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Одговори онако како би НАЈВЕЋИ БРОЈ ДЕЦЕ одговорио: 
 
 

 
1.Наведи шта је кисело.               2.Двe воћке црвене боје.            3.Два поврћа зелене боје. 
а)                                                               а)                                                     а) 
б)                                                               б)                                                     б) 
 
 
4.Имена две рогате животиње.      5.Две птице станарице су:       6.Две речне рибе у Србији. 
а)                                                               а)                                                     а) 
б)                                                               б)                                                     б) 
 
 
7.Ко има жаоку?                 8.Два најспорија бића на свету:       9.Две врсте месоједа у Србији: 
а)                                                     а)                                                       а) 
б)                                                     б)                                                       б) 
 
 
10.Наведи две животиње            11.Дечји омиљени слаткиш    12.Омиљени кутак у “Оници“.  
(на свету)  из породице мачака.        је:                                                  је: 
а)                                                             а)                                                     а) 
б)                                                             б)                                                     б) 
 
 
13.Наведи 2 дрвета којима            14.Омиљено годишње доба      15.Две највише животиње 
      не опада лишће.                                  деце је:                                           на свету су: 
а)                                                             а)                                                       а) 
б)                                                             б)                                                       б) 
 
 
16.Две врсте јужног воћа.          17.Два најомиљенија дечја пића.   18.Два весника пролећа. 
а)                                                             а)                                                        а) 
б)                                                             б)                                                       б) 
 
 
19.Наведи имена два жива бића     20.Два листопадна дрвета.       21.Наведи имена 2 птице 
      са најлепшим репом.                                                                                  на слово С. 
а)                                                             а)                                                       а) 
б)                                                             б)                                                       б 



 
22.Имена 2 пернате животиње    23.Две врсте стајаћих вода.       24.Две врсте текућих вода. 
      са најлепшим перјем. 
а)                                                             а)                                                       а) 
б)                                                             б)                                                       б) 
 
 
25.Омиљене дечје игре лоптом.    26.Два омиљена дечја             27.Два женска имена на  
                                                                       празника.                                      слово А. 
а)                                                             а)                                                       а) 
б)                                                             б)                                                       б) 
 
 
28.Два мушка имена на слово Ф.  29.Два најпознатија српска     30.Две најпознатије српске 
                                                                      научника.                                     песникиње. 
а)                                                             а)                                                       а) 
б)                                                             б)                                                       б) 
 
31.Два најпознатија српска              32.Два најпознатија лика         33.Најбоље марке патика  
      просветитеља.                                     из бајки.                                         су: 
а)                                                             а)                                                        а) 
б)                                                             б)                                                       б) 
 
34.Два омиљена спорта која       35.Два спорта на снегу.                36.Два инсекта која живе  
      воле да гледају дечаци.                                                                            близу бара. 
а)                                                             а)                                                       а) 
б)                                                             б)                                                       б) 
 
37.Наведи 2 становника у или     36.Највеће реке у Србији:            39.Најпознатије планине у 
       изван баре.                                                                                                 Србији. 
а)                                                             а)                                                        а) 
б)                                                             б)                                                       б) 
 
40.Наведи имена две славе         41.Наведи имена двоје                42.Наведи два занатска        
      Које Срби славе.                            најпознатијих српских                    занимања. 
                                                                  спортиста. 
а)                                                             а)                                                        а) 
б)                                                             б)                                                       б) 
 
 
 


