
      Следећи текст је презивеп земљптрес, такп да са оим 
нештп није у реду. Препиши га правилнп, латиничним 
писмпм и пази на упптребу великпг слпва. 
   Миљан станпјевић је ученик пснпвне Шкпле „десанка Ма 
ксимпвић“ у нишу. Оегпва шкпла се налази у  улици Луке 
впјвпдића брпј 17. У први разред  ппшап је  2009. гпдине.  
На часу пдељенске заједнице разгпвара п успеху, 
дисциплини, дружеоу и сличнп. Пн пбпжава живптиое. 
честп шета свпг пса срећка ппред нишаве, кпја је пд оегпве  
куће удаљена некпликп килпметара. Пбпжава да чита. 
оегпва пмиљена коига је „петар пан“, мада впли да чита и 
часпписе. Планира да за ускрс ппсети баку , да се пдмпри  
пд града и надише свежег ваздуха, шетајући брдима старе 
Планине … 
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