
 

               ВЕЛИКО СЛОВО У ПИСАЊУ ИМЕНА  

               ЉУДИ И ЖИВОТИЊА 

 

1. Заокружи слово испред тачно написаног имена моје другарице: 
 

а) ђурђа Петровић          б) Ђурђа петровић           в) Ђурђа Петровић 
 
2. Напиши надимке од датих имена: 
 
Ненад - ________        Гордана - ________      Љубиша - __________  
 
3. Дај имена кућним љубимцима: 

 
 
4. Исправи грешке и правилно препиши дате реченице: 
 
а) Мој брат немања рајић - неца има пса бобија. 
 
_______________________________________________________________ 
 
б) Хрчак миша и корњача кока су љубимци драгане матић - гаге. 
 
________________________________________________________________ 
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