Препиши правилно следеће реченице писаним словима
ћирилице (првих пет реченица) и писаним словима
латинице (наредних пет реченица). Уочи све правописне
грешке и исправи их.

Препиши правилно следеће реченице писаним словима
ћирилице (првих пет реченица) и писаним словима
латинице (наредних пет реченица). Уочи све правописне
грешке и исправи их.

били смо у јакову и видели обедску бару, а сада идемо
на планину тару.
2.
овај мост саграђен је у лондону, на реци темзи.
енглези се поносе њиме.
3. на такмичењу које је одржано у старој пазови
учествовало је четристо такмичара из разних крајева
србије
4. неволим да причам о томе, јер незнам дали сам у праву.
ја сам то чула од моих родитеља и ја им верујем.
5. главни град сједињених америчих држава је
вашингтон. у овој држави налази се и река мисисипи,
једна од најдужих река на свету.
6. учитељица је разумела катаринину не вољу. рекла је
не мој више да касниш.
7. марија, милица и ја смо купиле часопис дружина
знања, а остали су читали бумеранг.
8. уз бранка милићевића коцкицу дружиле су се многе
генерације.
9. у селу буковику, у подножју планине букуље, откривена
је минерална вода.
10. павловићи живе у новом саду, у дунавској улици бр 5.
њихов син иде у ош алекса шантић. рођен је уочи
божића, 6 1 2004. има хрчка мицка и куцу раку.
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