
 

*1. ГРУПА*                                 ucibibapl.wordpress.com 

1. Какву породицу откриваш на почетку приче? 

2. Ко су јунаци ове приповетке? 

3. Какав је отац, а какви су синови? 

 

*2.ГРУПА*                                ucibibapl.wordpress.com 

1. Које особине имају синови у овој приповеци? 

2. Опишите поступке који то показују. 

3. Замисли и спричај како су проводили време  

и око чега су се свађали? 

 

*3. ГРУПА*                             ucibibapl.wordpress.com 

1. Како је изгледао дом у коме је отац живео са  

својим синовима? 

2. Ко је имао користи  од таквог њиховог 

понашања? 

3. Како се осећао отац породице због тога? 

 

*4. ГРУПА*                              ucibibapl.wordpress.com 

1. У чему се све разликују отац и синови? 

2. На који начин је отац показао синовима 

колико је важно да буду сложни? 
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