
Колико делова има песма „Лако је пруту“? 
Шта песник каже првом строфом? 
Зашто је пруту лако? 
Кога песник не жали када добије батине? 
Да ли му је жао када он за своје заслуге 
добије батине? 
Шта песник не може да преболи? 
 
 
Колико строфа има песма „Домовина се 
брани лепотом“? 
По колико стихова се налази у свакој строфи? 
Који је главни мотив у песми? 
Чиме се све брани домовина? 
Како се домовина брани књигом? 
Како се домовина брани животом и лепим 
васпитањем? 
 
 
О  чему говори песма „Ако желиш 
мишице“? 
Каква осећања прате ритам песме? 
Шта мораш јести да би имао мишице ко 
гвожђе и снагу збиља мушку? 
Које воће мораш јести да би био бистре 
главе? 
За шта су добре трешње, вишње и банане? 
На шта се свела исхрана у песми? 
Саставите ваш јеловник за снагу. 
 
 
Колико строфа има песма „Господин Видоје 
Станић“? 
Кога је господин Станић видео на крову? 
Шта је господин Станић уради псу? 
Ко је госпођа Јагода? 
Шта је господин Станић урадио свраки? 
Зашто је он повредио пса и свраку? 
Чији је заштитник господин Станић у песми? 
Како се песма завршава? 
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