
évaluation diagnostique 
des ÉlÈves allophones

Compréhension  
de l’écrit 
CYCLE 2

Langue d’origine : serbe (alphabet latin)



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

PREZIME: IME:

ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

NIVEAU : FIN DE CP

1 
Pročitaj sledeći tekst:

Jutros je Samijev budilnik zazvonio u 7 sati. Danas mu je prvi dan 
škole. Mama ga polako budi.

Pored njegovog kreveta je stolica. Sami ustaje i oblači se. Oblači 
svoje plave pantalone i crveni džemper. Uzima svoj omiljeni 
kačket, zeleni, sa crvenom zvezdom.

Pored prozora se takođe nalazi jedan veliki orman, a na zidu slika 
sa mačkama.

MI MF MS TBM



ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

3LANGUE D’ORIGINE : SERBE (ALPHABET LATIN)

2
Poveži reč sa odgovarajućom slikom.

□ budilnik □

□ krevet □

□ stolica □

□ kačket □

□ mama □

□ pantalone □

□ dečak □
 

□ zvezda □

□ mačka □

□ džemper □

MI MF MS TBM

3
U koliko sati zvoni Samijev budilnik? Zaokruži tačan odgovor.

• u šest sati       • u sedam sati       • u osam sati

MI MF MS TBM



ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

4LANGUE D’ORIGINE : SERBE (ALPHABET LATIN)

4 
Nacrtaj Samijevu odeću i oboj je odgovarajućim bojama.

MI MF MS TBM

5
Zaokruži Samijevu sobu. Precrtaj ostale crteže.

 • crtež 1 • crtež 2 • crtež 3 • crtež 4

MI MF MS TBM



ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

5LANGUE D’ORIGINE : SERBE (ALPHABET LATIN)

NIVEAU : FIN DE CE1

Pročitaj sledeći tekst:

« Vreme je dušo moja, kaže mu mama. Spremila sam ti lep 
doručak, čekam te u kuhinji. »

Sami se gleda u ogledalu na vratima ormana. Pita se kako će drugi 
biti občeni. Sinoć je proveo dosta vremena spremajući odeću za 
danas. Otvara orman, uzima crne patike i izlazi iz sobe noseći 
patike u ruci. 

U tamnom hodniku, do njega dopiru prijatni mirisi. Ušavši u 
kuhinju, na stolu ugleda ukusne, još vruće kolače napravljene od 
jaja i brašna, veliku šolju tople čokolade i veliki tanjir sa voćem 
na kome se nalaze ananas, banane i jabuke.

ODGOVORI NA PITANJA

6
Ko je izabao Samijevu odeću? Zaokruži tačan odgovor.

• Sami      • Samijeva mama      • Samijev mlađi brat      • Samijev tata

MI MF MS TBM

7
Precrtaj voće koje se ne nalazi na tanjiru.

• ananas       • jagode       • pomorandže       • banane 

• jabuke       • kruške

MI MF MS TBM



ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

6LANGUE D’ORIGINE : SERBE (ALPHABET LATIN)

8
Sami je proveo malo vremena spremajući svoju odeću. Zaokruži tačan odgovor.

          • tačno            • netačno

MI MF MS TBM

9
Sami ne voli ono što mu je mama spremila za doručak. Zaokruži tačan odgovor.

          • tačno            • netačno

MI MF MS TBM

10
Numeriši po redosledu rečenice u priči od najstarije do najskorije radnje.

  • Sami izlazi iz sobe

  • Sami otvara orman

  • Sami se gleda u ogledalu 

  • Sami je spremio svoju odeću

MI MF MS TBM



ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

7LANGUE D’ORIGINE : SERBE (ALPHABET LATIN)

NIVEAU : FIN DE CE2

Pročitaj sledeći tekst:

« Požuri dušo moja, vreme je, kaže mu mama. Siguran si da želiš 
da ideš sam? Poznaješ put?

— Da, ne brini. Šta može da mi se desi? U svakom slučaju, moram 
da se naviknem, ovako će biti svaki dan. »

Majka ništa ne govori i nasmeši se, ali je zabrinuta. Ona ljubi sina i 
pomazi ga po kosi. On ne voli kada ona to radi, ali to je jače od nje.

Sami bi želeo da ponese nekoliko kolača u svojoj torbi jer je uvek 
gladan oko deset sati. On ne zna da li je to dozvoljeno u njegovoj 
novoj školi, pa je rešio da ih ne ponese.

Zatim obuva patike i pojuri niz stepenište zgrade.

« Sami! Viče njegova mama trčeći za njim i držeći kačket svog 
sina u ruci. Kačket! Zaboravio si kačket! »

Sami uzima kačket i kaže:

« Moj zeleni kačket! Ovo mi je prvi dan u novoj školi, a zamalo 
da krenem bez mog kačketa koji mi donosi sreću! »

ZAOKRUŽI TAČAN ODGOVOR

11
Sami ne voli kada ga mama mazi po kosi.

          • tačno           • netačno

MI MF MS TBM



ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

8LANGUE D’ORIGINE : SERBE (ALPHABET LATIN)

12
Sami stavlja kolače u torbu.

            • da            • ne

MI MF MS TBM

13
Gde stanuje Sami?

• u stanu

• u kamp-prikolici 

• u zasebnoj kući

• u dvorcu

MI MF MS TBM

14
Zašto Samijeva mama trči niz stepenište?

• da ga poljubi

• da mu da kačket

• da ga pomazi po kosi

• zato što kasni

MI MF MS TBM



ÉLÈVES ALLOPHONES - COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT - CYCLE 2 

9LANGUE D’ORIGINE : SERBE (ALPHABET LATIN)

15
Zašto, po tvom mišljenju, Sami misli da je važno da stavi svoj kačket?

• da se ne bi izgubio

• jer se s njim odeća sigurnije

• da bi brže išao u školu

• jer je to njegov poslednji dan škole

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


