
1. Постави питања на основу следећих реченица: 

- Мама је направила торту за рођендан. 

- Јелена је отишла у продавницу. 

- Јуче је био сунчан дан. 

- Никола има осам година. 

- Ана размишља о томе када ће ићи на море. 

- Влада иде у школу. 

- Саобраћајац је зауставио саобраћај. 

- Ноћ је била влажна и кишовита. 

- Моја сестра се зове Даница. 

- Ученици су са својим учитељем отишли на излет. 
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