
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Вежбање                                                         Име и презиме____________________ 

Научили смо штампана слова латинице 

1) Допуни реченице: 

Азбука је _______________________________________________________. 

Абецеда је _____________________________________________________. 

2) Напиши слова које се једнако пишу ћирилицом и латиницом : 

____________________________________________________________________. 

3) У табеле упиши ћирилична и латинична слова, чији су редни бројеви у 

азбуци и абецеди дати у табелама: 

 

Азбука: 

5. 24. 16. 1. 3. 

          

Абецеда: 

24. 16. 13. 15. 1. 

          

 

4) Испод сваког цртежа напиши његов назив. 

                 

______________   ________________   _______________   ____________ 

5) Нацртај оно што пише у реченици: 

На столу је корпа са воћем. 
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6) Напиши латиницом речи које значе нешто умањено према датим речима: 

пчела _____________        лопта ________________ 

кућа_______________        оловка_______________       

7) Препиши правилно штампаним словима латинице следеће реченице: 

 

Тамара и тетка путују на Копаоник. _______________________________ 

Филип и Ђорђе су другови са фудбала.____________________________ 

Љиљана и Слађана једу мафине._________________________________ 

Немања и Дамјан су живахни.   ___________________________________ 

 

 

8) Састави и напиши латиницом три реченице о медведу. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Решења: 

1) Азбука је утвђени ред слова којима се у ћирилици записују гласови српског језика. 

Абецеда је утврђени ред слова у латиници. 

 

2) А, Ј, М, О, Е 

3) 

5. 24. 16. 1. 3. 

Д У Н А В 

 

24. 16. 13. 15. 1. 

С Л И К A 

 

4)   пас, торта, лопта, мачка 

5)   нацртати 

6)   пчелица, лоптица, кућица, оловчица 

7)   преписати 

8)   Медвед је дивља животиња. Мадведа не можемо често видети, јер живи на различитим 

местима, од поларних до планинских до равничарских.  

Заједничке карактеристике свих медведа су крупно тело, прекривеност густим крзном, кратак 

реп,одлично чуло слуха и мириса, и могућност да стоји на задњим ногама. широке шапе и 

округле уши. 

Својим деловањем човек непрестано доприноси смањењу популације медведа. Упркос закону 

о заштити медведа, људи и даље лове медведе, због хране, заштите имања и стоке, спортског 

лова, и традиционалне медицине. 


