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„Нема за мачке школе”, Григор Витез 
 

 Писаним словима у свесци одговори на 
постављена питања: 
 
1. Воли да се мази, воли и да 
 преде, ал’ највише воли  
 мишеве да једе. 
     То је ______________.  
2. Како се зове девојчица из наведене песме? 
3. Зашто мачка жели да иде с њом у школу? 

4. Пронађи у последњој строфи и запиши шта 

све мачке умеју. 

5. Како би ти, да си мачка, замолила/замолио 

Миру да идеш са њом у школу?  

 
Домаћи задатак – Научи песму напамет. 
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