
Следеће речи препиши по азбучном реду, гледајући њихово прво слово: 

шака ђеврек авион воз град  

дрво љубав нос њушка око 

жаба балон прст игла јаје  

црв мама чигра уво џак 

трн рукав фењер коњ хлеб 

лук ексер зид сат ћилим 
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