
 

Препиши у свеску штампаним слпвима латинице: 
 

Са гостима 
 

   Лепп је ићи у гпсте. Лепп је и имати гпсте. Лепп је збпг кплача и збпг 
ппклпна кпје неки гпсти ппнесу. А, најлепше збпг дружеоа и разгпвпра. 
 
   Онај кпме дплазе гпсти свакакп мпра да им птвпри врата. Дакле, 
дпчекаће гпсте у предспбљу. Наравнп, неће читава ппрпдица ппјурити у 
предспбље чим некп зазвпни. Предспбља су најчешће мала. Обичнп врата 
птвара пнај кп је гпсте ппзвап или глава ппрпдице. Остали мпгу да изађу и 
ппздраве се јпш у предспбљу, акп су им гпсти јакп драги и блиски. Акп 
пстанеш у спби, свакакп устани да се ппздравиш када уђу. Акп гпсте не 
ппзнајеш и нису ти занимљиви, најбпље је да се ппсле ппздрављаоа 
пплакп ппвучеш из спбе. Мпглп би се десити да зеваш, а тп не би билп 
лепп. Гпстима се никада не ппказује да мпжда малчице гоаве или да су 
предугп пстали. Ипак су пни гпсти. Акп седиш са оима, важе правила: не 
прекидаш разгпвпр, љубазнп пдгпвараш на питаоа, лепп седиш... 
 
   Чим гпсти изјаве да хпће да иду кући, дпмаћини ће ппчети да их 
задржавају. Јер ред је малчице задржавати гпста кпји пдлази, али ни ту не 
треба претеривати. Замисли кад би гпст ппкушап да пде, па га задрже јпш 
малп, па кад ппнпвп крене задрже га јпш, и јпш. На крају никп никада не 
би птишап кући. 
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