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Pročitaj tekst! Odgovori na pitanja ispod! Za svaki odgovor koristi maksimalno 4 riječi! 

Moj hrvatski jezik 

Bok! Ja sam Bijanka. Već 12 godina živim u Gradišću. Moji su roditelji Hrvati iz 
Šibenika. 
 
Sretna sam kad pričam hrvatski. Njemački i hrvatski govorim kao vodopad. Jako 
brzo. Strina ponekad kaže čak i prebrzo. Govorim i engleski, ali na tom jeziku radije 
pišem. Hrvatski jezik je melodija za moje uši. Volim Hrvatsku. Sve je lijepo u 
Hrvatskoj. Kad netko govori o Hrvatskoj, vidim more, šume i planine. Hrvatska ima i 
puno zanimljivih gradova, npr. Split, Zadar, Dubrovnik i Zagreb. U Zagrebu, nažalost, 
još nikada nisam bila. Možda zato što nije na moru. 
 
Imam puno prijatelja i rođaka u Hrvatskoj: bake i djedove, strine i stričeve… Za 
vrijeme praznika često sam kod njih. S njima idem na kupanje. Ondje se osjećam kao 
da sam kod kuće. U Hrvatskoj ljeti ne trebam ni jaknu, ni vestu, ni kaput zato što je 
tamo vruće.   

Idem u hrvatski razred da još bolje naučim govoriti hrvatski. Hrvatski mogu govoriti u 
puno zemalja, čak i u Urugvaju, Argentini i Čileu! Ha, to niste znali!? Na hrvatsku 
nastavu volim ići zato što uvijek nešto novo naučim. Najviše volim kad učimo nove 
riječi i gramatiku. Joj, šalim se! Nije istina! Najradije čitam i radim u grupama. Katkad 
pišemo pjesme ili kratke dijaloge koje trebamo prezentirati pred razredom. Naša nam 
nastavnica kaže da je to korisna vježba za budućnost. Naučimo govoriti pred 
publikom. 

 

 

 

 

 

 



0 Kako se djevojka zove? zove se Bijanka 
1 Koliko dugo je već u Austriji? 

 
 

2 Odakle su njezin otac i njezina 
majka? 

 

3 Koje jezike Bijanka jako dobro zna? 
(Navedi 1 primjer!) 

 

4 Na što Bijanka misli, kada ljudi pričaju 
o Hrvatskoj? (Navedi 1 primjer!) 

 

5 Koji je grad interesantan? 
(Navedi 1 primjer!) 

 

6 Zašto Bijanka ne poznaje Zagreb?  
7 Gdje je djevojka kada ima praznike? 

(Navedi 1 primjer!) 
 

8 Zašto Bijanka u Hrvatskoj ne treba 
toplu odjeću? 

 

9 Zašto cura pohađa hrvatski razred? 
 

 

10 Zašto Bijanka rado ide u taj razred? 
 

 

11 Tko kaže da je dobro govoriti pred 
učenicima i učenicama? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rješenje: 

 

0 Kako se djevojka zove? zove se Bijanka 
1 Koliko dugo je već u Austriji? 

 
12 godina 

2 Odakle su njezin otac i njezina 
majka? 

iz Hrvatske / iz Šibenika 

3 Koje jezike Bijanka jako dobro zna? 
(Navedi 1 primjer!) 

njemački / hrvatski 

4 Na što Bijanka misli, kada ljudi pričaju 
o Hrvatskoj? (Navedi 1 primjer!) 

na more / šume / planine 

5 Koji je grad interesantan? 
(Navedi 1 primjer!) 

Split / Zadar / Dubrovnik / Zagreb 

6 Zašto Bijanka ne poznaje Zagreb? još nije bila tamo / nije na moru 
7 Gdje je djevojka kada ima praznike? 

(Navedi 1 primjer!) 
kod rođaka / kod prijatelja / u 
Hrvatskoj / kod bake / kod djeda 
/… 

8 Zašto Bijanka u Hrvatskoj ne treba 
toplu odjeću? 

vruće je (ljeti) 

9 Zašto cura pohađa hrvatski razred? 
 

želi bolje naučiti hrvatski 

10 Zašto Bijanka rado ide u taj razred? 
 

(uvijek) nešto novo nauči  

11 Tko kaže da je dobro govoriti pred 
učenicima i učenicama? 

učiteljica / nastavnica 

 


