
1. На кпм је ппртрету приказан Вук Стефанпвић Карачић? Запкружи 

слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

 

a)                                           б)                                          в) 

                                                   
 

2. Защтп је Вукпв рад знашајан за српски језик? 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

3. Какп се зпве српскп писмп? 

______________________________________________________________  

      Кпликп пнп има слпва? _______________________________________  

4. Нацртај Вука Стефанпвића Карачића. 

 

 



5. Напищи Азбуку. 

 

1. 2.   3.  4.  5. 

6. 7.  8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18.  19.  20. 

21. 22. 23. 24. 25. 

26. 27. 28. 29. 30. 

 

6. Какп гласи Вукпвп правилп? 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

7. Вук је сакупљап питалице, брзалице, нарпдне песме, бајке и прише. 

 

Питалице су питаоа шији је пдгпвпр мудар или духпвит. 

 

Овп су неке пд оих: 

 

Питали мища: - У кпјем се селу најбпље живи? 

У пнпм где нема машака. 

 

Питали старпг шпвека: - Кп има највище деце у селу? 

- Ушитељ, пдгпвпри пн. 

 

Шта је најдрагпценије?  Дпбар и искрен пријатељ. 



Ппгпди: 

1. Мајина мајка има трпје деце. Једнп се зпве Иван, а другп Ива. 

Какп се зпве треће дете? 

________________________________  

 

2. Такмишищ се у тршаоу и прелазищ трећег пп реду тркаша. На кпм 

си сад месту?  

________________________________  

 

3. На пецаое иду два сина и два пца, а ипак их је самп трпјица.  

Какп тп? 

       ________________________________  

 

8. Загпнетке су пблик игре ппгађаоа.  

 

Ппгпди: 

 

1. Пуна щкпла ђака, нипткуда врата. 

       

2. Акп је имащ, желищ је дати. Акп је ппделищ, вище је немащ. 

           

3. Велики сам кап кућа, а маленпг се мища бпјим. 

       Нпс ми је дп ппда, шак и када стпјим.  

                             

4. Црна сам кап нпћ и увек те пратим. 

      Пп мраку се скривам, а пп дану вратим.    

     Маја 

 На трећем 

Деда, птац и син 

   Лубеница 

    Тајна 

   Слпн 

     Сенка 



9. Брзалице су врста гпвпрне игре када брзим изгпвпрпм мпрамп да 

ппнпвимп решеницу без грещке. 

 

Ппкущај брзп да изгпвприщ: 

 

1. Четири шавшића на шуншићу шушећи цијушу. 

 

2. Мищ уз пущку, мищ низ пущку. 

 

3. На врх брда врба мрда, врба мрда на врх брда. 

 

4. Риба риби гризе реп. 

 

10.  Ппслпвице су кратке и мудре мисли заснпване на живптнпм 

искуству. 

 

Објасни знашеоа следећих ппслпвица: 

 

1. Бпље врабац у руци негп птица на грани. 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 

2. Гвпжђе се кује дпк је вруће.  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 

3. Кп другпме јаму кппа сам у оу упадне. 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 


