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Druga lekcija • Lesson Two 

A1 

 
UČITI ZAJEDNO 

☞ Replace ùčiti with: čìtati, ra ̀diti, pìsati, vežbati, and četvrt̀ak and pe ̀tak with ponèdeljak, u ̀torak, sre ̀da, 
sùbota, nèdelja.  
 
Replacement verbs for line 5: 
Latin 
ùčimo > čitamo, radimo, pišemo, vežbamo 
Cyrillic 
у̀чимо > читамо, радимо, пишемо, вежбамо 
 
Replacement nouns for line 6: 
Latin 
četvr ̀tak,  pètak > ponèdjeljak, ùtorak, sredu, sùbotu, nèdelju  
Cyrillic 
четвр̀так, пѐтак > понѐдељак,  у̀торак, среду, су̀боту, нѐдељу 
 

✩ Examples: 
Latin 
5. Da li žèliš da vežbamo zajedno sutra? 
6. Sutra, to jest nèdelja? Izvi ̀ni, ne u nèdelju nego u ponèdeljak. 
Cyrillic 
5. Да ли жѐлиш да вежбамо заједно сутра? 
6. Сутра, то јест нѐдеља? Извѝни, не у нѐдељу него у понѐдељак. 
 
☞ Replace ìmati svesku with pi ̀sati pi ̀smo, and i ̀mati rečnik with pìsati knjigu 
 
Replacement phrase for line 3: 
Latin 
ìmaš svesku > pišeš pìsmo  
Cyrillic 
ѝмаш свеску > пишеш пѝсмо 
 
Replacement phrase for line 4: 
Latin 
ìmam rečnik > pišem knjigu 
Cyrillic 
ѝмам речник > пишем књигу 
 
✩ Examples: 
Latin 
3. Da li pišeš pìsmo? 
4. Pišem ga ali nè pišem knjigu. Da li je ti pišeš? 
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5. Pi ̀smo pišem, ali knjigu nè pisem. 
Cyrillic 
3. Да ли пишеш пѝсмо? 
4. Пишем га али нѐ пишем књигу. Да ли је ти пишеш? 
5. Пѝсмо пишем, али књигу нѐ пишем. 
 
☞ Replace the pair of words sveska and rečnik  with the following pairs: òlovka, pèro; pìsmo, pàpir; 
pìtanje, òdgovor; ròman, udžbenik. 
 
Replacement nouns for line 3: 
Latin 
svesku  > òlovku, pìsmo, pìtanje, ròman 
Cyrillic 
свеску > о̀ловку, пѝсмо, пѝтање, ро̀ман 
 
Replacement nouns for line 4: 
Latin 
rečnik > pèro, pàpir, òdgovor, udžbenik 
Cyrillic 
речник > пѐро, па̀пир, о̀дговор, уџбеник 
 
✫  Examples: 
Latin 
3. Da li ìmaš pi ̀smo? 
4. Ìmam ga, ali nemam òlovku. Da li je ti ìmaš? 
5. Pi ̀smo ìmam, ali òlovku nemam. 
Cyrillic 
3. Да ли ѝмаш пѝсмо? 
4. Ѝмам га, али немам о̀ловку. Да ли је ти ѝмаш? 
5. Пѝсмо ѝмам, али о̀ловку немам. 
 
☞ Replace 1st and 2nd person address with 3rd person singular or plural, using verbs and nouns from the 
previous replacement exercises.  

 
✩ Examples: 
Latin 
3. Da li Jasna ìma òlovku? 
4. Ìma je, ali nema pèro. Da li ga Gòran ìma? 
5. Pèro ima, ali òlovku nema. 
 
3. Da li Snjèžana i Mìrjana ìmaju pi ̀tanje? 
4. Ìmaju ga, ali ne ̀maju òdgovor. Da li ga Zlàtan ìma? 
5. Òdgovor ìma, ali pi ̀tanje nema. 
 
3. Da li Dijàna i Zlata pišu knjigu? 
4. Pišu je, ali nè pišu rečnik. Da li ga Zlàtan piše?    
5. Piše rečnik, ali nè piše knjigu. 
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Cyrillic 
3. Да ли Јасна ѝма о̀ловку? 
4. Ѝма је, али нема пѐро. Да ли га Го̀ран ѝма? 
5. Пѐро ѝма, али о̀ловку нема. 
 
3. Да ли Снѐжана и Мѝрјана ѝмају пѝтање? 
4. Ѝмају га, али нѐмају о̀дговор. Да ли га Зла̀тан ѝма? 
5. О̀дговор ѝма, али пѝтање нема. 
 
3. Да ли Дија̀на и Злата пишу књигу? 
4. Пишу је, али нѐ пишу речник. Да ли га Зла̀тан пише? 
5. Пише речник, али нѐ пише књигу. 
 

A2 

KOGA VIDIŠ? 
 
☞ Replace čòvek with gospòdin, gospođa, pròfesor, stùdent; vìsoki with brzi, dobri, dragi, laki, lepi, loši, 
mali, niski, ružni, ŕđavi, slatki, srećni, teški, tužni, veliki. Replace videti with gledati.  
 
Replacement noun phrases for line 1: 
Latin 
ònaj čòvek > ònaj gospòdin, òna gospođa, ònaj pròfesor, ònaj stùdent 
Cyrillic 
о̀нај чо̀век > о̀нај госпо̀дин, о̀на госпођа, о̀нај про̀фесор, о̀нај сту̀дент 
 
Replacement adjectives for lines 1 and 4: 
Latin 
vìsok > brz / br ̀za, dobar / dobra, drag / draga, lak / làka, lep / lèpa, loš / lo ̀ša, mali / mala, nizak / ni ̀ska, 
rùžan / rùžna, sladak / slàtka, srećan / srećna, tèžak / tèška, tùžan / tùžna, ve ̀lik / ve ̀lika.  
Cyrillic 
вѝсок > брз / бр̀за, добар / добра, драг / драга, лак / ла̀ка, леп / лѐпа, лош / ло̀ша, мали / мала, низак / 
нѝска, ру̀жан / ру̀жна, сладак / сла̀тка, срећан / срећна, тѐжак / тѐшка, ту̀жан / ту̀жна, вѐлик / вѐлика.   
 
Replacement verb for lines 2 and 3: 
Latin 
vidiš > gledaš,  vidim > gledam 
Cyrillic 
видиш > гледаш,  видим > гледам 
 
✩Examples 
Latin 
1. Dùšane! Ònaj pròfesor je stvarno loš! 
2. Molim? Kòga gledaš? 
3. Gledam ònog lošeg pròfesora.   
4. A, njega! Zaista je loš! 
 
1. Ràdo! Òna gospođa je stvarno le ̀pa! 
2. Molim? Kòga gledaš? 
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3. Gledam ònu lepu gospođu. 
4. Ah, nju! Zaista je le ̀pa! 
 
Cyrillic 
1. Ду̀шане! О̀нај про̀фесор је стварно лош! 
2. Молим? Ко̀га гледаш? 
3. Гледам о̀ног лoшeг про̀фесора.      
4. А, њега! Заиста је лош. 
 
1. Ра̀до! О̀на госпођа је стварно лѐпа! 
2. Молим? Ко̀га гледаш? 
3. Гледам о̀ну лепу госпођу.     
4. А, њу! Заиста је лѐпа! 
 

A3 

KUPUJEM PSA 
 

☞ Replace cr ̀veni and žuti with beli, crni, dobri, lepi, plavi; replace pas with film, mačka, màjmun, 
mèdved. Replace pas with film, using adjectives listed in A2. Replace brat with ti, òna, òni, vi, sèstra, 
majka, òtac. 
 
Replacement adjectives for lines 3, 4, 5, and 6: 
Latin 
žutog , cr ̀venog > belog / belu, crnog / crnu, dobrog / dobru, lepog / lepu, plavog / plavu, 
malog / malu, ružnog / ružnu, slatkog / slatku, srećnog / srećnu, teškog / tešku, tužnog / tužnu, velikog / 
veliku 
Cyrillic 
жутог, цр̀веног > белог / белу, црног / црну, доброг / добру, лепог / лепу, плавог / плаву, малог / 
малу, ружног / ружну, слатког / слатку, срећног / срећну, тешког / тешку, тужног / тужну, великог / 
велику 
 
Replacement nouns for lines 2 and 5: 
Latin 
psa > film, mačku, màjmuna, mèdveda 
Cyrillic 
пса > филм, мачку, ма̀јмуна, мѐдведа 
 
Replacement adjectives for line 7: 
Latin 
cr ̀veni  > beli, crni, dobri, lepi, plavi, mali, ružni, slatki, srećni, teški, tužni, veliki 
Cyrillic 
цр̀вени > бели, црни, добри, лепи, плави, мали, ружни, слатки, срећни, тешки, тужни, велики 
 
Replacement nouns/pronouns for line 3: 
Latin 
mog brata > tebe, nju, njih, vas, sèstru, majku, òca. 
Cyrillic 
мог брата > тебе, њу, њих, вас, сѐстру, мајку, о̀ца. 
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✩  Examples 
Latin 
1. Ej, šta radiš? 
2. Kùpujem mačku za tebe. 
3. Òvu belu o ̀vde? 
4. Ne, ònu crnu tamo. 
5. Zašto ne žèliš da kupiš belu mačku? 
6. Zàto što ti voliš crnu bòju! 
7. Dobro, i crni je fin. 
 
1. Ej, šta radiš? 
2. Kùpujem film za òca. 
3. Òvaj srećni o ̀vde? 
4. Ne, ònaj tužni tamo. 
5. Zašto ne žèliš da kupiš srećan film? 
6. Zàto što òtac voli tužne filmove*! 
7. Dobro, i tužni je fin. 
 
Cyrillic 
1. Еј, шта радиш? 
2. Ку̀пујем мачку за тебе. 
3. О̀ву белу о̀вде? 
4. Не, о̀ну црну тамо. 
5. Зашто не жѐлиш да купиш белу мачку? 
6. За̀то што о̀тац воли црну бо̀ју!  
7. Добро, и црни је фин. 
 
1. Еј, шта радиш? 
2. Ку̀пујем филм за о̀ца. 
3. О̀вај срећни о̀вде? 
4. Не, о̀нај тужни тамо. 
5. Зашто не жѐлиш да купиш срећан филм? 
6. За̀то што о̀тац воли тужне филмове*! 
7. Добро, и тужни је фин. 
     * the accusative plural will be learned in the following lesson 
 

A4 

PAPIRNICA 
 

☞ Replace dobar dan with dobro jutro, nèmački udžbenik with amèrički časopis, fràncuska gramàtika; 
replace òbična òlovka with fino pèro, hèmijska òlovka; replace àzbučna sveska with jèdna avìonska 
marka, jèdno avìonsko pìsmo, ra ̀zglednica. 
 
Replacement phrases for line 3: 
Latin 
nèmački udžbenik > amèrički časopis, fràncusku gramàtiku 
Cyrillic 
нѐмачки уџбеник > амѐрички часопис, фра̀нцуску грама̀тику 
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Replacement phrases for line 5: 
Latin 
òbičnu òlovku > fino pèro, hèmijsku òlovku 
Cyrillic 
о̀бичну о̀ловку  >  фино пѐро, хѐмијску о̀ловку 
 
Replacement phrases for line 7: 
Latin 
àzbučnu svesku za rečnik > je ̀dnu avi ̀onsku marku, je ̀dno avi ̀onsko pi ̀smo, ra ̀zglednicu  
Cyrillic 
а̀збучну свеску за речник > је ̀дну ави ̀онску марку, је ̀дно ави ̀онско пи ̀смо, ра ̀згледницу 
 
✩  Examples 
Latin 
1. Dobro jutro! 
2. Dobro jutro, ìzvolite! 
3. Molim vas, da li ìmate novu fràncusku gramàtiku?    
4. Ìmamo je. Da li je žèlite? 
5. Hva ̀la, svakako. I žèlim da kùpim fino pèro. 
6. Da li žèlite ovàkvo žuto? Le ̀po piše. 
7. Òdlično! A da li mògu da kùpim jèdno avìonsko pi ̀smo o ̀vde?  
8. Ìmamo ga. Da li ga žèlite pogle ̀dati?  
 
Cyrillic 
1. Добро јутро! 
2. Добро јутро, ѝзволите! 
3. Молим вас, да ли ѝмате нову фра̀нцуску грама̀тику?  
4. Ѝмамо је. Да ли је жѐлите? 
5. Хва̀ла, свакако. И жѐлим да купим фино пѐро. 
6. Да ли жѐлите ова̀кво жуто? Лепо пише. 
7. О̀длично! А да ли мо̀гу да купим јѐдно авѝонско пѝсмо о̀вде? 
8. Ѝмамо га. Да ли жѐлите поглѐдати? 
☞ Practice this as a skit, using some of the words above as replacements.  
	 
SSL: listen to the exercise with the recording until you know it by heart. Note that the recording is slightly 
different than the written version of the exercise. Pay attention to the use of the verb želeti and the endings 
of the masculine, neuter and feminine adjectives and nouns. Look at the verbs you have used so far and 
mark them as to whether they belong to the a-, i-, or e- conjugation, using as a guide the verb table on p. 21.  
 
Verbs learned with infinitive and present tense  
zvati se:  e-conjugation 
ìmati:  a-conjugation 
ne ̀mati:  a-conjugation 
žèleti:  i-conjugation 
ùčiti:  i-conjugation 
videti:  i-conjugation 
čìtati:  a-conjugation 
ra ̀diti:  i-conjugation 
pi ̀sati:  e-conjugation 
vežbati:  a-conjugation 
gledati:  a-conjugation 
kupòvati:  e-conjugation 
ku ̀piti:  i-conjugation 
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pla ̀titi:  i-conjugation 
mo ̀rati:  a-conjugation 
 
Verbs only learned in present-tense form 
kaže se:  e-conjugation 
može:  e-conjugation 
pijem:  e-conjugation 
  
  

oVEŽBE 

B1 

☞ Instead of mačka and crna mačka use dobra knjiga, mala òlovka, lepi udžbenik.  
 
Replacement phrases for line 3: 
Latin 
ta mačka > ta knjiga, ta òlovka, taj udžbenik 
crnu mačku > dobru knjigu, malu òlovku, lepi udžbenik 
Cyrillic 
та мачка > та књига, та о̀ловка, тај уџбеник 
црну мачку  > добру књигу, малу о̀ловку, лепи уџбеник 
 
Replacement phrases for line 5 
Latin 
naša crna mačka > naša dobra knjiga, naša mala òlovka, naš lepi udžbenik 
Cyrillic 
наша црна мачка  > наша добра књига, наша мала о̀ловка, наш лепи уџбеник  
 
✩ Examples: 
Latin  
1. Jasna! 
2. Molim? 
3. Je li taј udžbenik njen? Že ̀lim da ìmam lepi 

udžbenik. 
4. Ne, njègov je, nìje njen! 
5. Da li smo prijatelji? Šta je njègov, to je i 

njen! Òvo je njihov lijepi udžbenik. 

Cyrillic  
1. Јасна! 
2. Молим?  
3. Да ли је тај уџбеник њен? Жѐлим да ѝмам 
лепи уџбеник.  

4. Не, њѐгов је, нѝје њен! 
5. Да ли смо пријатељи? Штa је њѐгов, то је и 
њен! О̀во је њихов лепи уџбеник 

 
B2 

☞ Instead of nìski gospòdin and nìska gospođa use slatka mačka, slatki pas; ružni profesor, ružna 
profesorka; tužni Kana ̀đanin, tužna Kanàđanka; dragi Srbin, draga Srpkinja; brzi Amerika ̀nac, brza 
Amerìkanka. 
 
1. Vidiš li ònog nìskog gospòdina? 
2. Da, vidim i nìskog gospòdina i nìsku gospođu. 
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B3 

☞ Instead of mali and veliki pas, use a) plavi and cr ̀veni rečnik, b) teško and lako pi ̀tanje. Replace ònaj 
stùdent with loši pròfesor, ružni čòvek, vìsoka žèna. 
 
Replacement phrases for lines 1 and 2: 
Latin 
o ̀vaj mali pas > òvaj plavi rečnik, òvo teško pìtanje 
Cyrillic 
о̀вај мали пас  > о̀вај плави речник, о̀вo тешко пѝтање 
 
Replacement phrases for line 2: 
Latin 
ònog stùdenta > ònog lošeg pròfesora, ònog ružnog čòveka, ònu vìsoku žènu    
Cyrillic 
òног сту̀дента > òног лошег про ̀фесора, òног ружног чо ̀века, òну ви ̀соку же ̀ну    
 
Replacement phrases for line 3: 
Latin 
vašeg velikog psa > vaš cr ̀veni rečnik, vaše lako pìtanje 
Cyrillic 
вашег великог пса  > ваш цр̀вени речник, ваше лако пѝтање 
 
Replacement phrases for line 4: 
Latin 
veliki pas je moj > cr ̀veni rečnik je moj, lako pìtanje je mòje        
Cyrillic 
велики пас je мој  > цр̀вени речник je мој, лако пѝтање je мо̀је 
 
✩  Examples: 
Latin 
1. Da li je òvo teško pìtanje za mene?  
2. Nìje. Teško pìtanje je za ònu v ̀isoku žènu 

tamo. 
3. Ìzvinite, žèlim vaše lako pìtanje. 
4. Nè može. Lako pìtanje je mo ̀je. 

Cyrillic  
1. Да ли је о̀вo тешко пѝтање за мене?  
2. Нѝjе. Тешко пѝтање је за о̀ну вѝсоку жѐну 
тамо.  

3. Ѝзвините, жѐлим ваше лако пѝтање.  
4. Нѐ може. Лако пѝтање је мо̀је. 

 
B4 

☞ Fill in the blanks of the sentences below. In the second blank of each of the even numbered sentences 
use a form of one of the verbs from column A and the accusative case of one of the nouns or phrases from 
column B. 
 
Latin  
  1. Šta žèlite da radite u ponèdeljak ? 
  2. U ponèdeljak žèlimo da ùčimo nèmački   
      jèzik. 
  3. Šta žèliš da radimo u u ̀torak?    
  4. U u ̀torak žèlim da kupim mèdveda. 
  5. Šta žèliš da stùdenti rade u sredu ? 
  6. U sredu žèlim da čìtaju novine. 

Cyrillic  
  1. Шта жѐлите да радите у понѐдељак?  
  2. У понѐдељак жѐлимо да у̀чимо 
      нѐмачки јѐзик. 
  3. Шта жѐлиш да радимо у у̀торак? 
  4. У у̀торак жѐлим да купим мѐдведа. 
  5. Шта жѐлиш да сту̀денти раде у среду? 
  6. У среду жѐлим да чѝтају новине. 
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  7. Šta žèliš da Sanja radi u četvr ̀tak? 
  8. U četvr ̀tak žèlim da piše domaći zada ̀tak. 
  9. Šta žèliš da radiš u pe ̀tak? 
10. U pe ̀tak žèlim da vežbam srpsku vežbu. 
11. A šta žèliš da radim u sùbotu? 
12. U sùbotu žèlim da gledaš film. 
         

  7. Шта жѐлиш да Cања ради у четвр ̀так? 
  8. У четвр ̀так жѐлим да пише домаћи 
      задат̀ак. 
  9. Шта жѐлиш да радиш у пе ̀так? 
10. У пе ̀так жѐлим да вежбам српску   
      вежбу. 
11. А шта жѐлиш да радим у су̀боту? 
12. У су̀боту жѐлим да гледаш филм.  

 
B5

☞ Replace gledati and film with a) čìtati and velika knjiga; b) ku ̀piti and pas; c) pìsati and teško pìsmo; 
d) ùčiti and bòsanski. Replace ùčiti with a) čìtati and nemački časopis; b) pi ̀sati and ròman; c) vežbati 
and srpski jèzik. Replace the italicized days of the week with other weekdays.    
 
Replacement phrases for line 1 
Latin 
gledaš film > čitaš veliku knjigu, kupiš psa, pišeš teško pi ̀smo, ùčiš bòsanski  
Cyrillic 
гледаш филм > читаш велику књигу, купиш пса, пишеш тешко пѝсмо, у̀чиш бо̀сански 
 
Replacement phrases for line 2 
Latin 
učiš > čitaš nèmački časopis, pišeš ròman, vežbaš srpski jèzik 
Cyrillic  
у̀чиш > читаш нѐмачки часопис, купиш пса, пишеш ро̀ман, вежбаш српски јѐзик 
 
✩  Examples: 
Latin  
1. Da li možeš da pišeš teško pìsmo u 
četvrt̀ak? 

2. Ne mògu. Moram* da kupim psa. 
3. Da li možeš u sùbotu? 
4. Mògu u sùbotu. 
5. Òdlično! Onda se vidimo u sùbotu. 

Cyrillic  
1. Да ли можеш да пишеш тешко пѝсмо у 
четврт̀ак?  

2. Не мо̀гу. Морам* да купим пса.  
3. Да ли можеш у су̀боту?  
4. Мо̀гу у су̀боту.  
5. Òдлично! Онда се видимо у су̀боту. 

* Please note that the definition for mo ̀rati is provided in the A1 vocabulary box on p. 19. 
 
B6 

(Answers to) Questions to ask each other from 2A1, 2A3 and 2A4:   
 
A1 
Latin      Zàto što Nàda ìma rečnik, a Ža ̀rko ga nema.    
Cyrillic  За̀то што На̀да ѝма речник, а Жар̀ко га нема. 
A3  
Latin      Zàto što njègov brat voli cr ̀venu bòju. 
Cyrillic  За̀то што њѐгов брат воли цр̀вену бо̀ју. 
A4   
Latin      Zàto što žèli da ùči nèmački jèzik.  
Cyrillic  За ̀то што же ̀ли да у ̀чи не ̀мачки је ̀зик. 
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B7 

☞ Read through this paragraph to one another out loud in class, alternating sentences. Then change it so 
that the subjects are plural: two women and two men. 
 
Latin 
Na ̀da i Rajka ne žèle da ùče u nèdelju. Òne žèle da gledaju film. Ali mòraju da ùče! Čìtaju 
udžbenik, pišu dòmaći zada ̀tak i vežbu. Njihovi prijatelji Tòmislav i Mìlorad ih zòvu. Òni žèle 
da gledaju jèdan dobar srpski film. Da li mogu da ga gledaju zajedno? Òne žèle, ali nè mogu. 
Mòraju da ùče. Òne mòraju da ùče i u u ̀torak i u sredu, ali mogu da gledaju film u pe ̀tak. 
Tòmislav i Mìlorad mòraju da rade u pètak. Òni mogu da gledaju film u sùbotu. I òne mogu u 
sùbotu.   
 
Cyrillic 
На̀да и Рајка не жѐле да у̀че у нѐдељу. О̀не жѐле да гледају филм. Али мор̀ају да у̀че! 
Чѝтају уџбеник, пишу до̀маћи задат̀ак и вежбу. Њихови пријатељи То̀мислав и Мѝлорад 
их зо̀ву. О̀ни жѐле да гледају добар српски филм. Да ли могу да га гледају заједно? О̀не 
жѐле, али нѐ могу. Мор̀ају да у̀че. О̀не мор̀ају да у̀че и у у̀торак и у среду, али могу да 
гледају филм у пѐтак. То̀мислав и Мѝлорад мор̀ају да раде у пѐтак. О̀ни могу да гледају 
филм у су̀боту. И о̀не могу у су̀боту.   
 
 

✍ DOMAĆI ZADATAK 

C1 

Form questions and answers according to the following example:  
a. Šta ìmam i šta nemam? 
b. Ìmam pàpir ali nemam òlovku.  
 
Write out six other versions of this question and answer pair replacing the italicized forms in the question 
with other forms of ìmati and ne ̀mati (using “you, “he”, “they”, etc.), and replacing pàpir and òlovka in the 
answer with words from the list above. 
 
Latin 
     Šta ìmaš i šta nemaš? Ìmaš rečnik ali nemaš udžbenik. 
     Šta ìma i šta nema? Ìma svesku ali nema pèro. 
     Šta ìmamo i šta nemamo? Ìmamo vežbu ali nemamo ključ. 
     Šta ìmate i šta nemate? Ìmate ròman ali nemate cìpelu. 
     Šta ìmaju i šta ne ̀maju? Ìmaju pi ̀tanje ali ne ̀maju òdgovor. 
     Šta ìmam i šta nemam? Ìmam ròman ali nemam rečnik. 
 
Cyrillic 
     Шта ѝмаш и шта немаш? Ѝмаш речник али немаш уџбеник. 
     Шта ѝма и шта нема? Ѝма свеску али нема пѐро. 
     Шта ѝмамо и шта немамо? Ѝмамо вежбу али немамо кључ. 
     Шта ѝмате и шта немате? Ѝмате ро̀ман али немате цѝпелу 
     Шта ѝмају и шта немају? Ѝмају пѝтање али немају о̀дговор. 
     Шта ѝмам и шта немам? Ѝмам ро̀ман али немам речник. 
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C2 

Each set of parentheses contains a noun plus the masculine singular form of various adjectives.   
1) Put each noun into the accusative form, and change the adjectives to match the noun both in case and 
gender.    Example:  

Kòga vidiš?         Vidim ........ (onaj, vìsoki, stùdentica)
Vidim ònu vìsoku stùdenticu. 

 2) Then rewrite the sentences replacing each noun (or adjective + noun) with the appropriate clitic 
pronoun.    Example:  
              Vidim ònog stùdenta       becomes       Vidim ga  
 
✫ Examples: 
Latin 
     Vidim našeg vìsokog pròfesora.     Vidim ga. 
     Vidim tvòju dobru drugàricu Vidim je. 
     Vidim vaš cr ̀veni auto. Vidim ga. 
     Vidim njègovu crnu mačku. Vidim je. 
     Vidim našeg malog psa. Vidim ga. 
     Vidim mòju bòsansku knjigu. Vidim je. 
     Vidim tvoj veliki rečnik. Vidim ga. 
     Vidim tu plavu kàsu. Vidim je. 
 
     Òni pišu jèdno pi ̀smo Pišu ga. 
     Čitam òvu tužnu knjigu. Čitam je. 
     Čitam naš bòsanski časopis. Čitam ga. 
 
Cyrillic 
     Видим нашег вѝсоког професора. Видим га.  
     Видим тво̀ју добру друга̀рицу. Видим је. 
     Видим ваш цр̀вени ауто. Видим га. 
     Видим њѐгову цр̀вену мачку. Видим је. 
     Видим нашег малог пса. Видим га. 
     Видим мо̀ју бо̀санску књигу. Видим је. 
     Видим твој велики речник. Видим га. 
     Видим ту плаву касу. Видим је. 
 
     О̀ни пишу јѐдно пѝсмо. Пишу га. 
     Читам о̀ву тужну књигу. Читам је. 
     Читам наш бо̀сански часопис. Читам га. 
 
C3  

Fill in each blank with the correct form of the pronoun given in parentheses. 
 
1. Òvo pìsmo je za vas.  
2. Òna crna mačka je za mene. 
3. Taj pas je za njega. 
4. Bijela knjiga je za nju. 
5. Veliki udžbenik je za njih.  
6. Cr ̀vena òlovka je za nas.  

1. О̀во пи ̀смо је за вас.   
2. О̀на црна мачка је за мене.  
3. Тај пас је за њега.  
4. Бела књига је за њу. 
5. Вeлики уџбеник је за њих.  
6. Цр̀вена о̀ловка је за нас.  
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C4 

Identify the subject of each of the sentences below, and then translate the sentences into English. 
 
1. jа 
    I see him but I don't see her. 
2. mali màjmun i velika mačka 
    The small monkey and the big cat watch the 

dog. 
3. mi 
    Do we have it? 
4. tèka 
    How is te ̀ka said in Serbian? 
5. mi / on 
    We see him, but he doesn’t see us. 
6. ti 
    Do you see that good man? 

1. jа 
    I see him but I don't see her. 
2. мали ма̀јмун и велика мачка 
    The small monkey and the big cat watch the 

dog. 
3. ми 
    Do we have it?  
4. тѐка 
      How is te ̀ka said in Serbian? 
5. ми / он 
    We see him, but he doesn’t see us.  
6. ти 
    Do you see that good man? 

 

C5 

Read these words aloud. After each word write its meaning, and then give the appropriate grammatical 
information for the form of the word: if a noun or adjective, state case and gender, and if a verb, state 
person and number.     
 
  
 1 his accusative feminine 
 2 cat nominative feminine 
 3 I see first singular  
 4 Mrs. accusative feminine 
 5 textbook nominative or accusative masculine 
 6 white nominative feminine 
 7 cash register nominative feminine 
 8 fast nominative or inanimate accusative masculine 
 9 their nominative  feminine 
10 friend nominative feminine 
11 we can first plural  
12 red accusative feminine 
13 book nominative feminine 
14 our animate accusative masculine 
15 happy accusative feminine 
16 paper nominative or accusative masculine 
17 dear animate accusative masculine 
18 key nominative or accusative masculine 
19 dog accusative masculine 
20 friend accusative masculine 
21 him / it accusative masculine or neuter 
22 we look first plural  
23 bear accusative masculine 
24 it is said third singular  
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25 good accusative feminine 
26 tomorrow   
27 short nominative or inanimate accusative masculine 
28 pencil nominative feminine 
29 dictionary nominative or accusative masculine 
30 they see third plural  
31 Frenchman nominative masculine 
32 magazine nominative or accusative masculine 
33 hrammar nominative feminine 
34 bad nominative feminine 
35 Mr. nominative masculine 
36 Friday nominative or accusative masculine 
 
 
  Geografska pitanja 

Cyrillic  
1. Хр̀ватски гла̀вни град је Заг̀реб. 
2. Српски гла̀вни град је Бео̀град.  
3. Црно̀горски гла̀вни град је По̀дгорица. 
4. Бо̀сански гла̀вни град је Са̀рајево. 

Latin  
1. Hr ̀vatski glàvni grad je Zàgreb.  
2. Srpski glàvni grad je Beògrad. 
3. Crnògorski glàvni grad je Pòdgorica. 
4. Bòsanski glàvni grad je Sàrajevo. 

 


