
Pronađi tajni put (samo vodoravno i okomito)! Napiši rečenice! Sastavila: S. Nagy 

 

je jučer pitao 
Tata kupio majci 
se je zanimljivu 
  knjigu. 

 

piše sutra kupiti 
Perom su bilježnicu 
moramo napisati domaću 
  zadaću. 

 

i Anita je 
njezine nisu bila 
prijateljice nije iz 
  Beča. 

    

zajedno ćete putovati vlakom 
ćemo Sutra će letjeti 
ići s sestrom avionom 
na majkom u osnovnu 
   školu. 

 

 Ja rado jedem sladoled 
šah igram s sa 
s ocem Ivanom šlagom 
sestrom u svojoj novoj  
   sobi. 

 

krovu Na tržnici su 
ptice plivati možemo kupiti 
i jagode i banane 
ribe su jako slatko 
   grožđe. 

 

učiti vani želi Tko 
bez neće nikada još  
učitelja vidio nije bio 
kod drvo bila u  
   Bosni? 

 

sjediti na  stolci 
moraju pisati i 
Djeca su bila 
  marljiva. 



u kuća Moja sobe 
Engleskoj iz snova je 
će Hrvatske ali mala 
biti lijepo i jako 
   praktična. 

 

prijateljima sa li Hoćete 
ići mnom popiti li 
na utakmicu u sutra 
balu kod Beč u 
   subotu? 

 

Cijela obitelj  Žele posjetiti 
razreda je  nazvat svoju 
ispred sjedila  njegove baku 
televizora i  ljubimce u 
filma gledala   da Srbiji 
o dokumentarac  joj kao 
životinjama na  uvijek  i 
u zapadnoj  čestitaju  rođendan. 
 Africi.    

 

 

Kada ćemo jesti 
hoćete čistiti brata 
doći zajedno protiv 
k na svim 
nam? tanjur stolovima 

 

Svi ljudi morati slušati koncert poznatog našem lijepom dvorani. 
iz razreda će  jučer glazbenika pjevača u našoj novoj 

 
 

Liječnik kuće. kod 
je  mjesec dana 
rekao da tjedan 
da moram ostati 
ću morati biti 

 
 

Slon je od nosoroga. do 
je bio teži  nego žirafu 
bio u džungla i lovio 

 

 



Rješenje:  

je jučer pitao 
Tata kupio majci 
se je zanimljivu 
  knjigu. 

Tata je jučer kupio majci zanimljivu knjigu. 

piše sutra kupiti 
Perom su bilježnicu 
moramo napisati domaću 
  zadaću. 

Perom moramo napisati domaću zadaću. 

i Anita je 
njezine nisu bila 
prijateljice nije iz 
  Beča. 

 Anita je bila iz Beča.  

zajedno ćete putovati vlakom 
ćemo Sutra će letjeti 
ići s sestrom avionom 
na majkom u osnovnu 
   školu. 

Sutra ćemo ići s majkom u osnovnu školu. 

 Ja rado jedem sladoled 
šah igram s sa 
s ocem Ivanom šlagom 
sestrom u svojoj novoj  
   sobi. 

Ja rado igram šah s ocem u svojoj novoj sobi. 

krovu Na tržnici su 
ptice plivati možemo kupiti 
i jagode i banane 
ribe su jako slatko 
   grožđe. 

Na tržnici možemo kupiti banane i jako slatko grožđe. 

učiti vani želi Tko 
bez neće nikada još  
učitelja vidio nije bio 
kod drvo bila u  
   Bosni? 

Tko još nikada nije bio u Bosni? 

 

 

 



sjediti na  stolci 
moraju pisati i 
Djeca su bila 
  marljiva. 

Djeca su bila marljiva. 

u kuća Moja sobe 
Engleskoj iz snova je 
će Hrvatske ali mala 
biti lijepo i jako 
   praktična. 

Moja kuća iz snova je mala, ali i jako praktična. 

prijateljima sa li Hoćete 
ići mnom popiti li 
na utakmicu u sutra 
balu kod Beč u 
   subotu? 

Hoćete li sa mnom ići na utakmicu u Beč u subotu? 

Cijela obitelj  Žele posjetiti 
razreda je  nazvat svoju 
ispred sjedila  njegove baku 
televizora i  ljubimce u 
filma gledala   da Srbiji 
o dokumentarac  joj kao 
životinjama na  uvijek  i 
u zapadnoj  čestitaju  rođendan. 
 Africi.    

Cijela obitelj je sjedila ispred televizora i gledala dokumentarac o životinjama u 
zapadnoj Africi. 

Žele posjetiti svoju baku u Srbiji da joj kao i uvijek čestitaju rođendan.  

Kada ćemo jesti 
hoćete čistiti brata 
doći zajedno protiv 
k na svim 
nam? tanjur stolovima 

 
Kada hoćete doći k nam? 

Svi ljudi morati slušati koncert poznatog našem lijepom dvorani. 
iz razreda će  jučer glazbenika pjevača u našoj novoj 

 
Svi iz razreda će morati slušati koncert poznatog pjevača u našoj novoj dvorani. 

Liječnik kuće. kod 
je  mjesec dana 
rekao da tjedan 
da moram ostati 
ću morati biti 



Liječnik je rekao da moram ostati tjedan dana kod kuće.  
 

Slon je od nosoroga. do 
je bio teži  nego žirafu 
bio u džungla i lovio 

 
Slon je bio teži od nosoroga. 

 

 


