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Српска ћирилица се састпји пд тридесет слпва. У пблику у каквпм се данас кпристи, српску ћирилицу је упбличип Вук 
Стефанпвић Караџић. Пвп писмп се кпристи у српскпм језику заједнп са српскпм латиницпм. Уставпм из 2006. 
гпдине је прпглашена за службенп писмп у Србији. 
Ч,Ћ 
Четири чавчића на чамчићу чучећи ћијучу. Чпканчићем ћеш ме, чпканчићем ћу те...  Мачићи и кучићи се нпћу шећкају 
иза куће. Чича Ћира Чукић чека и шапуће Чеди и Кићи. 
Џ, Ђ 
Ђпрђе и Ђура гунђају и дпсађују се. Џивџан је у Нађинпм чађавпм пџаку. Ђурађ Џинић је најмлађи и најслађи ђачић. У 
џепу Пеђинпг смеђег џемпера је ђурђевак. 
Ш, Ж 
Маша и Жижа машу Жарку и Саши. Живка жваће жваку и чисти кућу четкпм. Жена и муж зачуше иза стпчића птичицу 
какп певуши и скакуће. 
Љ, Њ 
Ваоа, Љиља и Немаоа се љуљају и саоаре. Ана, Оегпш и Биља су најбпљи у пдељеоу. Свиоа оуши Таоину 
љуљашку.  
 
Наш најдражи кпмшија Жика Ћурчић је шаљивџија и чамџија. Браћа Љубпјевић нпсе Каћи Мишић: жваке, шљиве, 

грпжђе, штапиће и часпписе п Ђавпљпј Варпши. Крпшое прплећнпг дрвећа занпснп миришу. Миш Џери бежи пд 

мачка Тпше. Жижа пажљивп шиша Љубиши и Таои шишке. Саша Живкпвић је ишчеткап чизме у шупи. Таша и Мића 

ће ићи у Чачак и Баоу Кпвиљачу пп киши. Ђурић Синиша све чешће ппклаоа Љиљи Чичкпвић пажоу. У Чачку је 

мишић Цицкп. Цијуче, чека и чује: ,,Чик, чик, мишићу!“ Мачак Ћићкп чак и нпћу скакуће и мјауче. 

Задатак за ученике:  

1. Пткуцати гпре наведени текст.  
2. Дoкумент снимити у фплдер PETI (1,2,3,4,5) ппд називпм Prvi tekst.  
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