
Kod liječnika (Sabine Nagy)  

Dragutin je odlučio markirati školu. Danas ima test iz španjolskog i ne da mu se dobiti 
jedinicu. Njegova majka ga šalje liječniku jer poznaje svojega sina jako dobro… 

Dragutin: Dobar dan, gospodine doktore! 
Liječnik: Dragutine, bok! Kako si? Već dugo se nismo vidjeli! I bolje tako,   

zar ne? 
Dragutin: Gospodine doktore, jako mi je loše! (nakašlje se) 
Liječnik: Pa reci!  
Dragutin: Boli me grlo, nos mi je totalno blokiran, ne mogu ga ni ispuhati, a 

sinoć sam imao temperaturu! (opet kašlje) 
Liječnik: Aha! Začepljen nos i temperatura. Jadan ti. Svuci majicu da 

vidimo što pluća kažu!  
S groznicom sigurno nisi dobro spavao. Otvori usta da vidim je li ti 
grlo crveno! Hm… Ništa. Sve je u redu. 

Dragutin: Ali imam i strašnu glavobolju. Mislim da ću poludjeti! Vrti mi se u 
glavi  kao da sam na vrtuljku. 

Liječnik: Jesi li i povraćao? 
Dragutin: Ej, da! Sada, kad kažete, sjećam se da jesam! Jučer odmah 

poslije ručka! Povratio sam cijelu šniclu! 
Liječnik: Šniclu? Hm, čudno, jučer je bio posni dan, a kako ja poznajem 

tvoju majku za vrijeme korizme nikada nemate mesa… 
Dragutin: Joj da, ribu sam povratio, ne šniclu!  
Liječnik: Pokaži mi oči! Suze li? 
Dragutin: Da, strašno suze. I nos mi curi! 
Liječnik: Prije si rekao da ti je začepljen.  
Dragutin: Jednom mi je strašno začepljen, a onda mi jako curi.  
Liječnik: A kosti? Bole li te? 
Dragutin: Da, to je strašna bol.  
Liječnik: Razumijem. I kosti te bole. No dobro! Gotovi smo! Obuci se!  

Jesi li sinoć gledao nogometno prvenstvo?  
Dragutin:     Ne, nisam mogao. Učio sam cijelu noć španj… (kašlje) 
Liječnik: Hm… žao mi je… ali… 
Dragutin: Što Vam je žao?  
Liječnik: Ne mogu ustanoviti nikakvu prehladu. Morat ćemo ti izvaditi krv da 

vidimo imaš li neki virus. Sigurno imaš gripu. 
Dragutin: Ali… gospodine doktore… moram Vam iskreno reći da se jako 

bojim igle… 
Liječnik: Ah, Dragutine, nije to ništa! Kao da bi te ubola  
                    pčelica!  
Dragutin: Ne, ne…! Kad bolje razmislim… zapravo…  
Liječnik: Brzo u školu s tobom, inače ću ti nazvati mamu!                    
Dragutin: Žurim, gospodine doktore! Žurim! 

(Izvor slike: https://classroomclipart.com/clipart/Clipart/Medical.htm, 9.6.2018., 9:15h) 



 Po čemu liječnik vidi da Dragutin simulira? 
 Misliš li da je Dragutin hrabar dječak? Zašto (ne)? 
 Kako si se osjećao/-ćala kad si prošli put bio/bila bolestan/-sna? Što te 

boljelo? 
 Ideš li redovito liječniku? 
 Bojiš li se liječnika? Zašto (ne)? 
 Bi li rado postao/-ala liječnik/-ica? Zašto (ne)?  

 
 
 


