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Домаћи задатак: 

 

1. О чему пева Мирослав Антић? 

2. Шта је тајна? 

3. Како се поступа са тајнама? 

4. Када за некога кажемо да је тајанствен, мислимо да је: 

а) уображен                 б) груб                 в) поносан                    

г) неко о коме не знамо ништа или знамо врло мало. 

5. Ако неко нешто таји, то значи да он: 

а) шапуће                     б) измишља 

в) скрива                       в) не говори истину 
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