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Ура, 
септембар!

Због чега је почетак школске године добра вест?

Због чега почетак школске године баш и није добра вест?

Кајини часови почињу 
у 7 сати и 30 минута. 
Каји је потребно 10 
минута да допешачи до 
школе, 5 минута да 
спакује своје ствари, 
15 минута да доручкује 
и 25 минута да се умије 
и обуче. У колико сати 
Каја мора да устане?

У колико сати устајеш кад идеш у школу?

 

Да ли устајеш пре или после Каје?

Колико раније или касније?

Распореди правилно речи тако да добијеш реченицу.

у   почиње   септембру   Јесен



4

Напиши реченицу у којој ћеш употребити речи септембар, школа и 
лето.

Напиши реченицу о септембру. Употреби 6 речи.

У слову С напиши реч септембар 
тако да испуниш већину простора.

Напиши још једну реч од 9 слова која, као и реч септембар, почиње на С.

         

Ура, септембар!

Наброј 5 предмета које 
обавезно носиш првог дана 
у школи.

 1. 

 2.

 3.

 4.

 5.
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Тек је први школски дан, а Иван је већ заборавио да понесе нешто 
важно! Ево како можеш да сазнаш шта је то Иван заборавио. У свакој 
првој подебљаној речи у реченици пронађи по једно слово које се 
не појављује у другој подебљаној речи. Та слова уписуј редом на 
линије испод реченица.

• У САТУ је, али не и у АУТУ.

• У САВИ је, али не и у СЛАМИ.

• У БОЈИ је, али не и у БАЈЦИ.

• У ТАЈНИ је, али не и у СТАНИЦИ.

• У УШИМА је, али не и у МАШИНИ.

• У ШУМИ је, али не и у ШАМПИТИ.

• У ПУЖУ је, али не и у ПУПОЉКУ.

• У ЏИПУ је, али не и у ЏЕПУ.

• У СТАНУ је, али не и у УСТИМА.

• У УЧИОНИЦИ је, али не и у ЧИНИОЦИМА.

Ура, септембар!

Како Иван може да 
реши овај проблем?

Иван је заборавио
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Маскенбал
у октобру

Која су, по твом мишљењу, 
3 најстрашнија костима 
за маскенбал?

 1. 

 2.

 3.

Речи страшно и страшило почињу на ст. Сети се још неких речи које 
почињу на ст.

Служи да се на њу седне ст     

Има сто ногу ст     

Мали сто ст    

Део гола ст     

Део ноге ст     

Оно чиме се гађа из лука ст    

Вештица иде уз метлу као ванземаљац уз .

Краљица иде уз круну као гусар уз .

Дух иде уз бело као слепи миш уз .

Нацртај другу половину маске.
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Који је твој омиљени костим за маскенбал? 

Милица би желела да се 
маскира у вештицу. Шта ће њој 
бити потребно?

Огњен би желео да се маскира 
у гусара. Шта ће му за то бити 
потребно?

Напиши слово С ако мислиш да је биће стварно или слово И ако 
мислиш да је измишљено.

црна мачка  вукодлак  дух 

паук  чаробњак  вампир 

гусар  ванземаљац  вила 

Маскенбал
у октобру
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На основу рецепта за две особе напиши рецепт за 4 особе.

Напиши количине које су потребне за 4 особе.

 мишјих репова  мала прста

 жабе  цврчкове ножице

 шоље прокислог млека  шоље очних јабучица

Напиши количине које су потребне за 6 особа.

 мишји реп  мала прста

 жабе  цврчкових ножица

 шољa прокислог млека  шоље очних јабучица

Маскенбал
у октобру

Вештичина чорба за две особе
Заложити ватру. У великом казану помешати:

7 мишјих репова 1 мали прст

1 1
—
2  жабу 26 цврчкових ножица

2 1
—
3  шоље прокислог млека

1
—
3   шоље очних јабучица

Кувати уз мешање на тихој ватри два дана.
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Новембaр

Смисли питање на које би одговор гласио новембар.

Смисли питање на које би одговор био недеља.

За недељни ручак планирано 
је месо. Дужина печења меса 
зависи од његове тежине. Ако је 
за печење 1 килограма меса 
потребно 40 минута, колико 
ће времена бити потребно за…?

2 кг меса:  сат/а  минута

3 кг меса:  сат/а  минута

4 кг меса:  сат/а  минута

5 кг меса:  сат/а  минута

6 кг меса:  сат/а  минута

Напиши по једну реч која 
именује део недељног 
ручка, а почиње задатим 
словом.

Х

С 

П 

М 

К 

Који део недељног ручка највише волиш?
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Означи следеће речи 
бројевима од 1 до 6. 
Нека под бројем 1 буде 
оно што је теби 
најважније.

 храна

 пријатељи

 играчке

 школа

 породица

 видео-игре

Напољу пада киша и ти си код куће. 
Желиш да направиш посластицу. 
Шта ће ти све бити потребно?

Напиши називе празника које прослављамо:

• првог дана првог месеца у години 

•  седмог дана зимског месеца 
чији назив почиње словом Ј 

•  двадесет седмог дана месеца после 
ког долази фебруар 

• осмог дана првог пролећног месеца. 

Новембaр
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Новембaр

Твоја породица организује свечани ручак за 18 гостију! Твој задатак је да 
распоредиш госте по столовима, али тако да направиш места за све 
званице. Не смеш да оставиш ниједно место празно! На располагању имаш 
4 мала и 2 велика стола. За мали сто можеш да сместиш 4 особе – по једну 
са сваке стране стола. За велики сто можеш да сместиш 6 особа – по две са 
сваке стране стола и по једну на сваки крај стола. Мораш да употребиш све 
столове. Столови могу (а не морају) бити спојени. Све то нацртај.
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