
Марија станује на четвртом спрату стамбене зграде. Њен отац је запослен у индустрији кућних 
апарата, а мајка ради као кустос у Народном музеју. Отац викендом гледа фудбалске утакмице на 
великом стадиону, а Марија са мамом одлази у позориште. До своје школе Марија иде две станице 
аутобусом. 

Марија живи:     а) у селу      б) у граду 

Подвуци речи у тексту које су те навеле на тај одговор. 

Наташа пролази кроз шумарак да би стигла до школе. Њена мама ради у пошти, а тата на њиви – 
он је земљорадник. Код куће имају фарму пилића о којима брине Наташина бака. Бака је прошле 
године била болесна, па је провела месец дана у болници у оближњем граду. 

Наташа живи:     а) у селу      б) у граду 
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