
 

Правилно препиши дати текст: 

софија ђорђевић живи у крагујевцу, у улици браће грим. једном је на часу, у 
основној школи јован цвијић рекла учитељици да воли име своје улице, а још 
више воли бајке браће грим мачак у чизмама, чудесни свирач и пчелиња 
матица. 

често шета пса бобија поред реке лепенице. док шета,  размишља о својој баки 
која живи у сремским карловцима. 

бака нада је позвала јуче телефоном и рекла дођи овог викенда, спремићу твоје 
омиљене колаче. мама, хоћемоли ићи у суботу код баке упитала је софија. 

софија се радо присећа дугих шетњи са баком, јер су у једном дану успевале да 
обиђу трг победе, мокрањчеву улицу, улицу доктора тодоровића и трг краља 
александра.  
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