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Глаголи
1.   Разврстај глаголе из текста на оне који означавају радњу, стање или 

збивање. 

Напољу грми и сева. Киши цео дан. Читам у својој соби  веома 
занимљиву књигу. Маштам и сањарим о томе да обилазим свет и 
пролазим кроз разне узбудљиве авантуре као јунакиња из књиге.

           РАДЊЕ                                  СТАЊА                               ЗБИВАЊА

2.   Препиши следећу реченицу 
тако да глаголе употребиш у 
трећем лицу множине.

•  Направио је кућицу за птице, 
поставио је на дрво и ставио 
храну у њу.

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________
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3.   Напиши испод сваке реченице у ком времену се налазе глаголи у њој 
(прошлом, садашњем или будућем).

•  Управо крећем на базен са родитељима, друговима и другарицама 
из краја. __________________________________________________ 

•  Понела сам  крему за сунчање, качкет и два велика пешкира.

 _________________________________________________________

•  Пливаћемо и дивно ћемо се забављати!

 _________________________________________________________

4.  Подвуци све глаголе у наведеном одломку.

„Али бар уреди писаћи сто, намести кревет, обриши прашину, усисај 
прашину, баци ђубре, простри веш, испеглај га, прошетај пса, замени 
мачки песак, орибај каду, промени гумицу на славини, истреси тепихе, 
опери прозоре, офарбај полицу, окречи стан, сашиј нове навлаке за 
јастучиће, среди плакаре, умеси колаче, скувај кафу, седи и настави 
даље да читаш књигу.”

(Јасминка Петровић, Бонтон) 

5.   Изабери једну омиљену друштвену игру или игрицу коју играш на 
рачунару или мобилном телефону. Напиши назив те игре, а затим 
објасни како се игра и шта је циљ игре. 
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Устаљена и 
посебно наденута 
имена животиња

1.   Уколико си била/био код родбине или 
пријатеља који живе на селу и гаје домаће 
животиње, напиши на линијама имена тих 
животиња. Ако ниси имала/ имао прилику да 
боравиш на сеоском имању, напиши име неке 
домаће животиње за које си чула/чуо.

 ________________________________________

2.   Присети се једног Дизнијевог цртаног филма у којем су главни ликови 
животиње, па на линији напиши имена тих животиња. Уколико си се 
присетила/присетио више филмова, напиши њихове називе и имена 
животиња које се у њима помињу.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

3.   Допиши имена животиња која се налазе у насловима уметничких дела.

„Маза и __________________________”

„________________________ се враћа кући”

„Бела ____________________________”
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4.   Спој имена животиња у левој колони са именима других животиња које 
се јављају као ликови у истим уметничким делима, у десној колони. Име 
једног лика је вишак. 

слонче Дамбо • • лане Бамби
пас Пердита • • медвед Балу

зец Трупко • • миш Тимотије
рак Себастијан • • пас Понго
пантер Багира •

5.   Присети се текстова обрађених у твојој 
читанци: Десанка Максимовић Пауково 
дело и Лав Николајевич Толстој Врабац
и ласте. На основу особина животиња 
у њима дај им имена. Можеш написати и 
више имена за једну животињу.

паук  ______________________________

 __________________________________

врабац ____________________________

 __________________________________

ласте  _____________________________

 __________________________________

6.   Прочитај одломак из књижевног дела које се налази у твојој читанци, 
препознај животињу и напиши њено име на линији.

„Па ево шта: угинуо је у дубокој старости, мажен и пажен. Имао 
је много потомака. Један од тих потомака који је наследио не само 
његову длаку него и његово име, седео је те јунске вечери 1419. о којој 
причамо, уз Деспота. Био је ставио своју њушку на господарево колено. 
То је све.”

 (Светлана Велмар Јанковић, Стефаново дрво) 

Име животиње је _________________________________________________.



Радна свеска 4
Уз Читанку за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић
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Момчило Мошо Одаловић   

Ptice kosov~ice

Прочитај песму „Птице косовчице” и одговори на питања. 

 Како се осећа дечак у песми? 

 ___________________________________________________________________

 Због чега тугује његова породица? 

 ___________________________________________________________________

Објасни шта гнездо представља за птице. 

 ___________________________________________________________________

Шта се догодилo са птичјим младунцима у песми? 

 ___________________________________________________________________

 Зашто се помињу птице косовчице? 

 ___________________________________________________________________

Плачу бака и дека.
Шта им је, да ми је знати?
Плачу мама и тата;
и ја ћу заплакати...

Неко нам отео гнездо,
а много, много боли – 
кад се изгуби оно
што се највише воли.

У гнезду били птићи.
Били, нема их више.
А птице косовчице – 
плачу, падају кише...

1.



13

На који начин природа саосећа са тужним птицама? 

 ___________________________________________________________________

 У чему је сличност између људи који остану без дома и птица које изгубе 
гнездо? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

Подвуци стихове у којима је исказана главна мисао у песми.

Податак о завичају песника Мошa Одаловића и Добрице Ерића пронађи у 
Читанци, у кратким биографијама које се налазе уз њихове песме, па допуни 
реченице.

Завичај Добрице Ерића је _____________________________________________.

Завичај Момчила Мошa Одаловића је ___________________________________.

Која реч у овој песми Моша Одаловића открива везу са песниковим 
завичајем? 

____________________________________________________________________

Повежи линијама наслов песме са основним тоном и осећањем или 
расположењем које у њој препознајеш.   

 ведар тон              „Отаџбина је наша очевина”         туга и жалост за нечим штo
                                                                                                                 је неповратно изгубљено 

тужан тон                                „Завичају”                               захвалност, љубав и дивљење 

 озбиљан тон                   „Птице косовчице”                   весеље и најлепше жеље
                                                                                                                 за напредак 

Реши укрштеницу и добићеш нову реч у обојеним квадратићима.

1. дедин отац

2. авлија

3. други назив за кућу

4. љубав према отаџбини

5. родни крај

6. име државе у којој живиш

7. место где се излежу птићи

8. свечано обећање, заклетва 

3.

2.

4.

5.

6.
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Vilhelmina MinaKaraxi} 
српска сликарка                           

Рођена је1828. године у предграђу Беча, као 
седмо дете Вука Стефановића Караџића и Беч-
лијке Ане Краус. Од тринаесторо деце 
преживели су једино Мина и њен брат 

Димитрије. Отац се трудио да јој обез-
беди добро образовање. Имала је при-

ватне часове језика, музике и сликарства. 
Свирала је клавир, учила француски, енглески, 

италијански и руски језик, а српске народне песме, 
приповетке и пословице пре-
водила је на немачки. 

У чувени Минин „Спо-
менар” уписале су се многе 
значајне личности српске и европске културе. Ту је по-
знате стихове Певам дању, певам ноћу записао и Вуков 
пријатељ и сарадник, песник Бранко Радичевић. Мина 
је своје успомене на њега сачувала у тексту „Сећање на 
Бранка”. 

Сликарство је било велика 
љубав Мине Караџић. После 
Катарине Ивановић, она је дру-

га сликарка у српској историји уметности. Ликовно 
образовање стекла је у Бечу, а са оцем је посећивала 
галерије у Венецији, Берлину и другим европским гра-

довима. Сликала је углавном порт-
рете родитеља, родбине и прија-
теља. У почетку су то били цртежи 
оловком, кредом и акварели, а 
касније је сликала уљаним боја-
ма. Сачувано је двадесетак њених 
слика и неке се налазе у Народном музеју у Београду. 

Била је удата за професора Алексу Вукомановића и 
имала је сина Јанка, који је врло млад страдао у рату. Мина 
је умрла 1894. године у Бечу. Сахрањена је у селу Савинац, 
код Горњег Милановца и са њом се угасила лоза Вука Сте-
фановића Караџића.

Лик Бранка Рaдичевића                                                 по нацрту Мине Караџић и Стевана Тодоровића, дрворез

Катарина Ивановић, 
Аутопортрет

седмо дете Вука Стефановића Караџића и Беч-

Портрет брата Димитрија

Млади Црногорац

Димитрије. Отац се трудио да јој обез-
беди добро образовање. Имала је при-

ватне часове језика, музике и сликарства. 
Мина Караџић

Рођена је1828. године у предграђу Беча, као 
седмо дете Вука Стефановића Караџића и Беч-седмо дете Вука Стефановића Караџића и Беч-

Ана Краус и Вук Караџић  
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Одговори на питања из текста о српској сликарки Мини Караџић Вукомановић.

 Како се звала Минина мајка? __________________________________________

 Чије портрете је Мина најчешће сликала? _______________________________

 Који епски јунак се налази на једној Мининој слици? ______________________ 

  Наведи назив слике Мине Караџић која ти се највише допала и образложи 
свој избор.
 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

  Где су изложена нека Минина сликарска дела? ___________________________

 ___________________________________________________________________

Шта још сазнајеш из текста о Мини Караџић? Заокружи ДА или НЕ.

  које језике је учила ДА НЕ
  где је по Србији путовала са оцем ДА НЕ
  шта је преводила на немачки језик ДА НЕ
  какве сликарске технике је користила ДА НЕ
  како се зове њена прва слика ДА НЕ

Састави кратак текст о животу Мине Караџић Вукомановић који ће садржати 
највише сто речи. Истакни само оне биографске податке које сматраш 
важним. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1.

3.

2.
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Мирослав Антић   

Najqubavnija pesma

Ово је заиста најљубавнија песма,
а ни речи о љубави.

Свим пајацима и луткама откинуте су главе
и они тако леже у ћошку
беспомоћни
и бачени.
Неко у овој соби више неће да буде дете.
Неко у овој соби три дана не може да руча.
Неко у овој соби само ћути,
ћути,
и гледа кроз прозор како јесен са лишћем и ветром
путује преко покислих градских кровова
за птицама.

Ово је заиста најљубавнија песма,
а ни речи о љубави.

Одговори на питања о лику из лирске песме.

О коме се говори у „Најљубавнијој песми”? 
____________________________________________________________________

 Како се лик у овој песми понаша?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Шта на основу онога што ради закључујеш о његовим осећањима?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 У ком се простору налази?
____________________________________________________________________

Опиши шта види кроз прозор. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1.
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 Зашто га више не занимају пајаци и лутке?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Упореди прву и последњу строфу. Шта закључујеш?
____________________________________________________________________

Објасни како је могуће да се у најљубавнијој песми не помиње љубав.
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Могу ли било који заљубљени дечак или девојчица да буду јунаци 
„Најљубавније песме”? Образложи свој одговор.
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Састави речи на основу датог почетног и последњег слова. Све задате речи су 
именице и помињу се у „Најљубавнијој песми”.

п __ __ __ а           р __ ч           п __ __ __ __ и           л __ __ __ е            г __ __ __ е        

ћ __ __ __ к           с __ __ а           д __ __ е           п __ __ __ __ р           ј __ __ __ н        

л __ __ __ е           в __ __ __ р           к __ __ __ __ __ и           п __ __ __ е

Састави реченицу о заљубљивању на основу задатих речи.

 пролеће, очи и сањарење
____________________________________________________________________

Смисли асоцијацију чије ће коначно решење бити реч ЉУБАВ. У празна поља 
упиши речи и решења за сваку колону.  

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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