
Препиши у свеску штампаним словима латинице: 

Када су људи почели да се облаче 

      Наши давни, давни преци су у почетку ишли голи. Њих није штитило од хладноће, као 
животиње, фино, топло крзно или перје, па су почели да се увијају у крзно убијених 
животиња. Врло брзо затим праљуди су почели да шију. Шилом од камена бушили су рупе 
на крзну и кроз њих провлачили кожне каишеве спајајући делове одеће.То је било далеко 
од данашњих џемпера и панталона, али их је штитило од хладноће и повреда. 

      Невоља их је натерала да праве и обућу. Ма колико да је кожа на табанима тврда, 
трчање по камењу и кроз шипражје било је узрок да се из лова врате крвавих ногу. 

      Прва обућа биле су сандале. За ђон је коришћено парче коже или равно дрво изрезано 
у облику стопала. Овакав ђон везиван је за ногу каишевима. 
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