
 

 

                            Српски језик  

 

                                            
 

                    Прочитајте следећи текст и одговорите на питања. 

 

                         Чини добро – вратиће ти се! 
 

            Флеминг је био сиромашан шкотски сељак. Једног дана, док је радио 

у пољу, зачуо је вапаје за помоћ који су долазили из оближње мочваре. 

            Тамо је, до струка у црном муљу, био престрављен дечак, који је 

вриштао и борио се како би се ослободио. Фармер Флеминг је спасио дечака 

од споре и застрашујуће смрти у блату мочваре. 

            Следећег дана у дворишту скромне Флемингове куће појавила се 

кочија. Отмено обучен племић сишао је из кочије и представио се као отац 

дечака кога је фармер дан раније спасио. 

   ,,Желим да Вас наградимˮ, рекао је племић. ,,Спасили сте живот мом 

сину!ˮ 

            ,,Не, не могу то да прихватимˮ, одговорио је поносни шкотски сељак, 

одбијајући понуду. 

            У том тренутку фармеров син се појавио на улазним вратима куће. 

            ,,Да ли је то Ваш син?ˮ, упитао је племић. 

            ,,Даˮ, поносно је одговорио фармер. 

            ,,Имам предлог за Васˮ, рече племић. ,,Допустите да му пружим 

образовање какво ће и мој син имати. Ако је на свог оца, он ће, без сумње, 

израсти у човека на кога ћемо обојица бити поносни.ˮ 

            И то је и учинио... 

            Син сељака Флеминга, Александар Флеминг, похађао је најбоље 

школе у Енглеској и у року је дипломирао на Медицинском факултету у 

Лондону. Постао је познат широм света као проналазач пеницилина.  

            Ако се питате како се звао племић који је помогао Александру 

Флемингу, у питању је Лорд Ландорф Черчил, а његов син звао се Винстон 

Черчил. 

       

 



     

 

                                          
 

 

ЗАДАТАК:  Заокружите слова испред тачних тврдњи.     

 

1. Александар Флеминг био је: 

 

а)         сиромашан шкотски сељак;                                       

б)         син сиромашног шкотског сељака;                                  

в)         племић; 

г)         син лорда Ландорфа. 

 

2.  Александар Флеминг остао је упамћен као: 

 

а)         проналазач пеницилина; 

б)         спасилац племићког сина; 

в)         проналазач динамита; 

г)         историчар. 
 

 

ЗА  РАДОЗНАЛЕ:  Уколико вас интересује ко је био Винстон Черчил  

 

                                    и шта је пеницилин, пронађите на интернету. 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме полазника ___________________________________________   

 

Наставник: Весна Радосављевић 


