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Сада сте у четвртом разреду! За успешно решавање задатака 
треба пажљиво да читате размишљате, посматрате све 
написано и анализирате. Можете и да упоређујете дате текстове, 
маштате, повезујете и примењујете све раније стечено знање. 
Имаћете прилике да решавате загонетке и ребусе, цртате, 
уочавате битно и да се, уз све то, још и добро забавите. 

Каже се „Лепа реч и гвоздена врата отвара“, а овде, уз помоћ 
речи, отворамо врата многих царстава песама, прича, бајки, 
басни, научно-популарних текстова и романа. 

 За отварање свих тих царских врата биће вам потребно да 
завирите у ваше читанке, лектиру, антологије песама, да одете 
до библиотеке, а можете нешто да питате и учитељице и 
потражите на интернету. 

 У овој радној свесци постоји и један „лутајући“ задатак. 
Нешто више о њему ћете прочитати на страни 23. 

Верујемо да ће ваше путовање до свих наших царстава, од 
врата до врата, бити веома успешно, да ће пробудити у вама 
љубав према лепој речи и књижевности, отворити путеве маште 
и помоћи вам да остварите немогуће. 
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1. У ЦАРСТВУ ПЕСАМА

1.1.

  Лубенице

Сазреле су лубенице
покрај воде Студенице
Споља плаве, изнутра зреле,
свака ко буренце – слатке, медене;
са доње стране жућкасто-беле,
набрекле, ’ладне, ледене, ледене...

Милован Данојлић у својој поезији пева о укусима разног воћа,
мирисима, бојама и звуковима природе која нас окружује 
и која нам је свима блиска.
Пронађи у школској лектири његове песме Дуња, Лубенице, 
Јабуке и прочитај их у целини заједно са песмом Трешња у цвету.

  Јабуке

Црвене јабуке са плантаже
на пијаци се највише траже,
а оне квргаве, сиротињске
петровданске или илињске...

  Дуња

Ко’ светиљка која тиња и куња,
мутним се сјајем прелива дуња....

Песма Трешња у цвету била је усамљена у читанци, па су јој у посету дошле и песме 
Дуња, Лубенице и Јабуке. Песме су селе у хлад дрвета и започеле разговор. Напиши 
шта мислиш о чему су разговарале.

Трешња у цвету каже: 

Дуња каже: 

Јабука каже: 

Лубеница каже: 

Милован Данојлић – ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ
Трешња у цвету, Дуња, Лубенице, Јабуке 
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Дуња, Лубенице и Јабука заједно кажу Трешњи у цвету: 

Стихови песама Милована Данојлића су се измешали и настала је нова песма коју смо 
назвале Јесења пијаца. У њој су измешани стихови песама Лубенице, Дуња, Трешња у 
цвету, Јабуке, и још једне чији наслов се крије у овој речи: Е Ц И В К Т О Р.

Песму Јесења пијаца линијама раздвој на стихове. Са десне стране напиши којој песми 
који стихови припадају. 

ЈЕСЕЊА ПИЈАЦА НАСЛОВ ПЕСМЕ КОЈОЈ ПРИПАДАЈУ СТИХОВИ

Сва узаврела и сва бела;

у њој зузори хиљаду пчела.

А оне квргаве, сиротињске

петровданске или илињске...

Споља плаве, изнутра зреле

свака ко буренце – слатке, медене;

Погнутих главица, црвено – сјајне,

шапућу росне баштенске тајне;

Који нас, увек изнова, сећа

да негде – ван земље – постоји срећа...
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У лирским песмама упознајемо расположења и размишљања песника који их пишу. 
Сажете су, сликовите, осећајне и певљиве. Многим песницима је као инспирација за 
писање оваквих песама послужило решење ребуса који следи.

Решење: 

Колико у твом одељењу има ђака?  . Колико је то руку за руковање?  .

Колико је то прстију који ти могу пружити помоћ?  . Колико њих свира неки

музички инструмент?  . Колико њих лепо пише саставе?  . Колико њих

има петицу из математике?  . Колико њих најбоље познаје живот биљака и

животиња?  . Колико њих лепо црта?  . Kолико је добрих спортиста 

 . Колико њих има неког кућног љубимца?  .

Када су деца у разреду сложна, онда она могу да ураде велике ствари као што је
чување зеленила на планети, заштита животиња, брига о старим и немоћним људима... 

Допиши шта би још све могла да ураде тако сложна деца:

1.2. ДРУГАРСТВО И ПЕСНИЦИ О ДРУГАРСТВУ 
Друг другу, Драган Лукић; Свитац пшеничар и воденичар, Добрица Ерић; 
Мрав добра срца, Бранислав Црнчевић; Пауково дело, Десанка Максимовић
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Како песник Драган Лукић у својој песми Друг другу објашњава шта значи другарство?

Зашто другарство није птица, а зашто није пахуљица? 

Зашто песник пореди другарство са војничком храброшћу, часном речју и сећањем на
друга?

Ти сигурно имаш доброг друга. 
Са другом бих најрађе слушао песму 

Са другом би делио 

Са другом би причао о 

Са другом би гледао 

„Лутајући задатак” је задатак који се протеже на више страница ове радне свеске. 
Његов почетак није на овој страни, па га засада, прескочи. Решавајући задатке 
на другим странама, пронаћи ћеш његов почетак.

„Лутајући задатак”: 

            Тако је причао сред ноћне тишине
            Своју причу пуну мјесечине,
            Док звијезде нису позаспале,
            И оне велике и оне мале.
Шта је на крају било прочитај при дну стране 42.
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Песник Добрица Ерић је написао песму Свитац пшеничар и воденичар чија је тема
усамљеност и настанак чудног пријатељства. Читајући песму, уочаваш неку збрку. 
Разреши је.

1. Свитац је стар или млад, а воденичар је можда пшеничар или мађионичар, физичар 
или техничар или је свитац пшеничар, а воденичар стар? Ко ту шта гради већ три недеље?

2. Ко је пре лутао, а ко брашно гутао? 

3. Ако старац позива госта, коме је самоће доста? 

4. Коме жрвањ певуши и коме се жижак пали у души? 

5. Ко слуша песму срца, а ко просипа брашно и купи зрнца? 

 

6. Зашто пева срце старог воденичара? 

 

7. Шта се дешава у воденици кад падне сутон? 

 

8. Када прилегне старац на ћилим траве, ко му лулом светлуца око главе? 
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Песма Бранислава Црнчевића Мрав добра срца пева о једном мраву који је забринуо
три милиона мрава у мрављем граду.

Опиши мрављи град. 

 

Шта се дешава у мрављем граду у пет сати? 

 

Где су мрави у шест сати? 

 

Шта раде мравље старешине, а шта мрави? 

 

Шта се изненада десило једног јутра у мрављем граду? 

 

Нестао је мрав који је највише певао и галамио. Због чега се осамио? 
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У поља на левој страни упиши шта су све мрави радили, а на десној шта нису. 

Којим речима је три милиона и први мрав оправдао своје ћутање, гладовање, лутање и

чучање? 

Како оправдаваш такав поступак мрава? 

 

 

Опиши сличну ситуацију у којој си се ти нашао или си о њој слушао.
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Понекад пријатељства могу бити необична. Та необична пријатељства склапају се
између људи и животиња. Пријатељство се може показати и тако што некоме учиниш
добро дело не очекујући ништа заузврат. О томе нам говори песма чији наслов треба 
да откријеш на слици.

Наслов песме је , а написала ју је 
Десанка Максимовић.

Једна песничка слика опевана је овим стиховима:

„Могла сам покретом руку
здерати то плетиво,
сву паукову муку
смрсити у клупче сиво,
али ми беше жао.”

Шта ти  говоре ови стихови? 
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Пронађи и препиши стихове који говоре о томе на који начин је песникиња 

размишљала о пауку и његовом делу. 

 

У ком моменту се види да су се песникиња и паук разумели? 

 

 

СТВАРАЊЕ ПАУЧИНЕ – ИНТЕРВЈУ

Како би један искусни паук одговорио на ова новинарска питања?
НОВИНАР: Господине пауче, колико је тешко плести мрежу?

ПАУК: 

 

НОВИНАР: Од кога учите како се плете мрежа?

ПАУК: 

 

НОВИНАР: Које је место најпогодније за прављење мреже?

ПАУК: 

 

НОВИНАР: Колико је мрежа издржљива?

ПАУК: 

 

НОВИНАР: За шта вам служи мрежа?

ПАУК: 

 

НОВИНАР: Како се мрежа плете кад дува ветар?

ПАУК:  
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Песму Ко да то буде написао је наш познати песник 
Стеван Раичковић. Наслов песме нас упућује на некога из 
даљине кога чекамо и коме бисмо се обрадовали.

Реши укрштеницу и откриј кога то чекамо.

1. део воза који вуче локомотива;

2. велико морско пловило;

3. превозно средство које вуку пси по снегу;

4. луксузно водено превозно средство;

5. плови кроз облаке, а птица није.

Кога радо дочекујеш у својој кући? 

Ко никада није био код тебе, а радо би га угостио?

Ко се теби највише обрадује када долазиш са пута? 

На који начин ти то показује? 

Некада су људи, пре рачунара и паметних телефона, својим пријатељима који су далеко,
писали писма. Писали су им о својим догађајима и доживљајима. Ево прилике да и ти
тако обавестиш свог замишљеног новог пријатеља о доласку твојих драгих гостију.

1.3.

1.

2.

3.

4.

5.

Ко да то буде, Стеван Раичковић


