
Juk: Višestruki izbor.   ___/11 itema.                                  Sastavila: Sabine Nagy 
Pročitajte tekst u kojemu nedostaju neke riječi. Za svako prazno mjesto (1-11) izaberite 
odgovarajuću riječ (A, B, C ili D) iz tablice ispod! Upišite točno slovo u tablicu! Riješen je item 
(0).  

Slava Raškaj 

Djevojčica Slava rodila se gluhonijema. Nije mogla govoriti, pa čak ni čuti pjev ptica i 
žubor rijeke pokraj (0) ___ je živjela. Rijetko se igrala s drugom djecom. Nije mogla 
pratiti (1) ___ smijeh, pjesme i igre.  

Ljudi su je promatrali sa sažaljenjem. Mislili su da ni u 
(2) ___ ne može biti uspješna. Zato je mnogo vremena 
provodila sama u (3) ___ dvorištu. Promatrala je svijet 
oko (4) ___ i sve što je vidjela počela je crtati na papir. 

Kada je (5) ___ vrijeme za polazak u školu, roditelji su 
shvatili da (6) ___ treba najbolja škola u kojoj znaju 
kako postupati s gluhonijemom djecom. Iz rodnog 
grada Ozlja krenula je u Beč, a potom je školovanje  
(7) ___ u Zagrebu. 

Ondje je krenula i na tečaj crtanja. Njezin su 
nevjerojatan talent zapazili poznati hrvatski slikari i 
ubrzo su Slavine slike putovale (8) ___ . Sve što je 
osjećala i željela prenosila je na slikarsko platno 
pastelama i (9) ___ bojama. Slikala je potočnice, 
kruške, suncokrete, zimske krajolike, svoje nove 
prijateljice i (10) ___ što joj je privlačilo pozornost. Više 

je nitko nije promatrao (11) ___ gluhonijemu djevojku, nego su svi bili oduševljeni 
njezinim radom. 

Danas se njezine slike nalaze u najboljim svjetskim muzejima, a mnoge škole nose 
njezino ime. 

(Izvori: tekst: Tatjana Barat, Priče o neustrašivim hrvatskim ženama, Iris Illyrica, Zagreb 2019., str. 80; slika: 
https://sites.google.com/site/gradozalj1718/ozaljska-slikarica-slava-raskaj, 2.12.2019.) 

  A B C D 
0 B kojeg koje kojih koja 
1  njegov njezin njihov vaš 
2  tko koga čime čemu 
3  svojem njezinom mojem njegovom 
4  ljudima čovjeku sebe nje 
5  došla stiglo prolazili prošle 
6  nama njemu mu joj 
7  nastavila postavila stavila predstavila 
8  Hrvatsku Europom svijeta zemlje 
9  puno šarenom vodenim mnoga 
10  sve svih sva svu 
11  nikako zaista baš kao 



Rješenje:  

  A B C D 
0 B kojeg koje kojih koja 
1 C njegov njezin njihov vaš 
2 D tko koga čime čemu 
3 A svojem njezinom mojem njegovom 
4 C ljudima čovjeku sebe nje 
5 B došla stiglo prolazili prošle 
6 D nama njemu mu joj 
7 A nastavila postavila stavila predstavila 
8 B Hrvatsku Europom svijeta zemlje 
9 C puno šarenom vodenim mnoga 
10 A sve svih sva svu 
11 D nikako zaista baš kao 

 

 


