
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

Име и презиме: _______________________________________________________ 

 

1) Родитељи и деца чине  _________________________________ 

2) Зашто је породица важна? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Звездицом одреди шта су теби: 

рођаци деда баба стриц ујак тетка 

татин отац           

татина мајка           

мамин отац           

мамина мајка           

татин брат           

татина сестра           

мамин брат           

мамина сестра           

 

4) Кога називамо : 

 

а) ујна ___________________              б) стрина ________________________ 

в) теча  _______________________ 

 

 



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

5) Спој линијама: 

Своје ствари и играчке   не правим буку. 

Када улазим у туђу собу  сам стављам на њихово место. 

Док се други одмарају  обавезно куцам на врата. 

Када дође мамина другарица  само када ми дозволе. 

Туђе ствари узимам   одлазим у своју собу. 

 
6) За које празнике су везани следећи обичаји: 

• фарбање јаја _____________________ 

• кићење јелке _____________________ 

• уношење бадњака _________________ 

• гашење свећица ___________________ 

• ломљење чеснице _________________ 

• служење жита _____________________ 
 

     

 
 
7) Заокружи права а подвуци обавезе: 

 
А) Редовно долазим у школу и учим. 
Б) Негујем цвеће у учионици. 
В) Имам своје радно место. 
Г) Чувам своје и школске ствари. 
Д) Читам књиге из школске библиотеке. 
Ђ) Боравим и учим у чистим просторијама. 
Е) Своју учионицу и клупе одржавам чисто и уредно. 
Ж) Слободно се обраћам учитељу и тражим објашњење. 
З) Учествујем у школским приредбама и такмичењима. 
И) Увек идем десном страном ходника и степеништа. 
 
 
 
    



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 
Решење: 
 

1) породицу 
 

2) У породици живимо и међусобно се помажемо. Чланови 
породице деле свакодневне радости и бриге. 

 

3)  
 

рођаци деда баба стриц ујак тетка 

татин отац *         

татина мајка   *       

мамин отац *         

мамина 
мајка   *       

татин брат     *     

татина 
сестра         * 

мамин брат       *   

мамина 
сестра         * 

 
4) ујна – жена од ујака,  

стрина – жена од стрица,  
теча – муж од тетке 
 

5) Своје ствари и играчке – сам остављам на њихово место. 
Када улазим у туђу собу – обавезно куцам на врата. 
Док се други одмарају – не правим буку. 
Када дође мамина другарица – одлазим у своју собу. 
Туђе ствари узимам – само када ми дозволе. 
 

6) фарбање јаја – Ускрс 
кићење јелке – Нова година 
уношење бадњака – Бадњи дан 
гашење свећица – рођендан 
ломљење чеснице – Божић 
служење жита – слава 
 

7) права су:       В, Д, Ђ, Ж, З 
обавезе су:   А, Б, Г, Е, И 

 
 

 


