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Dragi u~enici,Dragi u~enici,

 Опет нам је у рукама  Опет нам је у рукама свежањ златних кључевасвежањ златних кључева којима се откључавају тајне  којима се откључавају тајне 
скривене у текстовима наше читанке. Њих чине питања и задаци који нас упућују скривене у текстовима наше читанке. Њих чине питања и задаци који нас упућују 
шта у песмама и причама треба да тражимо, где и како нешто треба да истражујемо, шта у песмама и причама треба да тражимо, где и како нешто треба да истражујемо, 
где и како нешто треба да запишемо, да допишемо и опишемо. Ти задаци и питања где и како нешто треба да запишемо, да допишемо и опишемо. Ти задаци и питања 
су путеви који нас поуздано воде до циља. Треба се само држати правих путева. су путеви који нас поуздано воде до циља. Треба се само држати правих путева. 
Они нас сигурно воде до успеха.Они нас сигурно воде до успеха.
        Аутори
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Opet sam Opet sam 
me\u drugovima

  11. .   Где си највећим делом провео лето?Где си највећим делом провео лето?

  22..  Чиме си се највише бавио?Чиме си се највише бавио?

  33..  С ким си се дружио?С ким си се дружио?

  44..  Шта си лепо доживео?  Шта си лепо доживео?

  55..  Шта си занимљиво прочитао?  Шта си занимљиво прочитао?

  66..  Јеси ли се зажелео школе и другова?  Јеси ли се зажелео школе и другова?

  77..  Како се осећаш кад си опет у школи међу друговима и другарицама?  Како се осећаш кад си опет у школи међу друговима и другарицама?

Нацртај предмет или залепи слику предмета уз који ти је време најбрже про-Нацртај предмет или залепи слику предмета уз који ти је време најбрже про-
лазило.лазило.
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raduj se, raduj, deteraduj se, raduj, dete

1.1. Јеси ли на прошлом часу испричао друговима шта си занимљиво летос до- Јеси ли на прошлом часу испричао друговима шта си занимљиво летос до-
живео? Сигурно ти је било лепо и много си се радовао. И твоји другови су се живео? Сигурно ти је било лепо и много си се радовао. И твоји другови су се 
нечему радовали. Деца се увек нечему радују. Слушај гласно читање ове пес-нечему радовали. Деца се увек нечему радују. Слушај гласно читање ове пес-
ме, па кажи:ме, па кажи:

а) Насловом ове песме песникиња Десанка Максимовић позива сву децу да  
неш то чине. Шта треба да чине? Одговори гласним читањем  наслова пес ме.
б) Какво расположење је изазвала ова песма код тебе?
в) Осећаш ли да је песникиња позив на радовање упутила и теби? По чему 
то осећаш?

        

        

        

2.2.  Чему се све треба радовати? Одговор потражи у тексту песме.  Чему се све треба радовати? Одговор потражи у тексту песме.
– Читај у себи 1. строфу  и издвој стих у коме песникиња каже чему се тре-
ба радовати:

     

     

     

 – У том стиху једна реч је најзначајнија. Издвој ту реч : – У том стиху једна реч је најзначајнија. Издвој ту реч :

        

– Потражи и издвој и у другој строфи стих који казује чему се треба радо-
вати: 

        

Издвој и из тог стиха најзначајнију реч:
     

 – У 3. строфи такође има један такав стих. Препиши га: – У 3. строфи такође има један такав стих. Препиши га:
     

– Издвој и најзанимљивију реч у том стиху:
     

Заокружи све ове издвојене речи јер су оне најважније.
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3.3. Читај гласно песму тако да својим читањем покажеш у чему се састоје ле- Читај гласно песму тако да својим читањем покажеш у чему се састоје ле-
пота, радост и топлота којима се треба радовати.пота, радост и топлота којима се треба радовати.

– Шта ти је у 1. строфи најлепше?
– Шта те у 2. строфи највише радује?
– Шта ти је у 3. строфи најтоплије?

4.4. Испричај како си се једном нечему јако радовао. Испричај како си се једном нечему јако радовао.

5.5. Гласним читањем песме покажи како изгледаш када се радујеш. Гласним читањем песме покажи како изгледаш када се радујеш.

6.6.  НапишиНапиши  кратаккратак састав који ће да говори о томе како и чему се ти највише  састав који ће да говори о томе како и чему се ти највише 
радујеш.радујеш.

Radujem se...Radujem se...
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moj hektormoj hektor

1.1. Пас је омиљена човекова животиња и често постаје његов кућни љубимац.  Пас је омиљена човекова животиња и често постаје његов кућни љубимац. 
Имаш ли ти кућног љубимца? Опиши га. Слушај гласно читање ове приповет-Имаш ли ти кућног љубимца? Опиши га. Слушај гласно читање ове приповет-
ке па кажи:ке па кажи:

а) Како се дечак из ове приче односи према свом псу Хектору?

б) Шта је урадио дечаков отац кад је чуо да је пас болестан?
в) Чиме је Хектор заслужио да га дечак и његов отац тако пазе?
г) Како је на тебе деловао крај ове приповетке?

2.2. Читајте приповетку по пасусима. Читајте приповетку по пасусима.
– Којим особинама ћеш означити особине дечака из ове приповетке? На-
веди те речи: 

    ,    ,     ,
    ,    ,     ,
    ,    ,     ,
    ,    ,     ,
    ,    ,     ,
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– Подвуци речи којима се могу означити особине дечаковог оца:

    строг
    суров
    пажљив

храбар
осећајан
свиреп

– Наведи реченицу из текста која потврђује твоје одговоре:

        

3.3.  Уживи се у улогу дечака и тако препричај текст.Уживи се у улогу дечака и тако препричај текст.

4.4.  Кад је дечак угледао празну Хекторову кућицу, сигурно је о нечему раз-Кад је дечак угледао празну Хекторову кућицу, сигурно је о нечему раз-
мишљао. мишљао. 

– Шта мислиш о чему? Како се тада осећао? Испричај.

5.5.  Научи овај текст изражајно да читаш.Научи овај текст изражајно да читаш.

Ovaj de~ak Ovaj de~ak 
zove se pepo krstazove se pepo krsta

1.1. На овом свету има много тужних дечака и девојчица. Често су за то криви  На овом свету има много тужних дечака и девојчица. Често су за то криви 
и њихови родитељи. Слушај гласно читање ове песме па кажи: и њихови родитељи. Слушај гласно читање ове песме па кажи: 

а) Како се зове тужни дечак из ове песме?
б) Зашто је тужан?
в) Шта ти је најтужније у овој песми?
г) Какво расположење је код тебе изазвала ова песма?

2. 2. Прочитајте гласно песму по строфама, настављајући. Прочитајте гласно песму по строфама, настављајући. 
– Зашто је Пепо Крста тужан, сазнаћеш ако одговориш на питања:
– Где станује Пепо Крста?

   

– Чиме се бави његов отац?
   

   

– Зашто његовог оца зову Хо - хо - хонд?
   

   

    **
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– На кога личи тај „поружени“ дечак?
   

3.3.  Како живи Џон Хохохонд? Одговор се налази у 4, 5. и 6. строфи. Прочитај их.  Како живи Џон Хохохонд? Одговор се налази у 4, 5. и 6. строфи. Прочитај их.

4.4.  Колико је дубока туга Крсте Пепе? Одговори гласним читањем 7. строфе.  Колико је дубока туга Крсте Пепе? Одговори гласним читањем 7. строфе.

5.5.  Наведи стихове из 4. строфе који казују какав је Џон Хохохонд:  Наведи стихове из 4. строфе који казују какав је Џон Хохохонд:

  

  

  

  

– Заокружи најважније речи у тим стиховима.
– Кажи једном својом реченицом какав је човек Џон Хохохонд.
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6.6. Наведи стихове из 5. строфе који казују каква је Лиза, Пепина мајка:Наведи стихове из 5. строфе који казују каква је Лиза, Пепина мајка:

  

  

  

  

   

– Заокружи најважније речи у тим стиховима.
– Кажи једном својом реченицом каква је Лиза.

    

7.7.  У којим стиховима уочаваш основну мисао (идеју, поруку) ове песме? На-У којим стиховима уочаваш основну мисао (идеју, поруку) ове песме? На-
веди те стихове:веди те стихове:
    

   

8.8.  Научи изражајно да читаш песму.Научи изражајно да читаш песму.

Sima Gluva]Sima Gluva]

1.1.  Протумачи народну Протумачи народну пословицупословицу: „У лажи су кратке ноге“. Слушај гласно : „У лажи су кратке ноге“. Слушај гласно 
читање ове приповетке, па кажи: читање ове приповетке, па кажи: 

а) Зашто су Симу Младеновића његови другови прозвали Сима Глуваћ?
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б) Чиме Сима код тебе изазива смех?
в) Шта је Сима хтео да постигне правећи се глув?
г) Како се завршило Симино претварање?
д) Какво расположење је код тебе изазвао крај ове приповетке?

2.2.    Читајте приповетку са подељеним улогама.Читајте приповетку са подељеним улогама.
– Подвуци речи које означавају Симине особине:

   доброћудан   доброћудан
   вешт   вешт
   препреден   препреден
   храбар   храбар

лењлењ
лукавлукав
нежаннежан

3.3.  Заокружи број испред тачног одговора. Сима нас својим понашањем:Заокружи број испред тачног одговора. Сима нас својим понашањем:
 1. растужује
 2. засмејава
 3. оставља равнодушним
 4. чини озбиљним
– Читај гласно део текста којим ћеш најбоље потврдити тачност свог од-
говора.

4.4.  Пронађи део текста који потврђује исправност народне пословице „У лажи Пронађи део текста који потврђује исправност народне пословице „У лажи 
су кратке ноге“.су кратке ноге“.

– Читај прво у себи па онда се јави да гласно читаш и тај део текста.

5.5.    Како замишљаш Симу Глуваћа у његовом одељењу? Опиши га. Узми у обзир:Како замишљаш Симу Глуваћа у његовом одељењу? Опиши га. Узми у обзир:
– спољашњи изглед Симе Глуваћа
– његово одело
– покрете руку и тела при одговарању
– начин на који говори
– претварање да не чује  
– страх од батина

6. 6. Шта мислиш о Сими Глуваћу? Напиши у свеску.Шта мислиш о Сими Глуваћу? Напиши у свеску.
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Drug DruguDrug Drugu

1.1.  Ко је твој најбољи друг или другарица? Зашто се радо дружите? Испричај. Ко је твој најбољи друг или другарица? Зашто се радо дружите? Испричај. 
Слушај гласно читање песме, па кажи: Слушај гласно читање песме, па кажи: 

а)  Зашто песник каже: „Ко има друга, има све“? Одговори читањем стихо-
ва који то потврђују.
б) Шта све не може да буде другарство, а шта јесте другарство? Одгово-
рите у паровима: једно чита одговор на први део, а друго на други део 
питања.
в) Шта ти се највише допада у делу песме који говори шта другарство није? 
Препиши те стихове:

        

        

        

        

г)  Шта ти се највише допада у делу песме који говори шта другарство 
јесте? Препиши најлепши стих. 

        

д) Сам прочитај завршни део песме који има наслов: Друг је само другу 
друг.
  

2.2.  Читај целу песму гласно тако да сви твоји другови осете да ти знаш шта је Читај целу песму гласно тако да сви твоји другови осете да ти знаш шта је 
другарство. Најлепши део научи напамет.другарство. Најлепши део научи напамет.

La`La`

1.1.  Seti se kako se proveo Sima Gluvać zato što je lagao. Ispričaj to ukratko. Slušaj   Seti se kako se proveo Sima Gluvać zato što je lagao. Ispričaj to ukratko. Slušaj 
glasno čitanje ove pripovetke, pa kaži:glasno čitanje ove pripovetke, pa kaži:

a) Ko je glavni lik ove pripovetke? 
b) Kome je on pokušao da laže? 
c) Zašto nije izdržao da laže do kraja? 
d) Kako se osećao dok je lagao? 
e) Šta bi se desilo da se Miša nije pokajao?
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2.2. Čitajte priču nastavljajući.  Čitajte priču nastavljajući. 
– Pronađi rečenice koje kazuju da je Miši bilo žao što je slagao roditelje. Čitaj 
te rečenice u sebi, a onda se javi da ih čitaš glasno.

– Šta ti te reče ni-
ce govore o Mi ši? 
Koje on ima oso-
bine? Nastavi da 
ih nabrajaš:

savestan
   

    

    

    

3.3. Protumači značenje poslednje rečenice ove pripovetke. Protumači značenje poslednje rečenice ove pripovetke.

4.4. Zašto je Miši sada sve „bilo lepo“? Podvuci tačan odgovor:  Zašto je Miši sada sve „bilo lepo“? Podvuci tačan odgovor: 
а) Zato što opet čita „Kekec“.
b) Zato što se na vreme pokajao.

5.5.  Kojom narodnom poslovicom bi se mogla izraziti poruka ove priče? Navedi je.  Kojom narodnom poslovicom bi se mogla izraziti poruka ove priče? Navedi je.

   

   

   

   

  

Dobar DrugDobar Drug

1.1. У песми Драгана Лукића  У песми Драгана Лукића Друг другу Друг другу видео си шта другарство није, а шта видео си шта другарство није, а шта 
јесте. Читај ову кратку и занимљиву песму Јована Јовановића Змаја.јесте. Читај ову кратку и занимљиву песму Јована Јовановића Змаја.

2.2. Песму прво читај у себи, а онда гласно. Песму прво читај у себи, а онда гласно.

3.3. Гласним читањем песме покажи ко је добар друг. Гласним читањем песме покажи ко је добар друг.

4.4. Научи песму напамет. Научи песму напамет.

5.5. Такмичи се са друговима у рецитовању песме. Такмичи се са друговима у рецитовању песме.

**
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Vredni De~koVredni De~ko

1.1. Испричај како се ујутро спремаш у школу. Помажу ли ти родитељи да се  Испричај како се ујутро спремаш у школу. Помажу ли ти родитељи да се 
спремиш? Слушај гласно читање овог драмског текста, па кажи:спремиш? Слушај гласно читање овог драмског текста, па кажи:

а) Је ли Драгиша заиста вредан дечко?
б) Како изгледа његово спремање у школу?
в) Како си доживео његову изјаву на крају?
„Ја се брзо спремам. Довољно је да се дигнем у пола осам“.
г) Шта би поручио Драгиши када би се дружио са њим?

2.2. Читајте текст са подељеним улогама. Такмичите се у читању текста у па- Читајте текст са подељеним улогама. Такмичите се у читању текста у па-
ровима.ровима.

3.3.  Наведи особине Драгишине и његове маме:  Наведи особине Драгишине и његове маме:

Драгиша Мама
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44.. Подвуци тачан одговор. Овај текст је писан у облику: Подвуци тачан одговор. Овај текст је писан у облику:
  описа
      дијалога
          приповедања 

5.5. Заокружи број испред тачног одговора. Овакав текст називамо: Заокружи број испред тачног одговора. Овакав текст називамо:
          1. поетски  
      2. прозни
  3. драмски

    zapamtizapamti 

Драмски текст Драмски текст се пише за приказивање на се пише за приказивање на позорниципозорници и зове се  и зове се позо-позо-
ришни комадришни комад. Он може да има више . Он може да има више чиновачинова, више посебних целина., више посебних целина.  Ти Ти 
већвећ  знаш да се такав комад кад има само један чин зове знаш да се такав комад кад има само један чин зове једночинкаједночинка. У . У 
драмском тексту преовладава драмском тексту преовладава дијалог. дијалог. То је онај део текста који глум-То је онај део текста који глум-
ци на позорници изговарају. Али глумцима треба упутство како неш-ци на позорници изговарају. Али глумцима треба упутство како неш-
то треба изговорити (нежно, срдито, увређено, весело), какве покрете то треба изговорити (нежно, срдито, увређено, весело), какве покрете 
тре ба направити (рукама, телом) какав израз лица при том ваља имати. тре ба направити (рукама, телом) какав израз лица при том ваља имати. 
Сигурно си приметио да се таква упутства пишу другачијим словима Сигурно си приметио да се таква упутства пишу другачијим словима 
и стављају се у заграде. Овај текст обавезно мораш да прочиташ да би и стављају се у заграде. Овај текст обавезно мораш да прочиташ да би 
што боље  и уверљивије одглумио своју улогу.што боље  и уверљивије одглумио своју улогу.

6.6. У драмском тексту  У драмском тексту Вредни дечкоВредни дечко пронађи делове текста писане у загради.  пронађи делове текста писане у загради. 
Проучи шта тај текст казује.Проучи шта тај текст казује.

7.7. Спремите овај драмски текст за извођење на позорници.     Спремите овај драмски текст за извођење на позорници.    

KoloKolo

1.1. Сигурно си некад посматрао како игра коло. Опиши какав је утисак то на  Сигурно си некад посматрао како игра коло. Опиши какав је утисак то на 
тебе оставило. Слушај гласно читање песме па кажи:тебе оставило. Слушај гласно читање песме па кажи:
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а) Кога песникиња Мира Алечковић позива у коло?
б) Зашто она жели да то коло буде „широко, широко“?
в) Како би изгледало то коло?
г) Желиш ли и ти да 
играш у том колу? 
Зашто?

2.2.  Прочитајте песму гласно, настављајући.  Прочитајте песму гласно, настављајући.

3.3.  Читај у себи и одговарај.  Читај у себи и одговарај.
Шта ти ови стихови казују о песникињиним жељама:
 „Сва деца света“ (су у овом колу)
 „... Ни једно дете неће бити без хлеба“
 „... како је широк кров овог нашег неба“
Настави да ређаш одговоре:  
 – да је песникиња племенита  
 –  да на свету има места за све

 –    

 –    

 –    

Протумачи стихове:
 „Нек игра вук са Црвенкапом,
 нек поштује рода жабу,
 ако не будемо играли загрљени, коло ће се, негде расплести“
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4.4. Сигурно си приметио да је ово коло све разиграније што се песма ближи  Сигурно си приметио да је ово коло све разиграније што се песма ближи 
крају. Песникиња тражи од деце да се ухвате у коло „са сунцем, са цвећем“. крају. Песникиња тражи од деце да се ухвате у коло „са сунцем, са цвећем“. 
Гласним читањем тога дела песме покажи живост и разиграност кола.Гласним читањем тога дела песме покажи живост и разиграност кола.

5.5. Покушај да кажеш шта би била порука ове песме. Покушај да кажеш шта би била порука ове песме.
      
      
      
      
      

6.6. Научи изражајно да читаш целу песму. Научи изражајно да читаш целу песму.

Ja i Adam Ja i Adam 
Mickijevi~Mickijevi~

1.1. Sigurno te uspeh koji postižeš u školi raduje, a neuspeh rastužuje. Kako to deluje  Sigurno te uspeh koji postižeš u školi raduje, a neuspeh rastužuje. Kako to deluje 
na tvoje roditelje? Ispričaj svojim drugovima i učitelju. Slušaj glasno čitanje ove na tvoje roditelje? Ispričaj svojim drugovima i učitelju. Slušaj glasno čitanje ove 
pripovetke pa kaži:pripovetke pa kaži:

a) Iz koga predmeta je dečak iz pripovetke dobio jedinicu?
b) Koga se dečak naročito bojao zbog jedinice?
c) Kako je Zosja, dečakova drugarica, utešila dečaka?   
d) Kako je dečakova majka primila priču o velikom poljskom pesniku Adamu 
Mickijeviču, koju je dečak čuo od Zosje?
e) Šta je dečak ipak, do kraja morao da čini da bi popravio jedinicu iz poljskog 
jezika?

2.2. Čitajte pripovetku po pasusima, nastavljajući.  Čitajte pripovetku po pasusima, nastavljajući. 
– Pronađi dve rečenice koje je učiteljica uputila dečaku kad mu je zapisala 
jedinicu. Prepiši te rečenice.

 –    
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* Kakva je prva rečenica, a kakva druga po sadržaju?

1.     2.   
     
* Koji pravopisni znak bi trebalo staviti na kraju 2. rečenice?

     

– Kako se dečak osećao posle učiteljičinog prekora? Pročitaj glasno taj deo 
teksta. 
– Pročitaj u sebi deo teksta u kome Zosja teši dečaka.
– Koje dve reči smatraš najvažnijim u Zosjinom savetu upućenom drugu? 

Izdvoj ih:      

        

        

U dečakovom pokušaju da uteši majku pričom o Adamu Mickijeviču jedna reč 
je nju posebno naljutila. Koja?

        

        

– Pročitaj glasno rečenicu u kojoj je majka napravila razliku između svog sina 
i Adama Mickijeviča.
– Kako je dečak pokušao da smiri svoju majku? Pročitaj taj deo teksta.
– Navedi reči koje označavaju dečakove osobine:

    ,    ,     ,
    ,    ,     ,
    ,    ,     ,

– Kraj ove pripovetke izražava i njenu osnovnu ideju. Kojima od ovih poslovica 
se ta ideja može iskazati? Podvuci te poslovice.
 – Bez muke nema nauke.
 – Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada.
 – Ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne nagreje.
 – Sit gladnom ne veruje.

3.3. Dečak je ovde ispričao svoj lični doživljaj. Ispričaj i ti neki svoj lični doživljaj. Dečak je ovde ispričao svoj lični doživljaj. Ispričaj i ti neki svoj lični doživljaj.
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