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Glyph set Regular | Cyrillic
UPPERCASE | 65 pt

АБВГҐДЂЃЕЁЄЖЗЅИІЇЈЙКЛЉМНЊ
ОПРСТЋЌУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭЮЯ
lowercase | 65 pt
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2 of 4 Gr-materials
Regular | 20 pt

АБВГҐДЂЃЕЁЄЖЗЅИІЇЈЙКЛЉМНЊОПРС
ТЋЌУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭЮЯабвгґдђѓеёє
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AÁĂÂÄÀĀĄÅÃBCĆČÇDÐĎĐEÉĚÊËĖÈĒĘF
GĢHIÍÎÏÌĪĮJKĶLĹĽĻŁMNŃŇŅÑOÓÔÖÒŐŌØ
ÕPÞQRŔŘŖSŚŠŞTŤŢȚUÚŬÛÜÙŰŪŲŮVW
YÝŶŸỲZŹŽŻaáăâäàāąåãbcćčçdðďđeéěêëėè
ēęfgģhiıíîïìīįjkķlĺľļłmnńňņñoóôöòőōøõpþ
qrŕřŗsśšştťţțuúŭûüùűūųůvwxyýŷÿỳzźžż
ßﬁ ﬂ fb ff ffb ffh ffi ffj ffk ffl fft fh fj fk ft ThTk  
Light | 20 pt

АБВГҐДЂЃЕЁЄЖЗЅИІЇЈЙКЛЉМНЊОПРС
ТЋЌУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭЮЯабвгґдђѓеёє
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AÁĂÂÄÀĀĄÅÃBCĆČÇDÐĎĐEÉĚÊËĖÈĒĘF
GĢHIÍÎÏÌĪĮJKĶLĹĽĻŁMNŃŇŅÑOÓÔÖÒŐŌØ
ÕPÞQRŔŘŖSŚŠŞTŤŢȚUÚŬÛÜÙŰŪŲŮVW
YÝŶŸỲZŹŽŻaáăâäàāąåãbcćčçdðďđeéěêëėè
ēęfgģhiıíîïìīįjkķlĺľļłmnńňņñoóôöòőōøõpþ
qrŕřŗsśšştťţțuúŭûüùűūųůvwxyýŷÿỳzźžż
ßﬁ ﬂ fb ff ffb ffh ffi ffj ffk ffl fft fh fj fk ft ThTk  

Bold | 20 pt

АБВГҐДЂЃЕЁЄЖЗЅИІЇЈЙКЛЉМНЊОПРС
ТЋЌУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭЮЯабвгґдђѓеёє
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AÁĂÂÄÀĀĄÅÃBCĆČÇDÐĎĐEÉĚÊËĖÈĒĘF
GĢHIÍÎÏÌĪĮJKĶLĹĽĻŁMNŃŇŅÑOÓÔÖÒŐŌØ
ÕPÞQRŔŘŖSŚŠŞTŤŢȚUÚŬÛÜÙŰŪŲŮVW
YÝŶŸỲZŹŽŻaáăâäàāąåãbcćčçdðďđeéěêëėè
ēęfgģhiıíîïìīįjkķlĺľļłmnńňņñoóôöòőōøõpþ
qrŕřŗsśšştťţțuúŭûüùűūųůvwxyýŷÿỳzźžż
ßﬁ ﬂ fb ff ffb ffh ffi ffj ffk ffl fft fh fj fk ft ThTk  
Light + Light + Heavy Layer Combination | 20 pt

АБВГҐДЂЃЕЁЄЖЗЅИІЇЈЙКЛЉМНЊОПРС
ТЋЌУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭЮЯабвгґдђѓеё
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ēęfgģhiıíîïìīįjkķlĺľļłmnńňņñoóôöòőōøõpþ
qrŕřŗsśšştťţțuúŭûüùűūųůvwxyýŷÿỳzźžż
ßﬁ ﬂ fb ff ffb ffh ffi ffj ffk ffl fft fh fj fk ft ThTk  

Heavy | 20 pt

АБВГҐДЂЃЕЁЄЖЗЅИІЇЈЙКЛЉМНЊОПРС
ТЋЌУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭЮЯабвгґдђѓеё
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AÁĂÂÄÀĀĄÅÃBCĆČÇDÐĎĐEÉĚÊËĖÈĒĘF
GĢHIÍÎÏÌĪĮJKĶLĹĽĻŁMNŃŇŅÑOÓÔÖÒŐŌØ
ÕPÞQRŔŘŖSŚŠŞTŤŢȚUÚŬÛÜÙŰŪŲŮVW
YÝŶŸỲZŹŽŻaáăâäàāąåãbcćčçdðďđeéěêëėè
ēęfgģhiıíîïìīįjkķlĺľļłmnńňņñoóôöòőōøõpþ
qrŕřŗsśšştťţțuúŭûüùűūųůvwxyýŷÿỳzźžż
ßﬁ ﬂ fb ff ffb ffh ffi ffj ffk ffl fft fh fj fk ft ThTk  
Light + Heavy + Heavy Layer Combination | 20 pt

АБВГҐДЂЃЕЁЄЖЗЅИІЇЈЙКЛЉМНЊОПРС
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Живот пчела: Живот пчела:
о понашању и о понашању и
комуникацији комуникацији
3 of 4 Gr-materials

Light | 88 pt

Regular | 88 pt

Комуникација која се одвија између пчела веома је
сложена, и до данас није баш у потпуности схваћена.
Састоји се из читавог низа модела понашања који се
Light | 24 pt

Regular | 24 pt

Комуникација која се одвија између пчела веома је сложена, и до
данас није у потпуности схваћена. Састоји се из читавог низа модела понашања који се одигравају у кошници и ван ње. Најважнију
карику у овом ланцу информација представља плесни језик који
је временом постао један од најинтензивније проучаваних облика
Light | 10 pt
Пчеле могу опазити делове спектра које ми не можемо.
Многи цветови имају, за нас невидљиве, ултраљубичасте шаре које пчеле користе као водич према нектару,
док су, с друге стране, (нама) црвени цветови пчелама
црни или сиви (мада се не слажу баш сви са оваквим
становиштем). Очи пчела садрже три врсте рецептора
за боје, са максималном осетљивошћу за ултраљубичасте, плаве и зелене домене спектра, а њихова изузетна
способност опажања боја оптимално је прилагођена уз
изглед цветова. Међутим, то није све, јер пчеле – када
лете – не виде свет у боји. Према једној школи мишљења, тада им све изгледа црно-бело, а према другој виде
зелено-бело. Пчелама је чуло мириса много развијеније
од нашег, па су у скорије време почеле да се користе за
откривање експлозива и дроге. Пчеле су осетљиве и на
земљино магнетно поље, на које ми нисмо, и могу да
опажају шаре поларизоване светлости и на тај начин, у
сваком тренутку, утврде положај Сунца. Ове две особине су од пресудне важности за извођење „плесова“.

Комуникација која се одвија између пчела веома је
сложена, и до данас није баш у потпуности схваћена.
Састоји се из читавог низа модела понашања који се

Light | 16 pt

Light | 12 pt

Пчеле могу опазити делове спектра које ми не можемо.
Многи цветови имају, за нас невидљиве, ултраљубичасте шаре које пчеле користе као водич према нектару,
док су, с друге стране, (нама) црвени цветови пчелама
црни или сиви (мада се не слажу баш сви са оваквим
становиштем). Очи пчела садрже три врсте рецептора
за боје, са максималном осетљивошћу за ултраљубичасте, плаве и зелене домене спектра, а њихова изузетна
способност опажања боја оптимално је прилагођена уз
изглед цветова. Међутим, то није све, јер пчеле – када
лете – не виде свет у боји. Према једној школи мишљења, тада им све изгледа црно-бело, а према другој виде
зелено-бело. Пчелама је чуло мириса много развијеније
од нашег, па су у скорије време почеле да се користе за
откривање експлозива и дроге. Пчеле су осетљиве и на
земљино магнетно поље, на које ми нисмо, и могу да

Комуникација која се одвија између пчела веома је сложена, и до
данас није у потпуности схваћена. Састоји се из читавог низа модела понашања који се одигравају у кошници и ван ње. Најважнију
карику у овом ланцу информација представља плесни језик који
је временом постао један од најинтензивније проучаваних облика
Regular | 10 pt
Пчеле могу опазити делове спектра које ми не можемо.
Многи цветови имају, за нас невидљиве, ултраљубичасте шаре које пчеле користе као водич према нектару,
док су, с друге стране, (нама) црвени цветови пчелама
црни или сиви (мада се не слажу баш сви са оваквим
становиштем). Очи пчела садрже три врсте рецептора
за боје, са максималном осетљивошћу за ултраљубичасте, плаве и зелене домене спектра, а њихова изузетна
способност опажања боја оптимално је прилагођена уз
изглед цветова. Међутим, то није све, јер пчеле – када
лете – не виде свет у боји. Према једној школи мишљења, тада им све изгледа црно-бело, а према другој виде
зелено-бело. Пчелама је чуло мириса много развијеније
од нашег, па су у скорије време почеле да се користе за
откривање експлозива и дроге. Пчеле су осетљиве и на
земљино магнетно поље, на које ми нисмо, и могу да
опажају шаре поларизоване светлости и на тај начин, у
сваком тренутку, утврде положај Сунца. Ове две особине су од пресудне важности за извођење „плесова“.

Regular | 16 pt

Regular | 12 pt

Пчеле могу опазити делове спектра које ми не можемо.
Многи цветови имају, за нас невидљиве, ултраљубичасте шаре које пчеле користе као водич према нектару,
док су, с друге стране, (нама) црвени цветови пчелама
црни или сиви (мада се не слажу баш сви са оваквим
становиштем). Очи пчела садрже три врсте рецептора
за боје, са максималном осетљивошћу за ултраљубичасте, плаве и зелене домене спектра, а њихова изузетна
способност опажања боја оптимално је прилагођена уз
изглед цветова. Међутим, то није све, јер пчеле – када
лете – не виде свет у боји. Према једној школи мишљења, тада им све изгледа црно-бело, а према другој виде
зелено-бело. Пчелама је чуло мириса много развијеније
од нашег, па су у скорије време почеле да се користе за
откривање експлозива и дроге. Пчеле су осетљиве и на
земљино магнетно поље, на које ми нисмо, и могу да
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ИЗАЂИ ОПЕТ
Увече на концерт са нама

облачић
который окружает

УСТАЈАЊЕ АЭРОПОРТ
Мы завтракаем
запљускује

јогурт &

кифлице са

Саобраћај у граду

Освежавајући

џемом од шљива расхлађен парк

Рабочее время:
И выходные с 6.30 до 15.00!

Фотографический снимок

ТАМНО ПЛАВИХ БОЈА

