
Čitanje: Kratki odgovori. ___ / 9 itema.                               Sastavila: Sabine Nagy 

 
Pročitajte tekst! Dovršite rečenice (1-9)! Za svaki odgovor koristite najviše četiri riječi! Upišite 
riječi u tablicu! Riješen je item 0.  

 
Nije teško nadoknaditi gradivo  

(Mateja Ištok/Sabine Nagy) 
 

Marko jučer nije bio u školi jer je bio na krizmi. Odlučio je nazvati Ivana kako bi ga pitao što 
treba nadoknaditi... 

Marko:  Halo, Ivane! Kako si? 
Ivan:  Halo, Marko! Dobro sam. Kako je bilo na krizmi? 
Marko:  Jako lijepo, bolje nego u školi, he, he. 
Ivan:   To sigurno!  
Marko:  Kako je bilo u školi? Jesam li nešto propustio? 
Ivan:  Bilo je dobro, malo naporno. Cure su se opet nešto smijale, a profesori 

puuuno pričali. 
Marko: Cure su sigurno pričale o nekim dečkima. 
Ivan: Kao i uvijek. Sada im se sviđa Luka iz sedmoga razreda. A glup je kao ...? 
Marko: Ah, cure, cure. A profesori uvijek puno pričaju. Jeste li puno pisali? 
Ivan: Već sam ti sve što sam mogao snimio i poslao mobitelom. A neke bilježnice 

za prepisivanje će ti dati Marta.  
Marko: Oh, simpa je! Hvala! Imamo li puno zadaće? 
Ivan: Dosta, ali samo zato što moramo vježbati za školsku vježbu i test. 
Marko: Kada pišemo? 
Ivan:  Iz njemačkoga pišemo sljedećeg tjedna, a iz povijesti za dva tjedna. 
Marko: Uh, moram početi učiti. Što smo dobili za zadaću? 
Ivan: Uzmi si papir i olovku jer nećeš zapamtiti. 
Marko:  Već imam, reci. 
Ivan: Ovako, iz matematike moramo riješiti zadatke na stranici 57 u udžbeniku. 
Marko: Sve??? 
Ivan: Naravno! Iz hrvatskoga moramo naučiti nove riječi iz osme lekcije. 
Marko: To neće biti problem. Ima li još nešto? 
Ivan:  Ima još malo. Iz njemačkoga moramo napisati sastavak. 
Marko: Malo??? Kako to mrzim. Koja je tema? 
Ivan: Tema je proljeće, a sami moramo smisliti naslov. 
Marko:  Koliko riječi mora imati sastavak? 
Ivan: Najmanje 350 riječi.  
Marko:  Mislio sam da ću se mučiti zadaćom iz matematike, ali za ovaj sastavak će mi 

trebati najviše vremena. 
Ivan:  Meni također. Mama će mi pomoći jer ja nemam ideje. 
Marko: Mislim da ću i ja mamu zamoliti za pomoć. Ona ti uvijek daje dobre savjete. 
Ivan: Ako mi ništa ne padne na pamet, napisat ću nešto drugo. Možda pjesmicu. 
Marko: Meni je to još teže nego sastavak. Mislim da idem van u dvorište, možda 

dobijem neku ideju. 
Ivan:  Sretno! Vidimo se sutra u školi! 



Marko: Hvala, sretno i tebi. Ako me nema, izgubio sam se u dvorištu tražeći temu za 
sastavak. 

Ivan: Ha, ha, ha, napisat ćeš još i bolji sastavak od mene. Vidimo se, bok! 
Marko: Bok! 
 
 
 

0 Marka jučer nije bilo u školi zato što...  je bio na krizmi 
1 U školi bilo je Ivanu... 

 
  

 

2 Djevojčicama je trenutno najpopularniji 
dječak... 
  

 

3 Marko će moći prepisati od... 
(Navedite 1 primjer!)  

 

4 Za četrnaest dana učenici će imati... 
 
  

 

5 Učenici će se morati baviti učenjem 
vokabula... 
  

 

6 O proljeću pisat će... 
 
  

 

7 Najduže će trajati zadatak iz... 
 
  

 

8 I jednom i drugom dječaku bit će od 
pomoći... 
  

 

9 Umjesto sastavka Ivan želi... 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rješenje: 



 

0 Marka jučer nije bilo u školi zato što... je bio na krizmi 
1 U školi bilo je Ivanu... dobro / malo naporno 
2 Djevojčicama je trenutno najpopularniji 

dječak...  
Luka (iz sedmoga razreda) 

3 Marko će moći prepisati od... 
(Navedite 1 primjer!) 

(Ivanog) mobitela/Marte/ Martinih 
bilježnica 

4 Za četrnaest dana učenici će imati...  ispit (test) iz povijesti 
5 Učenici će se morati baviti učenjem 

vokabula...  
(iz) hrvatskog (jezika) 

6 O proljeću pisat će... sastavak / na njemačkom jeziku 
7 Najduže će trajati zadatak iz ... njemačkog 
8 I jednom i drugom dječaku bit će od 

pomoći... 
majka 

9 Umjesto sastavka Ivan želi... napisati pjesmu 
 
 

 


