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Pročitajte tekst i odgovorite na pitanja (1-10). Za svaki odgovor koristite maksimalno 4 riječi!  

 

Moja bilježnica  
(Sabine Nagy) 

 

Moja bilježnica nije velika, ali je debela. Imam crvenu bilježnicu. Čista je i 
uredna. Ona ide svaki dan u školu. Nosim bilježnicu u torbi. U školi je na 
stolu. U bilježnici su riječi i rečenice. Rečenice su kratke ili dugačke, lake 
ili teške. Pišem hrvatske i njemačke rečenice u bilježnicu. Zato mislim da 
je vrlo pametna: ona zna dva jezika. Ponekad i crtam u bilježnici. Onda 
trebam ili olovke ili flomastere.  

Kad idem kući i moja bilježnica ide kući. Kod kuće je u mojoj sobi. Trebam 
bilježnicu za domaću zadaću. Ja učim ili pišem, a ona gleda. Čeka. Dobra 

je. Kad sam gotov, bilježnicu stavim opet u torbu. Za sutra.  

Moja bilježnica voli kada lijepo pišem. Ali, ona voli i vikende. U subotu i u nedjelju ona je 
lijena. I ja sam lijen. Ništa ne radimo za školu. Ona puno spava, a ja se igram. 

Ponekad moja bilježnica nije ni kod kuće ni u školi. Onda moja profesorica ima bilježnicu. 
Ona korigira moju zadaću. Ako ništa nije crveno, moja bilježnica se jako veseli. I ja se 
veselim. Kad imam lošu ocjenu, moja bilježnica je tužna. I ja sam tužan. 

Moja majka pita: „Kada će tvoja bilježnica biti puna? Idemo kupiti drugu bilježnicu!“ Ali ja ne 
želim kupiti novu. Volim ovu bilježnicu. Ona je kao dobra prijateljica.  

1 Kakva je moja bilježnica?  
(Navedite 1 primjer!) 

 

2 Kamo bilježnica dnevno ide? 
 

 

3 Gdje se nalazi bilježnica kad sam u školi? 
 

 

4 Kakve su rečenice u njoj? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

5 Zašto je pametna? 
 

 

6 Čime crtam? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

7 Što bilježnica radi kad pišem domaću 
zadaću? 

 

8 Tko je lijen vikendom? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

9 Što moja učiteljica radi s bilježnicom? 
 

 

10 Kada je bilježnica sretna? 
 

 

 


