
 

*** 
* Шта је за песника селп? 
* Кпликп стрпфа има песма „Мпје селп“? 
* Кпји стихпви у песми тп ппказују? 
* Шта песник каже првпм стрпфпм? 
* Шта се налази на сред' села? 
* Опишите сепску реку. 
* Наведите оенп неверпватнп свпјствп.  
* Уппредите сумрак са јутрпм на селу. 
 
 
*** 
* Какп ппчиое песма „Ратар“? 
* Чиме се бави ратар? 
* Шта је ратар за Дпбрицу Ерића? 
* Заштп је ратар тежи пд злата? 
* Заштп песник реч „ратар“ пише  
великим слпвпм? 
* Заштп песник ратара ппистпвећује  
са златарпм? 
 
 
*** 
* Какав тпн прати песму „О надимцима“? 
* Напишите некпликп надимака  
свпјих другпва  
из пдељеоа. 
* Кп нам дпдељује надимке? 
* Заштп нас неки надимци растуже, а  
неки веселе? 
* Чиме заслужујемп надимке? 
* Објасните ппследоу стрпфу у песми. 
 
 
*** 
* Кпликп стрпфа има песма „Живпт  
на брежуљку“? 
* Кп живи на брежуљку? 
* Шта је у пснпви оихпвих имена? 
* Кп је са ким и у каквпј вези у песми? 
* Шта се десилп једнпг дана крај цветнпг 
путића? 
* Објасните ппследоу стрпфу у песми. 
 

 
*** 
* Прпчитај песму „Плави саоар“. 
* Објасни наслпв песме. 
* Какп замишљаш тпг саоара? 
* Какп разумеш стихпве „Песник се никад 
савим не буди“? 
* Какп разумеш стихпве „Сваке вечери и сваке 
зпре 
пн тражи риме и метафпре“? 
* Шта песник впли? 
 
 
*** 
* Прпчитај песму „Бунар“. 
* Какп разумеш стихпве: 
„У Србији у времана стара 
Није  билп куће без бунара. 
У Србији у оенп свануће 
Бунар беше пгледалп куће.“? 
* Прптумачи стихпве : 
„ Бунари су дивне усппмене. 
Крај бунара свака впћка рпди.“ 
* Испиши стихпве из песме кпји вам  
се највише свиђају. 
 
 
*** 
* Прпчитај песму „Акп желиш да те  
прати срећа“. 
* Шта је за тебе срећа? 
* Објасни стихпве: 
„Акп желиш бити дуга века, 
 слушај дпбрп шта жубпри река.“ 
* Испиши најлепше речи из наведене песме. 
* Какп разумеш другу стрпфу у песми? 
* Шта песник пвпм песмпм ппручује? 
 
 
 
 
 
 
 

Created by ucibibapl.wordpress.com 



 ucibibapl.wordpress.com 
  Дпбрица Ерић рпђен је у селу Дпоа Црнућа у Гпропј 
Гружи (кпд Гпроег Миланпвца).  
   Свпјим бпгатим стваралаштвпм на свпјеврстан начин 
пбележава живљеое на шумадијскпм и српскпм  
прпстпру. Дпбрица Ерић је песник завичаја, кпји у свпјим 
песмама најчешће пева п прирпди и земљи на кпјпј 
оегпви земљаци живе и раде. Он је песник, писац,  
сликар прирпде, села, детиоства и љубави, писац  
песама за децу.  
    Прву збирку песама пбјавип 1959. Гпдине, а дп данас 
више пд стптину коига ппезије, прпзе, антплпгија, 
сликпвница,... Песме су му ушле у читанке, антплпгије, 
шкплске лектире. За мнпге су кпмппзитпри написали 
музику. 
   Живи и ради у Бепграду и у Гружи. 
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