
Slušanje (2:10 min., srpski jezik): Kratki odgovori. ___ / 10 itema.    
Sastavila: Sabine Nagy 

Slušat ćete emisiju o srpskom pjevaču Šabanu Šauliću. Prije slušanja točno pročitajte pitanja ispod! 
Za to imate 45 sekunda. Slušate tekst 2 puta. Pri slušanju odgovorite na pitanja (1-10)! Za svaki 
odgovor koristite maksimalno 4 riječi! Riješen je item (0). Poslije drugoga slušanja imat ćete 45 
sekunda da provjerite svoje odgovore. 

 

0 Kakve je pjesme Šaban Šaulić pjevao?  narodne  
1 U kojem mjesecu ima rođendan? 

 
 

 

2 Čime se bavio u slobodno vrijeme? 
(Navedite 1 primjer!) 
 

 

3 Što je još bio po zanimanju, osim što je 
bio pjevač? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

4 S koliko je godina napravio svoj prvi 
album? 
 

 

5 Kome umjetnik pjeva pjesmu 
„Gordana“? 
 

 

6 Kako se zove jedna od njegovih 
poznatih pjesama?  
(Navedite 1 primjer!) 

 

7 Što je „Sok od šljiva“? 
 
 

 

8 Kada je Šaulić održao koncerte u 
Beogradu? (Navedite 1 primjer!) 
 

 

9 U kojoj je zemlji imao prometnu 
nesreću? 
 

 

10  Tko je bio s njim u autu? 
(Navedite 1 primjer!) 
 

 

(Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=A9zHyA6jsH4, 21.2.2019., skraćeno; slika: https://vijesti.ba/clanak/439757/saban-ce-
biti-sahranjen-u-aleji-zasluznih-gradana, 21.2.2019., 15:53h) 

 

 

 



 

Rješenje: 

 

 

0 Kakve je pjesme Šaban Šaulić pjevao?  narodne  
1 U kojem mjesecu ima rođendan? u septembru / u rujnu / u devetom 

mjesecu 
2 Čime se bavio u slobodno vrijeme? 

(Navedite 1 primjer!) 
pecanjem / nogometom (fudbalom) 

3 Što je još bio po zanimanju, osim što je 
bio pjevač? (Navedite 1 primjer!) 

muzičar / producent / glazbenik 

4 S koliko je godina napravio svoj prvi 
album? 

s 18 

5 Kome umjetnik pjeva pjesmu 
„Gordana“? 

supruzi / ženi 

6 Kako se zove jedna od njegovih 
poznatih pjesama? 
(Navedite 1 primjer!) 

Sine / Danima te čekam / 
Sn(j)ežana / Odlaziš, odlaziš 

7 Što je „Sok od šljiva“? film 
8 Kada je Šaulić održao koncerte u 

Beogradu? 
(Navedite 1 primjer!) 

2011. / 2013. 

9 U kojoj je zemlji imao prometnu 
nesreću? 

u Njemačkoj 

10  Tko je bio s njim u autu? 
(Navedite 1 primjer!) 

vozač / kum 

 

 


