
Jezik u kontekstu: Tvorba riječi. ___ /14 itema.         Sastavila: Sabine Nagy 

Pročitajte tekst u kojemu nedostaju neke riječi! Dopunite tekst pravilnim oblikom zadanih riječi u zagradama (1-
14)! Napišite ispravne odgovore u tablicu! Riješen je item (0). Za rješavanje zadatka imate 10 minuta. 
 

  Praznovjerje 

Praznovjerja bismo mogli opisati kao opća vjerovanja koja nemaju racionalnu bazu.  

Za (0) ___ (početi) da podijelim s vama neka od praznovjerja na koja su me 
upozoravale mama i baka. Mama nam nikad nije dala da fućkamo u (1) ___ 
(kućanstvo) jer to donosi nesreću. Baka mi je uvijek govorila da nikad ne smijem  
(2) ___ (radni) nedjeljom jer ću se ozlijediti, a to je Božja poruka za one koji se ne 
odmaraju nedjeljom.  

A kako se ta praznovjerja prenose s generacije na generaciju, najbolje pokazuje moj 
suprug, koji se vraća tri koraka unatrag kada mu crna mačka prijeđe preko (3) ___ 
(putnik) jer u suprotnom to znači nevolju. 

Međutim, ni tu nije kraj, vratit ću se ponovno na majku i baku, kako bi vas upoznala 
sa svim praznovjerjima u koja one (4) ___ (vjera). 

- Nikada ne treba prekrižiti dva noža ili nož i vilicu na stolu jer kažu, nesreća ulazi u 
kuću. Ako za stolom sjedite na ćošku/kantunu, nikad se nećete (5) ___ (udaja). Kad 
vidiš dimnjačara, uhvati se za dugme i donijet će ti (6) ___ (sretan). Ako vas svrbi 
uho - netko govori o vama u ovom (7) ___ (trenutačno). Ako vas svrbi stopalo - ići 
ćete nekamo na (8) ___ (putnički). 

Na vjenčanju, mladenka treba na sebi imati nešto staro i nešto novo. Neudana  
(9) ___ (djevojački) koja prva uhvati buket cvijeća koji baca mlada, prva će se udati 
od prisutnih. Ujutro iz kreveta treba prvo stati na desnu nogu, inače će tog dana sve 
ići loše. Ako izjavite nešto dobro, što donosi sreću, (10) ___ (potreba) je odmah triput 
kucnuti u drvo, inače će zli duhovi sve pokvariti. Razbijeno ogledalo donosi osobi 
koja ga je razbila sedam (11) ___ (godišnji) nesreće.  

Pjevanje prije (12) ___ (doručkovati) donosi nesreću. Pauk u kući donosi sreću. 
Kucanjem u drvo otklanjate nesreću. 13 je nesretan (13) ___ (brojiti). 

I za kraj da ne zaboravim spomenuti i svoju kumu, koja je odmah po rođenju moje 
curice pod jastuk stavila blagoslovljeni križić, kako bi malenu čuvali (14) ___ 
(anđeoski). 

Jesu li ta praznovjerja uistinu istinita ili ne, to je na vama, svakom pojedincu, da 
otkrije. (307riječi) 

(Izvori: http://www.narodni-list.hr/posts/16225001, skraćeno, 1.10.2015.; http://www.paranormalno.info/petak-13-strava-ili-
praznovjerje/, 1.10.2015.) 
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Rješenje: 

0 početak 8 putovanje/put 
1 kući 9 djevojka 
2 raditi 10 potrebno 
3 puta 11 godina 
4 vjeruju 12 doručka 
5 udati 13 broj 
6 sreću 14 anđeli 
7 trenutku   

 

 

 


