
Стеван Раичковић 
 

Лето на висоравни 
 

На висоравни, где је сјало 
Од сунца све ко огледало, 
Чини се сад да неће стати 
Киша и сунце опет сјати. 
 

Ал преста... Тек са лишћа смокве 
Цеде се капи. Дрхте локве. 
И већ од сунца блесну кришом: 
Корњачин оклоп опран кишом. 
 
 
1. О чему говори ова песма? ______ 
 

_______________________________ 
 

2. Заокружи оно чега нема у песми? 
 
 
 
 
 

3. Шта је то висораван? __________ 
 

_______________________________ 
 
4. Нацртај                или               оним 
редом како се појављује у песми: 
 

На почетку:  

Затим: 

На крају: 
 

5. Подвуци у песми једно поређење. 

6. Напиши три честа поређења: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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