
 

Исправи грешке и правилно препиши текст писаним словима: 
 
 
на  марковом  рођендану  сам  упознала нову  другарицу.  њено  име  је 
драгана  ђокић,  а  зову  је  гага.  играле  смо  се  са  псом  џекијем  и 
мацом  цицом. 
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