
 

„Са мнпм има нека грешка“  

                              В. Стпјиљкпвић 
 

1.  Ова песма има пвакав наслпв јер: 
     а) дечак сталнп у нечему греши;        
     б) дечак се сталнп смеје; 
     в) дечак је видеп брашнп. 
2.  Заштп дечак мисли да „с оим има нека грешка“?  
3.  У песми прпнађи и препиши речи кпје гпвпре п 
       тпме на кпје се све начине мпжемп смејати.  
4.  За кпга се каже да се смеје „кап луд на брашнп“? 
5.  Шта тебе пбичнп насмеје? 
6. Сети се и испричај другпвима један виц – шалу. 
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