
Oklada (Sabine Nagy) 

Učitelj: Tko od vas mi može reći što imaju 
  

                                               crv, krt, grb, vrt, vuk, krv, ris i konj  
 

zajedničko? Kladim se s vama da to ne znate! Ako znate odgovor, 
danas  vam neću dati domaću zadaću. 

Zvonko: Čekajte malo, znam, to su životinje! 
Učitelj: Je li to točno, Marijo? 
Marija: Sigurno ne, gospodine učitelju! 
Učitelj: Zašto ne, Marijo? 
Marija: Jer ______ , ______ i  ______ nisu životinje! 
Učitelj: Imaš pravo, Marijo! Tko zna onda odgovor?  
Linda:  U svakoj riječi imamo „r“, gospodine učitelju! 
Učitelj: Lovre, što misliš ti? Je li to tako? 
Lovre:  Ne, gospodine učitelju! Dvije riječi pišemo bez „r“.   
Učitelj: Koje su to riječi, Lovre? 
Lovre:  To su ______ i ______ . 
Učitelj: Odlično!  
Petra:  Ja znam! 
Učitelj: Reci, Petra! 
Petra:  Riječi nemaju samoglasnike!  
Zvonko: Kako si ti bedava! A što je onda s riječima ______, ______ i ______ ? 
Petra:  Ah, da! 
Učitelj: Tko zna odgovor? 
Zvonko: Hej, sada znam! Sve riječi su imenice muškoga roda! 
Petra:  No, sada si ali ti bedak! _____ je ženskoga roda! 
Učitelj: Ako nitko ne zna odgovor, moram vam pomoći! 
Svi:  Ne, ne, ne, čekajte još malo! 
Ingo:  Joj, sada znam!  
Svi:  Onda reeeci! Brzo, onda nećemo dobiti domaću zadaću! 
Ingo:  Svaka riječ ima samo jedan slog! 
Učitelj: Bravo! Još nešto? 
Ingo:  Da!  
Svi:  Nemoj ništa pogrešno reći! Pokvarit ćeš nam sve! 
Učitelj: Što možeš još reći?  
Ingo:  Svaka riječ ima tri slova. 
Zvonko: Neee! A što je s konjem, budalo?! 
Učitelj: Zvonko, mislim da ću tebi morati dati domaću zadaću! 
Zvonko: Zaaašto? 
Učitelj: Prvo, dogovorili smo se da u razredu nećemo psovati.  
Zvonko: A drugo? 
Ingo:  Konj ima samo tri slova jer „___“ je samo jedno slovo! 
 
                            riječ   -   samoglasnik   -   slog   -   slovo    -    imenica  -  rod      

(Izvor slike: https://laughplayread.wordpress.com/2014/09/05/the-new-ohio-kindergarten-readiness-assessment/, 3.12.2017.) 



Rješenje:  
 
Jer grb, vrt i krv nisu životinje! 
To su vuk i konj. 
Kako si ti bedava! A što je onda s riječima vuk, ris i konj? 
No, sada si ali ti bedak! Krv je ženskoga roda! 
Konj ima samo tri slova jer „nj“ je samo jedno slovo! 
 


