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Драги Читалићу, надамо се да је било занимљиво читати о витешком понашању и турнирима. 

Зато смо одлучили да још мало разговарамо о овој теми. 

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

ћирилице. Срећно! 

 

Одломак из романа „Краљевић и просјак“ Марк Твен 

 

„Па ипак мали Том није био несрећан. И он је имао горких часова, али их није осећао. Сви су 

дечаци из Сметлишта имали таквих часова, зато је сматрао да је тако правилно и да тако и треба да буде. 

Не. Томов живот био је доста добар, нарочито лети. Добар део времена је проводио 

слушајући заносне приче и бајке доброг оца Ендруа о дивовима и вилама, патуљцима и духовима, о 

зачараним замковима и сјајним краљевима и принчевима. Глава му се све више пунила овим дивним 

стварима.  

Мало-помало Том је пао под такав утицај књига и снова о принчевском животу да је, 

несвесно, почео да глуми краљевића. Говор и понашање постали су му церемонијални и дворјански, на 

опште дивљење и задовољство најближих. И тако је Томов утицај на овај свет бивао из дана у дан све 

већи и већи, и временом они су почели да гледају у њега с неком врстом задивљеног страхопоштовања, 

као у какво више биће. Тако је много знао! И могао је да учини и каже тако дивне ствари! А сем тога био 

је тако мудар и паметан! Дечаци су причали својим родитељима о свему што је Том говорио и чинио, па 

су и ови почели да обраћају пажњу на Тома Кентија и да га сматрају необичо даровитим и изванредим 

створењем. Одрасли људи су износили пред њега своје невоље и тражили савета, и често су били 

изненађени духовитошћу и мудрошћу његових решења. Стварно он је постао јунак свих оних који су га 

познавали сем своје породице – једино га она није признавала. 

 

Одломак 2. из романа „Мохито“ Франческе Лонго 

 

Јединица, одрасла уз слагалице и интелигентне игре, годинама вођена на базен, часове гитаре, 

енглеског, плеса и информатике, подстицана „електрошоковима“ лектире, музике и информација, 

Маргарита је савршено развијала само једну потребу: не знати. Ништа. Само је бака разумела њену 

потребу за ништавилом, за празнином која је поново успостављала време за размишљање, за тиме да се 

нешто пожели пре него што се и оствари. Само је бака успевала да уђе у њену тишину. Само је бака 

умела да деблокира њену парализу осећања, страшну болест која ју је спречавла да плаче и да се смеје. 

Јер би свет иначе приметио да она постоји, да је жива, а последица тога могле би да буду страховите 

поплаве речи. (...) 

Маргарита се на плажи бавила набацивањем боје и читањем. Читањем? Она је гутала књиге. 

Није уопште тачно да млади не читају књиге. Не читају оно што би дуги хтели да они читају! А бака јој 

је дала један нимало лош роман (Сто година самоће). Баке знају која је права књига у правом тренутку. 

Одломак 3. 

Мохито је, као друго дете у породици, одгојен да буде добар дечак. Старија сеста освајала је 

простор испред њега, млађа је скретала пажњу с њега. Одувек стиснут између већих и мањих, жудео је за 

слободом. Он се саживео с ништавилом, то је била његова животна филозофија. Родитељи нису желели 

тетоважу или пирсинг? А ко га је терао да месецима урла и да се свађа с мамом као његова сестра 

Мари?! Тата је желео да он буде фудбалер као једино мушко дете! Па добро, шта има лепше од играња 

фудбала? Све у свему, за њега је празнина била нека врста природног животног стања. Довољно је било 

да га нико не гњави, па да се ништа претвори у све. (...) 

Мохито је после шетње са својим родитељима имао пред собом један сат самоће. Зато је сео 

на мол и, клатећи ногама, извадио из малог ранца „Сто година самоће“, књигу коју му је за летовање 

препоручила професорка италијанског. Супер је била та профанка, а и роман је био фантастичан.  

 



1.  

На основу прочитаних одломака закључи: 

а) Да ли ови јунаци живе у истом веку?   ДА  НЕ 

Наведи реченице (речи) које потврђују твој одговор. ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

б) Два јунака налазе се на истом месту?  ДА  НЕ 

Наведи речи које потврђују твој одговор. __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в) Сва три јунака читају исту књигу.  ДА  НЕ 

 

 

2.  

Пажљиво прочитајте текстове, па одговорите на захтеве. 

а) Шта повезује сва три јунака? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

б) Шта повезује доброг оца Ендруа, баку и професорку италијанског? __________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

3.  

а) Која би реченица из првог текста била заједничка за сва три јунака а везана је за однос родитеља 

према њима. ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

б) Да ли се Мохитова размишљања цитирана испод могу односити на сваког од њих: 

„Ето, сви су исти, родитељи мушке и женске деце. Увек спремни да унизе, провоцирају, да буду 

иронични. Увек незадовољни, и кад се добро и кад се лоше понашаш. Увек имају нешто да додају, 

никад да прихвате. А онда очекују од нас да будемо стабилне личности... Како кад је све што радимо 

унапред погрешно?“ 

Ако је одговор ДА објасни: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Ако је одговор НЕ објасни: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4.  

Имајући у виду претходно објашњење појмова, стави крстић у одоварајуће поље  тако да табела има 

смисла:  

активан прид, О предузетан, подузетан, радишан, радљив, предузимљив, делатан, радан- уи. 

марљив е (који је у радном односу) запослен, запошљен, делатан, радан,  

енергичан, разигран, живахан , виталан, младалачки,темпераментан , покретљив, динамичан, 

покретан, полетан, весео,животан, врцкаст, пун живота,пун живости, вижљаст, ведра духа,бодар, 

чио, жустар, ведар, крепак,окретан, млађахан, жив фиг., немиран фиг., ватрен фиг. , гибак фиг. - 

уи:свеж, јак, брз, млад, неуморан 

пасиван прид. неактиван, инертан, непродуктиван - уи. лењ, беспослен 
 

Став о животу Том Маргарита Мохито 

активан    

пасиван    

 

5.  
Маргарита и Мохито имају сличан доживљај света. Препиши две речи из текста које то потврђују.  

Одговор: ______________________________________________________________________________ 
 

6.  

 

Заокружи  Т за тачан став или Н за нетачан: 

 

 

 

 

Одрасли не придају никакву вредност нашим јунацима. Т Н 

Нико до одраслих не разуме  наше јунаке. Т Н 

Наши јунаци имају лоше мишшљење према одраслима. Т Н 

Свако од наших јунака има бар једну одраслу особу коју поштује. Т Н 

 



7.  

Игром случаја нашао/-ла си се у улози саветодавца за тинејџере. Заокружи слово испред савета који 

би дао Маргарити?  

а) Пронађите себе. Не допустите да други управљају вашим животом. То је само ваш живот! Остали 

могу ићи с вама, али нико не може напред уместо вас. 

б) Вежбајте оптимизам. 

в) Будите сигурни у себе. Не можете бити брижни и помагати другима ако нисте брижни према себи 

и ако најприје не помогнете себи. г) Ма само опуштено! 

д) Не бојте се неуспеха. Но, немојте остати лежати након што једном паднете. 

ђ) Не одустајте на одмах. Сетите се колико година имате испред себе и како се ствари из дана у дан 

мењају. Држите главу усправно и храбро корачајте даље. 

е) Не може нам сваки тренутак у животу бити једноставан и лаган, иначе живљење не би имало 

смисао, нити би ишта ценили. Стога учите и из оних лоших тренутка, јер вас сваки од њих има 

значење за вашу будућност. 

ж) Ви сте нико, док не порадите на својим врлинама и изградите се као особа каква желите бити. 

з) Говори гласније и више. 

и) Не живи у сновима. Живот није сан. 

ј) Не буди кукавица, не избегавај живот. 

Објасни свој избор: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

8.  

Маргаритина бака просула је у судоперу по карафу мохите и маргарите смејући се. „Нећете живети 

боље ако се затворите у тишину, изолујете се од осталог света. Тако само губите време. Као што га 

губите и кад се омамљујете...“  

 Зашто су мохито и маргарита написани малим словима? Подвуци реч која потврђује твоју тврдњу. 

 

9.  

а) Како разумеш ову реченицу: „Прворођено дете отвара капије, а друго се кроз њих провуче и 

збрише.“ ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

б) На ког јунака из датих одломака би се ово односило. _____________________________________ 

Како си то закључио/-ла? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 


