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МЕРИМО РАСТ НАШЕГ ЗНАЊА - октобар

1. Повежи дело и писца:
„Школа“

Гвидо Тартаља

„Тајна“

Александар Поповић

„Два писма“

Драган Лукић

„Зна он унапред“

Мирослав Антић

2. Правилно препиши реченицу поштујући правописна правила при набрајању.
Горан је на утакмицу понео копачке лопту и флашицу воде.
______________________________________________________________________

3. Прочитај дати текст, а затим заокружи тачан одговор.
Драга учитељице,
За данашње обнављање градива смо се припремали тако што смо преслишавали једни
друге. Нисмо ни осетили како је време брзо пролазило. Дружили смо се, обнављали и
забављали. Заиста је лепо када заједно проводимо време. Овако учимо да поштујемо и
туђе мишљење, чак и када се не слажемо. Једва чекамо да Вам покажемо колико знамо
и да будете поносни на нас као што Сте и досад били.
Ваше II/4

Овај текст представља: песму

драмски текст

писмо

4. Потребно је да напишемо писмо Ани Милић која живи у Нехруовој улици, у кући чији је
кућни број једнак највећем једноцифреном броју, у Новом Београду. Напиши правилно
њену адресу.
Прима:
________________________________
______________________________________

___________________________
_________________________
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5. Из које песме су ови стихови?
„Сваког септембра,
Кад јесен ступи,
по два су борца
у школској клупи.“
Ови стихови су из песме _______________________.
6. Правилно написана реченица је:
а) Сећаш ли се зашто си јуче закаснио?
б) Сећаш ли се зашто си јуче закаснио.
в) Сећашли се зашто си јуче закаснио?

7. Реченица „Не гази траву!“ је
а) обавештајна

б) упитна

в) заповедна

г) узвична

8. Наброј лица из драмског текста „Два писма“ _________________________________
9. Којој прочитаној песми одговара илустрација (обој одговарајуће поље).
„Школа“
„Тајна“
„Патак и жабе“

„Добри пријатељи“

10. Правилно препиши текст писаним словима ћирилице.
миша живи у горњем милановцу. следећег викенда ће са родитељима путовати у
велику британију. његов другар растко иде код тетке у сремску митровицу. зимски
распуст ће провести заједно на старој планини.

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

www.basjelepobitidete.com
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

