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                       ПИШЕМО  ЛАТИНИЦОМ 

1. Напиши латиницом оно што је на слици. 
 

                       

    __ __ __ __                    __ __ __ __ __                      __ __ __ __ __ __ __ 
 

                                                             
 __ __ __ __ __ __                   __ __ __ __ __                        __ __ __ __ __ 
 
2. Дате реченице препиши латиницом. 
 
Иштван је Шимин тата.  _________________________________________________ 
 
Коста и Винка имају нове свеске.  _________________________________________ 
 
Немања и Уна се смеју. __________________________________________________ 
 
3. Користећи научена слова латинице напиши реч: 
 
од три слова    __ __ __                од четири слова    __ __ __ __  
 
од пет слова   __ __ __ __ __       од шест слова  __ __ __ __ __ __ 
 
4. Од научених слова састави по једну: обавештајну, упитну, узвичну и заповедну 
реченицу. 
 
обавештајна:  _____________________________________________________ 
 
упитна:  __________________________________________________________ 
 
узвична:  _________________________________________________________ 
 
заповедна:  _______________________________________________________ 
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