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СЛАТКА ЦИЦВАРА 
Чика Јова Змај 

 

 Била једна добра, смерна девојчица, која је живела са својом старамајком у великој 
сиротињи. 
 Једном, девојчица оде у шуму да накупи суварака, кад наиђе на неку крезубаву бабу. 
Баба јој рече: 
- Море, девојчице, теби крче црева од глади, а ја ту музику не волим слушати! 
- Склонићу се ја, идем даље, - смерно одговори девојчица. 
- Чекај малко, рече баба. Видим да си добра и скромна, па ћу те даривати. Ево ти ова 
шерпењица, знај да ћеш је много заволети, јер није као друге ... ЧАРОБНА ЈЕ! Кад јој кажеш: 
Кувандус цицварандус!- у њој ће се одмах закувати лепа слатка цицвара. А кад викнеш: 
Стојандус цицварандус! – онда ће да престане. 
 Девојчица прими шерпењицу и баби се од срца захвали. Од тог доба старамајка и она 
нису гладовале. 

 
 Једном, оде девојчица на извор да донесе воде за пиће, а бака беше гладна, па 
повика: Кувандус цицварандус! и добро се наједе слатке, масне цицваре. Али кад је хтела да 
прекине ... заборавила је шта треба казати. И зато се цицвара непрестано кувала, и кувала, и 
увис дизала – прелила се преко шерпењице, ... убрзо напунила целу собу, ... изашла кроз 
прозор напоље, ... прешла на суседову кућу, ... као да је хтела цео свет да нахрани! 
 Људи и деца се окупише, чудећи се силној цицвари, ... а онда почеше да једу! Јели су, ... 
јели су, ... али је цицвара и даље расла! Уплаше се да ће их подавити и цело село потопити. 
 То је трајало све док се није девојчица вратила са извора. Кад виде шта се десило, 
узвикну: Стојандус цицварандус! И шерпењица се умири. 
 Сва срећа да наиђоше однекуд неки гладни Цигани и навалише на цицвару, све 
вичући: Охохо, Бог да прости! – па поједоше сву цицвару и ослободише село. 

 
Нове речи: 
старамајка  =   бака                    суварак   =   суво дрво 
 

преузето из “НЕВЕНЧИЦА, ЧИТАНКА ИЗ ЗМАЈЕВОГ НЕВЕНА”, стр. 47., Вајат-Београд/1986. 
 

Пажљиво прочитај следећи текст! 
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а. књигу 
б. перницу 
в. увијач 
г. наслов 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
 

 

 
а. Драган Лукић 
б. Јован Јовановић Змај 
в. Ранко Симовић 
г. Десанка Максимивић 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 

 
 

а. поруку 
б. цвеће 
в. лопту 
г. школу 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

4.  

4. Заокружи тачан одговор! 

Шта шаље писац читаоцима кроз причу? 

3.  

3. Заокружи име писца! 

2.  

2. Напиши наслов приче! 

1.  

1. Заокружи тачан одговор! 

Шта треба да има свако штиво или песма? 
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СМЕРНОСТ           Баби се од срца захвали. 
ЗАХВАЛНОСТ       Кувандус, цицварандус! 
НАРЕЂЕЊЕ            Склонићу се ја, идем даље. 
ОДУШЕВЊЕЉЕ    Охохо, Бог да прости! 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
 

а. крезубава баба 
б. смерна девојчица 
в. старамајка 
г. Цигани 

Nu se completează de către elev. 
COD                                                                                                                             

                                                        
 

 
 

а. цвркут птица 
б. народну песму 
в. свађу 
г. музику црева 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
 

а. својој унуци 
б. слаткој цицвари 
в. чаробној шерпењици 
г. гладним Циганима 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 

8.  

8. Одговори на питање! 
Чему се обрадовала старамајка? 

7.  

7. Одговори на питање! 
Шта не воли крезубава баба да слуша? 

6.  

6. Одговори на питање! 
Ко је главни лик ове приче? 

 5.                    

5. Споји дате реченице са одговарајућом поруком! 
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Баба је упита 

     Зашто теби крче црева 
     Јер сам гладна, одговори јој девојче 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
           Замени речи другим речима, али истог значења: 
старамајка:   ..................................... ; 
суварака:   ..................   ...................... ; 
Кувандус цицварандус:   ..........................................   ....................................... ; 
Стојандус цицварандус:  ..........................................  ........................................ . 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
 
 

ЧЕСТИТАМО! ЗАВРШИО СИ. 
СЛЕДИ ОДМОР ... 
УСПЕХА И НАДАЉЕ! 

10.  

10. Попуни празна места! 

9.  

9. Правилно употреби реченичне знакове! 


