
Заврши реченице тако што ћеш заокружити праву реч. 

1. Лавови живе у             стаду          чопору       роју 

2. Слонови живе у          роју             крду           јату 

3. Козе живе у                 роју             чопору      стаду 

4. Рибе живе у                 јату             роју            крду 

5. Комарци живе у          стаду          јату             роју 
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