
 

JA SAM TOKOM MOG LRTNJEG RASPUSTA BILA NA 

MORU U BUDVI.TAMO NAM JE BILO LEPO DOK SMO SVI 

ZAJEDNO TJ. PORODICNO SETALI PLAZOM,ALI NA KRAJU 

NAM JE BILO NAJLEPSE KADA SMO ISLI KUCI.STO BI NEKI 

REKLI SUDA PODJI ALI SVOJOJ KUCI DODJI. 

 



Letnji raspust  

Letnji raspust sam provela u Novom 

Sadu kod tetke..  Tamo sam cuvala bebu 

koja se zove Nikola i jednu devojcice koja 

ima 5 godina i koja  nije tako mala i zove 

se Milica..tamo sam se provela lepo jer 

svaki raspust provodim kod tetke.. Ja 

sam zelela da sam svoj raspust provela 

na moru..  



 



 

Letnji raspust  

 





Letnji Raspust   

Ja sam se na letnjem raspustu provelu super! 

Bila sam u Svajcarskoj kod sestri. 

Tamo je malo hladnije,ali je bilo lepo. 

Bila sam u Bernu,Biel.. 

Jako sam se lepo provela. 



Letnji raspust 

Na letnjem raspustu sam bio u Hrvatskoj u selu Bela Crkvina.Kroz Belu Crkvinu je 

proticala reka Korana, na koju sam isao svaki dan da se kupam. Skoro svaki dan su 

dolazili turisti, da bi uzivali u netaknutoj prirodi Bele Crkvine. 

 

 

 



Letnji r@spust 

Letnjeg raspusta se uvek uzelim dok traje skola, a dok je raspust uvek se 

uzelim skole. Zato sto mi brzo dosadi. A sada kada je skola kajem se sto 

je skola. Za raspust se uvek lepo provedem…!

 



Letnji raspust 

Za vreme letnjeg raspusta ugavnom sam spavaoI bilo 

mi je super! 

 Za to vreme otputovao sam na Madagaskar 

. Tamo sam video majmune,indijancešume, 

jaguara

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Beach_in_Madagascar_with_pirogues_and_palm_trees.jpg


Tokom mog letnjeg raspusta proveo sam se 

super.Bio sam u:Grckoj I u Aqua Parku u 

Petrovcu. 

 



Letnji raspust 

Svaki letnji raspust je poseban na svoj nacin.    

Svako leto ima svoju pricu. Tako da ima i ovo svoju 

pricu. Svaki dan sam bila iskoristila maksimalno. Isla 

sam na bazene, igrala sam odbojku sa drustvom, 

uvece bih setala. Isla sam i u Obrovac sa folklorom , 

imali smo nastup. Bilo je veoma zanimljivo.  Ostatak 

raspusta sam provela u Ravnom selu kod strica. 

 

 

 



 



ЛЕТЊИ РАСПУСТ 

Ја сам се на летњем распусту провела дивно! 

Била сам у Русији код баке Љубинке. 

Било је божанствено! 

Тамо је хладније, али је дивно. 

Моја бака живи у Москви, п смо обилазили знаменитости русије. 

Ишла сам са са млађом сестром Доротеом. 

Такође сам са родитељима баком и деком и сестром била у Берлину, и у Француској и била сам на 

Азурној обали.  



Letnji raspust je protekao odlicnoo I nezaboravno!  

provela sam mesec dana u Bosni I bilo je jako lepo. Bez 

reci!! 

  

Posetila sam vodopad u gradu koji se zove Jajce 
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