
 
 

Kokoši svađalice 
 
            Domaćica baci kokošima pšenice. Sve su kokoši 
mirno kljucale, samo su se dve oko zrna svađale. One se 
i potukoše. Dok su se one svađale, druge su koke pojele 
svu pšenicu. Svađalice ostadoše gladne. 
 
            Kad se dva svađaju, treći se smeje.  
 
                                                Narodna priča 
 
 Prepiši poslednju rečenicu iz ove priče. 
 Šta misliš o ove dve koke svađalice? Objasni. 
 Da li si se ti nekada posvađao sa drugom. Zapiši 

kako se ta svađa završila. 
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