са свим типовима нападача, да користећи своју снагу одбијеш напад, пошаљеш лопту у аут, 

да отклониш опасност што брже испред гола, да поседујеш интелигенцију за паметну игру, да 

доноси праве одлуке, да буде поуздан. 

2. „Покрети му делују неспретније него што стварно јесу. Његова силна снага и јаке канџе 

олакшавају му пешачење. Пење се по стенама а може да се попне и на дрво. Не плаши се воде и 

често улази у њу да се расхлади. Више је упућен на биљну него на животињску храну мада 

једноставно једе(ждере) све што је јестиво. Обожава мед, а са времена на време ухвати и неку рибу. 

Ако је навикао на животињску храну постаје грабљивац у правом смислу те речи. 

Иако изгледа незграпно, веома је спретан. Може се кретати усправно на задњим ногама, трчати, 

пењати по дрвећу и стрмим стенама, и добро пливати. Пошто живи на различитим стаништима, тако 

му и величина варира.“ 

Које особина из описа медведа квалификују медведа Гегуле за доброг бека? 

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5.  

Ево одломка везаног за Амерички фудбал: 

„Дефанзивна линија се налази одмах испред офанзивне, са чијим играчима стално води дуел 

покушавајући да ухвати квотербека (sack) или да обори било ког другог играча. Ова позиција 

разликује крајњег играча (енгл. end) и остале (енгл. tackle). Лајнбекери се налазе одмах иза линије и 

пре свега имају задатак да зауставе трчања и краће пасове, корнер бекови се у главном користе за 

маркирање крилних хватача док сејфти, као што им име каже чувају терен од било каквог дубоког 

продирања било пасом или трчањем. 

Слон Комарац се налази у улози бека у тиму. У којој он линији игра? 

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

 

6.  

Ево једне интернет расправе о пореклу имена медвед. Прочитај је па закључи. 

 

Животије: 

Колико се сећам из негде прочитаног, медвед значи мед јед или медојед.  Тако су некад казали стари 

ловци, кад су говорили о тој животињи, са намером да му не спомену право име (за које се не сећам 

да је било споменуто).  Било је избегавано да се спомене право име из бојазни, да то не придобије 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


негативан призвук.  То би при неком сусрету врло разљутило медведа, јер би "осетио" да му се 

човек претходно ругао, говорио лоше о њему или га омаловажавао.  

 

Филип Тесар: 

Колико сам могао проверити, у литератури на енглеском и у чешкој превладава мишљење да је 

медвед (медвјед) настало до „медојед“, дакле од мед+јести. Ипак, чуо сам да се украјински медвед 

каже „ведмiдь“, што би био анаграм од речи настале до мед+знати. Да ли неко може ово проверити? 

Успут, како словенски, тако и германски изрази (тј. медвед и bear/bär), а још и балтски (у којима је 

име за медведа изведено из речи у значењу длакав, чупав, космат) су табу називи. Праиндоевропски 

израз је *hrtkos, у значењу отприлике „разарач“, „рушилац“, а од њега су изведене грчке речи за 

медведа "arktos", латински "ursus" (од италичког "orcsos"), као и персијска, албанска, јерменска, 

келтске, индијске, те малазијске речи.  

Све у свему, једино у германским, словенским и балтским није се тај изворни корен одржао. У 

науци превладава мишљење да је та реч табуизирана због страха од медведа који би то могао чути и 

разумети, значи наслутити да се говори о њему. 

Фингон: На украјинском језику медвед се каже ведмiдь, што указује на то да је ипак упитању глагол 

„ведати“, а не јести. 

 

Милош: Именица медвед има значење „онај који зна где је мед“, или „онај који уме да нађе мед“. 

ведать -  знати, умети (рус. медведь)  

 

Сребрена: Одлично! :) И ми смо задржали ведање- поведање- приповедање као начин преношења 

знања..  

 

НаташаK: Неаргуметновано, али самоуверено: Милош је у праву!  

 

Психо-Делија: Аргументовано и самоуверено: Милош није у праву! ;D 

 

а) Да ли је Милош у праву? Објасни зашто: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

б) Подвуци исте ставове два аутора ове дискусије о томе зашто се име медведа није смело 

спомињати. 

7.  

Подвуците назив за медведа на латинском у почетном тексту.  Пронађите у интернетској дискусији  

значење његово. Објасните како је назив путовао из којег у који језик. 

Одговор: _____________________________________________________________________________ 

 

8.  

Зашто чика Муња помиње Индију и Африку када говори да Комарцу нема пара одавде до Индије и 

Африке?  ______________________________________________________________________________ 
 

9.  

Напиши четири охрабрујуће поруке за Гегулу и Комарца које би узвикивао/-ла да се налазиш на 

трибинама док тим „Лавље срце“ игра утакмицу.  

Одговор: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 


