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Pročitajte tekst! Odgovorite na pitanja! Za svaki odgovor koristite maksimalno 4 riječi! 

 

Ajmo na razmjenu! 

(Sabine Nagy) 

Svake se godine na Saveznoj gimnaziji u Željeznom organiziraju školske razmjene sa 
školama u Hrvatskoj.  

I ove godine profesorica planira sa svojim četvrtim razredom 
razmjenu s osnovnom školom Dr. Ivan Merz u Zagrebu. Ali, još 
nisu sva pitanja riješena. Tko će biti kod koga smješten? Kada će 
učenici otputovati? Kako će izgledati program u Zagrebu? Što će 
tamo sve razgledati?  

Učiteljica je učenicima već poklonila zanimljive brošure na kojima 
je pisalo Korak po korak. Djeca su ih odmah pogledala. Jedni su 
se učenici jako čudili jer su mislili da se Zagreb nalazi na moru, a 
drugi su prasnuli u smijeh kada su to čuli.  

Profesorica je objasnila da će putovati vlakom u Zagreb i da će 
vožnja trajati više od šest sati. Tome su se djeca jako veselila jer 
im se putovanje vlakom čini ugodnim. Tobias je rekao da će moći 

u vlaku jesti, spavati, upoznati druge ljude, šaliti se i hodati od jednog odjela do drugog. 
Kada je to profesorica čula, odmah je rekla da učenici trebaju biti mirni u vlaku i da ne 
smiju galamiti. Opet se cijeli razred počeo smijati jer su vidjeli kako se profesorica već 
boji da se učenici neće dobro ponašati.  

Bettina je htjela znati kada će se ići. Učiteljica joj je odgovorila da će se ići u subotu u 
16:30 sati. Bettina je brzo izračunala i viknula: „To znači da ćemo stići tek malo prije 
23 sata na kolodvor! Kako uzbudljivo! Već će biti noć.“ Profesorica je tužno dodala: „U 
to vrijeme ja obično već spavam 2 sata.“ Opet su se svi smijali profesorici.  

Til je želio znati hoće li biti smješten u kući ili u stanu, Ingu je bilo važno da će biti 
ćevapa, Lisa se bojala kako će joj biti bez prijateljice u obitelji, Amelie je mislila da ne 
govori dovoljno dobro hrvatski, Danijel već poznaje glavni grad Hrvatske pa je mislio 
da će se dosađivati, Rijad bi već rado krenuo na put pa ne može više čekati, a 
Magdalena već sanja sarme, sladoled i kolače u Zagrebu...  

Svi se učenici vesele razmjeni, ali su i malo nervozni. 

Najnervoznija je ipak...? 

(Izvor slike: Sabine Nagy, tekst lektorirao: Franjo Pajur) 

 

 



1 U koju će zemlju učenici Savezne 
gimnazije ići na razmjenu?  

 

2 O kojim stvarima trebaju još 
razgovarati? (Navedite 1 primjer!)  

 

3 Što je razred već dobio od profesorice? 
 

 

4 Što neki đaci ne znaju o Zagrebu? 
 

 

5 Koliko dugo će putovati? 
 

 

6 Tko želi s drugim putnicima u vlaku 
stupiti u kontakt? 

 

7 Tko misli da će učenici biti glasni u 
vlaku? 

 

8 Koja je djevojka mogla reći kada će biti 
u Zagrebu?  

 

9 Koji dječak rado jede ćevape? 
 

 

10 Koja djevojka nije rado sama u obitelji? 
 

 

11 Kome je Zagreb poznat grad? 
 

 

12 Kako se svi učenici osjećaju? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rješenje: 

 

1 U koju će zemlju učenici Savezne 
gimnazije ići na razmjenu?  

u Hrvatsku  

2 O kojim stvarima trebaju još 
razgovarati?  
(Navedite 1 primjer!) 

kada će otputovati / čime će 
putovati / kako izgleda program / 
kako će izgledati program /  

3 Što je razred već dobio od profesorice? 
 

brošire (Korak po korak)  

4 Što neki đaci ne znaju o Zagrebu? 
 

da nije na moru 

5 Koliko dugo će putovati? 
 

(više od) 6 sati 

6 Tko želi s drugim putnicima u vlaku 
stupiti u kontakt? 

Tobias 

7 Tko misli da će učenici biti glasni u 
vlaku? 

profesorica 

8 Koja je djevojka mogla reći kada će biti 
u Zagrebu?  

Bettina 

9 Koji dječak rado jede ćevape? 
 

Ingo 

10 Koja djevojka nije rado sama u obitelji? 
 

Lisa 

11 Kome je Zagreb poznat grad? 
 

Danijelu 

12 Kako se svi učenici osjećaju? 
 

(malo) su nervozni / vesele se 

 

 


