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2LANGUE D’ORIGINE : SERBE (ALPH. CYRILLIQUE)

ПРЕЗИМЕ:  ИМЕ:

NIVEAU : FIN DE CP

1 
Прочитај следећи текст:

Јутрос је Самијев будилник зазвонио у 7 сати. Данас му је 
први дан школе. Мама га полако буди.

Поред његовог кревета је столица. Сами устаје и облачи се. 
Облачи своје плаве панталоне и црвени џемпер. Узима свој 
омиљени качкет, зелени, са црвеном звездом

Поред прозора се такође налази један велики орман, а на зиду 
слика са мачкама.

MI MF MS TBM
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2
Повежи реч са одговарајућом сликом.

□ будилник □

□ кревет □

□ столица □

□ качкет □

□ мама □

□ панталоне □

□ дечак □
 

□ звезда □

□ мачка □

□ џемпер □

MI MF MS TBM

3
У колико сати звони Самијев будилник?  Заокружи тачан одговор.

• у шест сати      • у седам сати      • у осам сати

MI MF MS TBM
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4 
Нацртај Самијеву одећу и обој је одговарајућим бојама

MI MF MS TBM

5
Заокружи Самијеву собу. Прецртај остале цртеже.

 • цртеж 1 • цртеж 2 • цртеж 3 • цртеж 4

MI MF MS TBM



ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

5LANGUE D’ORIGINE : SERBE (ALPHABET CYRILLIQUE)

NIVEAU : FIN DE CE1

Прочитај следећи текст:

« Време је душо моја, каже му мама. Спремила сам ти леп 
доручак, чекам те у кухињи. »

Сами се гледа у огледалу на вратима ормана. Пита се како ће 
други бити обчени. Синоћ је провео доста времена спремајући 
одећу за данас. Отвара орман, узима црне патике и излази из 
собе носећи патике у руци.

У тамном ходнику, до њега допиру пријатни мириси. Ушавши 
у кухињу, на столу угледа укусне, још вруће колаче направљене 
од јаја и брашна, велику шољу топле чоколаде и велики тањир 
са воћем на коме се налазе ананас, банане и јабуке.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

6
Ко је изабрао Самијеву одећу? Заокружи тачан одговор.

• Сами      • Самијева мама      • Самијев млађи брат      • Самијев тата

MI MF MS TBM

7
Прецртај воће које се не налази на тањиру.

• ананас       • јагоде       • поморанџе       • банане 

• јабуке       • крушке

MI MF MS TBM
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8
Сами је провео мало времена спремајући своју одећу. Заокружи тачан одговор.

          • тачно           • нетачно

MI MF MS TBM

9
Сами не воли оно што му је мама спремила за доручак.  
Заокружи тачан одговор.

          • тачно           • нетачно

MI MF MS TBM

10
Нумериши по редоследу реченице у причи од најстарије до најскорије радње.

  • Сами излази из собе

  • Сами отвара орман

  • Сами се гледа у огледалу

  • Сами је спремио своју одећу

MI MF MS TBM
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NIVEAU : FIN DE CE2

Прочитај следећи текст:

«Пожури душо моја, време је, каже му мама. Сигуран си да 
желиш да идеш сам? Познајеш пут?

— Да, не брини. Шта може да ми се деси? У сваком случају, 
морам да се навикнем, овако ће бити сваки дан.»

Мајка ништа не говори и насмеши се, али је забринута. Она 
љуби сина и помази га по коси. Он не воли када она то ради, 
али то је јаче од ње.

Сами би желео да понесе неколико колача у својој торби јер 
је увек гладан око десет сати. Он не зна да ли је то дозвољено 
у његовој новој школи, па је решио да их не понесе.

Затим обува патике и појури низ степениште зграде.

«Сами! Виче његова мама трчећи за њим и држећи качкет 
свог сина у руци. Kачкет! Заборавио си качкет! »

Сами узима качкет и каже:

«Мој зелени качкет! Ово ми је први дан у новој школи, а 
замало да кренем без мог качкета који ми доноси срећу!»

ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ОДГОВОР

11
Сами не воли када га мама мази по коси.

          • тачно           • нетачно

MI MF MS TBM



ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

8LANGUE D’ORIGINE : SERBE (ALPHABET CYRILLIQUE)

12
Сами ставља колаче у торбу.

            • да            • не

MI MF MS TBM

13
Где станује Сами?

• у стану

• у камп-приколици 

• у засебној кући

• у дворцу

MI MF MS TBM

14
Зашто Самијева мама трчи низ степениште?

• да га пољуби

• да му да качкет

• да га помази по коси

• зато што касни

MI MF MS TBM
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15
Зашто, по твом мишљењу, Сами мисли да је важно да стави свој качкет?

• да се не би изгубио

• јер се с њим осећа сигурније

• да би брже ишао у школу

• јер је то његов последњи дан школе

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante  MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante  TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


