
1. Следеће речи које су написане ћирилицом напиши латиницом. 

фока - _____________,       шума - _____________, 

вожња  - _______________, зима -____________ 

2.  Следећу реченицу препиши правилно латиницом. Не заборави  
велика слова тамо где су потребна. 

јован, тања и мали фифи  шетају шумом. 
______________________________________________________ 

3.  Прочитај следећe реченице и нацртај оно што у њима пише. 

Olga je visoka i nosi zelenu tašnu. Ognjen je nizak i tamnokos. 
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