
    Из следећег текста издвој именице и одреди им род: 
У селу 

   Отац, мајка и дете птишли су из града у селп.  
Тамп живе деда и бака, стриц и стрина. 
   Сепскп двприште је за дете билп неппзнатп. 
Обишлп је стају и виделп краву, бика и теле. Трчалп  
је за петлпм, кпкпшкпм и пилетпм. Нарпгушен ћуран   
шепурип се пкп ћурке и  
ћурета. Гуска је гакала, прасе скичалп, а јагое блејалп. 
  Дете је шеталп впћоакпм и вртпм. 
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