
Juk: Višestruki izbor. ___ /11 itema.                                                Sastavila: Sabine Nagy 
Pročitajte tekst u kojemu nedostaju neke riječi! Izaberite točno slovo (A, B, C, D) iz tablice 
ispod! Upišite točno slovo u tablicu! Riješen je item 0. 

Zašto dječaci imaju problema u školi? 

Koji su uzroci problema koje dječaci često imaju 
u školi i kako im pomoći da te probleme riješe?  
Promijenile su se škole, (0) ___ ne dječaci. 
Djeca danas uče čitati još u vrtiću, a tada dječaci 
nisu toliko verbalno vješti kao što su to 
djevojčice te dobi. U dobi od pet godina (1) ___ 

nije spremna učiti čitati.  
 
U osnovnoj školi nastava se uvelike temelji na jezičnim sposobnostima djece, a 
djevojčice su verbalno razvijenije (2) ___ dječaka. Dječaci sporije razvijaju vještinu 
čitanja i pisanja – to je dokazala nedavna međunarodna studija koja je ispitivala 
sposobnosti djece u 30 (3) ___ . Dječaci rano zaključe da jednostavno nisu dobri 
kada je riječ (4) ___ pismenosti. Potom taj nedostatak pretvaraju u identitet.  

Dječaci su (5) ___ od djevojčica i teže im je dugo sjediti na miru. Stručnjaci (6) ___ 
da je fizička igra ključna za djevojčice i za dječake. No (7) ___ imaju mali broj sati 
posvećen vremenu na otvorenom, igrama ili fizičkoj aktivnosti, a razlog tome je 
potreba da se savlada opsežan nastavni plan. Stoga su danas mnogi dječaci 
prisiljeni provesti sate i sate (8) ___ , pišući i čitajući – što njima ide teže nego 
djevojčicama. 

Neki znanstvenici govore da dječaci najbolje uče praktičnim primjerom. Dječaci 
moraju učiti (9) ___ – dodirujući i pomičući predmete. No, najveći dio nastavnog 
plana i programa zahtijeva da se uči čitajući, a tu su dječaci na gubitku. 

U (10) ___ školama prevladavaju učiteljice. Stoga dječaci nemaju previše muških 
modela. Mnoge učiteljice i nesvjesno preferiraju ono što djevojke zanima u odnosu 
na ono što dječake zanima. Iako će mnoge učiteljice paziti da izbor lektire bude 
balansiran tako da bude zanimljiv i dječacima i (11) ___ , ponekad će zaboraviti da 
djevojčice i dječake zanimaju posve različite priče i naracije. 
(Izvor: http://www.roditelji.hr/skola/610-zato-djecaci-imaju-problema-u-koli/, 4.12.2018., skraćeno) 

  A B C D 
0 B i  a ili ako 
1  mnogo dječaka većina dječaka skoro svi dječaci dio dječaka 
2  nego ali za od 
3  države gradovi zemlje zemalja svijeta grada 
4  o za na u 
5  aktivniji lijeni mirniji glasni 
6  kaže govori  ne misli se slažu 
7  puno škola mnoge škole ni jedna škola svaka škola 
8  pod klupom   pred televizorom  za stolom iza stolca 
9  tijelo tijelu tijelom tijela 
10  viših srednjem tradicionalnom osnovnim  
11  djevojčicama  djevojke djevojkom djevojčicu 



Rješenje: 

  A B C D 
0 B i  a ili ako 
1 B mnogo dječaka većina dječaka skoro svi dječaci dio dječaka 
2 D nego ali za od 
3 C države gradovi zemlje zemalja svijeta grada 
4 A o za na u 
5 A aktivniji lijeni mirniji glasni 
6 D kaže govori  ne misli se slažu 
7 B puno škola mnoge škole ni jedna škola svaka škola 
8 C pod klupom   pred televizorom  za stolom iza stolca 
9 C tijelo tijelu tijelom tijela 
10 D viših srednjem tradicionalnom osnovnim  
11 A djevojčicama  djevojke djevojkom djevojčicu 

 


