
Мали пират

Анте Станичић

Добро јутро,добри сине

-Где и када се дешава радња овог романа?
-Ко су Анђа и Шпиро?
-Какво славље се припремало у њиховој кући?
-Шта је Илко поклонио свом брату Миљану?
-Колико година је имао Миљан?
-Наведи неколико свадбарских обичаја овог краја који су описани у роману!
-Због чега су Илкови родитељи били забринути?
-Шта је прекинуло свадбу капетана Илка?
-Шта је Илко одлучио?
-Ко му је дао брод?Због чега?

Мали од палубе
-Које задужење је Миљан имао на једрењаку?
-Колико морнара је кренуло на пут?
-Шта је Миљан добио од брата?
-Шта је на једрењаку било од оружја?
-Ко је био Средан?
-Шта је био први Миљанов посао?
-Како се Мирко нашао на броду?
-Шта су морнари урадили са Мирком?Зашто?
-Шта је Миљан осећао док је посматрао родни крај с брода?



-Како су Миљана испратили његови другови?

Брод на видику
-Како се посада представљала људима које сретне?
-Како је посада реаговала када се на видику указао брод?Зашто?
-Ко је био у том броду?
*Млетачка Република је држава која је постојала у средњем веку.Данас више не постоји.Њој 
су припадали неки делови данашње Хрватске и Црне Горе који се налазе на обали Јадранског 
мора,делови Италије и Грчке.Главни град је био Венеција.
-Како је протекао сусрет са овим једрењаком?

Сињор Анђело
-Како је Ђуриша окарактерисао Млечане?
-Које језике је говорио Миљан?Како их је научио?
-Како је Мате покушао да се нашали са Миљаном?
-Како се Миљан осветио?
-Где је једрењак прво пристао?
-Шта су морнари сазнали у крчми?
-Кога је Миљан поздравио?Шта га је сињор Анђело замолио?
-Шта је сињор Анђело планирао па је послао свог помоћника на Илков брод?

Први заробљеник
-Како се звао помоћник сињор Анђела?
-Где је Илко сместио Бруна Грацијанија?
-Шта је био Миљанов задатак у кабини?Какав ,,мамац'' су припремили Млечанину?
-Шта је Средан испричао Млечанину?Зашто?
-Шта је Илко испричао Млечанину?
-Због чега је Грацијани Средану дао златнике?
-Шта се десило када су угледали човека у мору?
-Шта се десило том човеку (како је доспео у море)?
-Како је он разоткрио Грацијанијеву превару?Ко је заправо био Грацијани?
-Шта су морнари урадили са Грацијанијем?

У име морнарског суда
-Коју осуду је Илко изрекао Грацијанију?
-Како је Грацијани пристао да сарађује?
-Шта је Грацијани испричао о несталом бокељском једрењаку на коме је била Миљанова и 
Илкова сестра?
-Шта је Грацијани написао у писму свом господару?
-О каквом тајном знаку су причали Средан и Илко?Шта су ризиковали?

Пожар на пучини
-Шта је капетан наредио када се на пучини указао брод у пламену?
-Кога су пронашли на броду?



-Где је једрењак пристао?Ко се искрцао?
-На чија врата су закуцали?
-Куда су кренули барба Мате и његов син?

Срећно,капетане
-Шта се десило у сињор Анђеловој кући?
-Куда су одвели сињор Анђела?
-Шта су морнари сазнали,како је сињор Анђело помагао Али-Коси?
-Шта су морнари урадили са заробљеницима?

Морска пијавица код Првића
*Првић је острво у данашњој Хрватској
-Какво невреме су морнари доживели?Шта је пијавица?Како је она изгледала?
-Да ли је пијавица захватила брод?
-Како је описано невреме?Шта је пијавица порушила?Опиши!

Нећу ја то
-Какву шалу су спремили морнари?
-Како су се опкладили Мате и Пера?
-Шта је ,,француско мишљење''?
-Због чега су се морнари смејали ?

На другој обали
-Kада су први пут Илко и његова посада ухватили гусарске јатаке?
-Шта су од њих сазнали?
-Шта су,након тог сазнања,Илко ,Средан и кувари радили на обали Анконе?*Анкона је град у 
Италији
-Шта је Миљан сазнао од просјака?
-Због чега је Илко позвао просјака на брод?

Освета се кује
-Шта је просјак испричао о бокељском једрењаку и о Илковој и Миљановој сестри?
-Шта је просјак испричао,због чега се Али-Коса не плаши млетачких галија?
-О чему је бивши гусар размишљао те ноћи у кабини?

Још две птичице у кавезу
-Шта су Илко и његови морнари урадили након што су затворили просјака-бившег гусара у 
кабину?
-Шта су све сазнали ?
-Ко је био Марио?
-Шта је Анђело морао да уради?
-Како је Марију предато писмо?



-Коју шифу су Илко и Миљан користили?
-Како су довели Марија на брод?
-Ко је још на броду седео заробљен?

То је он-Али-Коса
-Какав план је смислио бивши гусар?
-Кога су одабрали да га убаце на гусарски брод?Зашто?
-O чему су Миљан и бивши гусар разговарали?
-Шта су Илко и његова посада урадили када су чули да се Али-Косин брод усидрио испред 
луке?
-Како је Миљан планирао да стигне до једрењака?
-Који знак за успех су договорили?

Мали пират
-Како су гусари живели на Али-Косином броду?
-Како су се гусари понашали према Миљану кад је допливао до брода?
-Због чега  је Али-Коса пристао да разговара са Миљаном?(Која Миљанова особина му се 
допала?)
-Како се Миљан попео на брод?Због чега је поново скочио у море?
-Шта је Миљан рекао Али-Коси о себи?(Име,вера,разлог доласка на брод...)
-Шта је Али-Коса рекао Миљану кад га је примио на брод?
-Како је Миљан послао знак својим пријатељима да је успео?

Велики испит
-Који испит је чекао Миљана као новог члана посаде?
-Шта је Али-Коса прво питао Миљана?Шта му је Миљан одговорио?
-Која Миљанова вештина је задивила гусаре у другом задатку?Шта је Миљан добио на 
поклон?
-Како је Миљан реаговао кад га је Али-Коса питао да ли може да убије човека?
-Шта је Миљан одговорио на питање:,,Који је најлепши кутак на свету?''
-Које име су гусари дали Миљану?
-Због чега су гусари казнили Миљана?Шта мислиш,због чега је он ишао ка забрањеном делу 
брода?
-Због чега је гусарима било забрањено да иду на задњи део брода?
-Коју лажну причу о благу је Миљан испричао Али-Коси?Због чега?

Сусрет на гусарском броду
-Шта су Илко и посада радили док је Миљан био на гусарском броду?
-Шта су урадили када су видели да неколико гусара у чамцу долази на обалу?
-Како су се Миљан и Илко срели?
-Како је Миљан успео да каже брату поруку?
-Шта је Али-Коса купио на тргу?
-Како је Миљан успео да се види са Јеленом?



Пусто острво
-Због чега је посада осветничког једрењака отишла на острво Бишево?
-Који знак су уговорили за случај да дође до опасности?
-Какве припреме на острву су обавили?

Миљанов други велики испит
-Због чега је Али-Коса наредио стражарима да вежу Јелену?
-Како се осећао Миљан када је морао да удара бичем Јелену?Због чега је то радио?
-Како је Јелена прекинула Миљанове муке?Да ли је заиста мислила да пристане на брак са 
Али-Косом?
-Како је изгледало славље на гусарском броду?
-За која дешавања на броду је Миљан случајно сазнао?
-Због чега се Али-Коса посвађао са гусаром?
-Због чега је Миљан помогао Али-Коси и пуцао у руку његовог нападача?
-Како је Али-Коса реаговао на Миљанову помоћ?
-Шта је Миљан рекао Али-Коси,зашто је то учинио?

Лула дувана
-Са ким је Миљан попушио лулу дувана?
-Шта се убрзо десило са гусаром који је напао Али-Косу?
-Како је Миљан закључио да је кафа коју је Али-Коса дао гусару била отрована?
-Због чега је један од гусара побуњеника позвао Миљана у тајне просторије?Шта је био 
његов план?
-Шта је Миљан урадио?Због чега је то био исправан потез?

Окршај у Модрој шпиљи
-Ко је гусарима показао пут ка Модрој шпиљи?Шта је старац рекао Миљану?
-Како су осветници савладали Али-Косу?
-Како су успели да заробе гусаре који су остали на броду?
-Како је Миљан рањен?
-Шта је Миљан одговорио бившем гусару,који је најлепши кутак на свету?
-Коју одлуку је донео Миљан после овог путовања?Зашто?
-Шта на самом крају књиге писац каже о две љубави сваког поморца?


	Мали пират
	Анте Станичић
	Добро јутро,добри сине
	Мали од палубе
	Брод на видику
	Сињор Анђело
	Први заробљеник
	У име морнарског суда
	Пожар на пучини
	Срећно,капетане
	Морска пијавица код Првића
	Нећу ја то
	На другој обали
	Освета се кује
	Још две птичице у кавезу
	То је он-Али-Коса
	Мали пират
	Велики испит
	Сусрет на гусарском броду
	Пусто острво
	Миљанов други велики испит
	Лула дувана
	Окршај у Модрој шпиљи

