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Марија, Јасмина, Петар и Тома су заједно 

славили Нову годину. 

Провели су заједно три дивна дана.  

Сваки дан су се играли и санкали по цео 

дан.  

Увече су деца отварала новогодишње 

поклоне и гледали су телевизијски програм. 

Првог јануара деца су била на дечијем сајму. 

 

 

1.Ко је заједно славио Нову 

годину?_________________________________ 

________________________________________ 

2.Колико дана су провели заједно ?__________ 

________________________________________ 

3.Шта су Марија, Јасмина, Петар и Тома 

радили по цео дан?_______________________ 

_______________________________________ 

4.Шта су деца радила 

увече?__________________________________ 

________________________________________ 

5.Где су деца била првог 

јануара?_________________________________ 

________________________________________ 
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Решења: 

 

1. Марија, Јасмина, Петар и Тома. 

2. Провели су три дана заједно. 

3. Играли су се и санкали по цео дан. 

4. Увече су отварали новогодишнје поклоне и гледали телевизијски програм. 

5. Првог јануара били су на дечијем сајму.  

 


