
Ружно паче 

Име и презиме: 

1. Ко је написао бајку „Ружно паче“?                                                                                                    2                                                                                                                         

 

2. Прочитај пажљиво текст, па одговори који облик казивања је употребљен у следећим 

одломцима?  

Заокружи тачан одговор.                                                                                                                              4                                                                                                                                                           

А)Како је лепо било у пољу: лето у пуном јеку – житна поља се злате, јечам зелени, а 

доле код зелене ливаде је наслаганo сено. Рода корача на својим дугим црвеним ногама, 

нешто говори египатски, јер је тај језик научила од мајке. Око њива и ливада је велика 

шума, у којој леже скривена дубока језера. Да, заиста је дивно тамо у пољу. 

ДИЈАЛОГ                          МОНОЛОГ                          ОПИС                          ПРИПОВЕДАЊЕ 

Б) „Можеш ли ти да носиш јаја?“ питала га она. „Не могу…“ „Е, онда не отварај свој кљун!“ А 

мачак га је питао: „А умеш ли ти да извијаш леђа? Умеш ли да предеш и да длаком искре 

бацаш?“ „Не умем“. „Е, онда се не уплићи кад паметнији говоре!“ 

ДИЈАЛОГ                          МОНОЛОГ                          ОПИС                          ПРИПОВЕДАЊЕ 

В) Паче никако није могло да одвоји поглед од тих дивних и срећних птица. Када их изгуби из 

вида поново зарони на дно, а када опет изрони било је изван себе. Оно није знало ни како се те 

птице зову, ни куда лете, али је осећало да их је заволело и да су му ближе него било ко до 

сада.  

ДИЈАЛОГ                          МОНОЛОГ                          ОПИС                          ПРИПОВЕДАЊЕ 

Г)„Ох, хвала богу!“, одахну паче, „Толико сам ружан да ни пас неће да ме угризе.“ 

ДИЈАЛОГ                          МОНОЛОГ                          ОПИС                          ПРИПОВЕДАЊЕ 

3. Допуни реченице:                                                                                                                         3                                                                                                                                                     

Време радње: 

Место радње:  

Тема: 
 

4. Пажљиво прочитај реченице, па подвуци одговарајућу реч:                                                  3 

Када је „ружно паче“ постало лабуд, оно је било                   радосно        љуто         забринуто 

У сеоском дворишту „ружно паче“ је било                              задовољно     тужно      разиграно 

У мочвари је ружно паче било                                                 досетљиво    весело      уплашено 

5. Који ликови изговарају  ове речи?                                                                                    4 

"Није лепо, али је доброћудно и добро плива … Надам се, кад   порасте, да ће се 

пролепшати…"    ____________________ 

„Ми и свет!“       ____________________________ 

„Гле лепе ловине! Сад ћу имати и пачјих јаја! Само да није патак? __________________  

„Наказо једна, да ти хоће мачак врат заврнути!“ _____________________ 



6. Одреди фабулу тако што ћеш написати бројеве од 1 до 9 на цртице.                          9 

 

____  У бакиној кућици        

____  Патка мајка води децу на прво купање 

___  Ружно паче постаје лабуд 

____ Залеђено језеро 

____  Велики лов 

___ У пачјем гнезду 

___ Ружно паче одлази из дворишта јер му се сви ругају 

___  У сеоском дворишту 

___  Сусрет са птицама које одлазе на југ 

 

7. Како је „ружно паче“ побегло из сеоског дворишта?                                                            2 

 

8. Ко је спасио „ружно паче“ из залеђеног језера и како?                                                       2 

 

 

 

9.Ако је тврдња тачна, заокружи ДА, ако није заокружи НЕ                                                          4 

 

Мачка у бајци се звала Кратконога. ДА    НЕ                     

Паче је у сељаковој кући упало у суд са млеком које се просуло по поду. ДА     НЕ                     

Преображај ружног пачета у лепог лабуда десио се под утицајем магијских моћи. ДА     НЕ                     

Ружно паче је завидело лабудовима на њиховој лепоти. ДА     НЕ                     

 

 

10. Шта си научио/научила из ове бајке ?                                                                                          2 

 

 

 

 

 

Бодови: 32 – 37= одличан 5    26 – 31 = врло добар 4    19 – 25 = добар 3     12 – 18 = довољан 2 

 


