
Čitanje: Kratki odgovori. Pitanja. ___/9 itema.                  Sastavila: Sabine Nagy 

Pročitajte tekst! Odgovorite na pitanja (1-9)! Za svaki odgovor koristite najviše četiri riječi! Upišite riječi 
u tablicu! Riješen je item 0. 

 

Zinka Kunc-Milanov (1906.-1989.) 

 

Kada je jednom dječak Božidar primijetio da njegova sestra 

Zinka prekrasno pjeva, znao je da je pred njome velika 

budućnost. Poticao ju je da se bavi pjevanjem i često joj je 

bio glasovirska pratnja. 

Kada je postala tinejdžerica, Zinka je odlazila na sate 

pjevanja kod učiteljice Milke Trnine, operne dive koja je 

nastupala diljem svijeta. Svi su bili oduševljeni njezinim 

glasom, no smatrali su da je još neiskusna te da još nije 

vrijeme da dobije ulogu u zagrebačkoj Operi. Prošlo je nekoliko godina dok nisu 

prepoznali njezinu posebnost. 

Glas o njoj širio se i Zinka je prekooceanskim parnim brodom otplovila u New York. 

Putovala je danima, no kada je napokon stigla, ništa je nije moglo zaustaviti. Postala 

je dio jedne od najpoznatijih opernih kuća na svijetu, njujorškog Metropolitana. 

Kada je nastupala, kazalište bi uvijek bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta. O njoj su 

pisale novine i izvještavale emisije na televiziji. Zvali su je „glasom stoljeća“ i 

„kraljicom soprana“. 

U New Yorku nastupala je više od četiristo puta, a katkad je gostovala i u Europi, pa 

tako i u Hrvatskoj. Kada se otvarala nova sezona u kazalištu ili je bio organiziran bilo 

kakav važan događaj, uvijek su baš Zinku zvali da pjeva. 

Kada je prestala nastupati, postala je profesorica pjevanja i svoje je učenike 

savjetovala da ih baš ništa ne može zaustaviti kada su predani onome što vole raditi. 

Dala im je do znanja i to da život operne pjevačice zahtijeva jako puno truda i 

vježbanja. 

Zbog svega što je napravila za operno pjevanje dobila je brojne nagrade, a danas 
postoji međunarodno natjecanje opernih pjevača koje je dobilo ime po njoj. 
 
(Izvori: tekst: Tatjana Barat, Priče o neustrašivim hrvatskim ženama, Iris Illyrica, Zagreb 2019., str. 94; slika:  
https://www.wnyc.org/story/151910-zinka-milanov/, 18.1.2020.) 



0 Tko je otkrio Zinkinu nadarenost? 
 

Božidar / njezin brat  

1 Koji je instrument svirao Zinkin brat dok je 
ona pjevala? 
 

 

2 Gdje je Zinkina učiteljica imala svoje 
angažmane? 
 

 

3 Zašto Zinka kao mlada pjevačica nije 
smjela nastupiti u Zagrebu?  
 

 

4 Čime je pjevačica putovala u Ameriku? 
 
 

 

5 Koji su se mediji bavili njome? 
(Navedite 1 primjer!) 
 

 

6 Koji je nadimak dobila Zinka? 
(Navedite 1 primjer!) 
 

 

7 Pri kojim je prilikama Zinka nastupala? 
(Navedite 1 primjer!) 
  

 

8 Čime se Zinka bavila poslije svoje karijere? 
 
 

 

9 Što po Zinki život traži od operne dive? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rješenje: 

 

0 Tko je otkrio Zinkinu nadarenost? Božidar / njezin brat  
1 Koji je instrument svirao Zinkin brat dok je 

ona pjevala? 
glasovir / klavir 
 

2 Gdje je Zinkina učiteljica imala svoje 
angažmane? 

diljem svijeta 

3 Zašto Zinka kao mlada pjevačica nije 
smjela nastupiti u Zagrebu?  

bila je još neiskusna / još nije 
bilo vrijeme / nisu prepoznali 
njezinu posebnost 

4 Čime je pjevačica putovala u Ameriku? (prekooceanskim parnim) 
brodom 

5 Koji su se mediji bavili njome? 
(Navedite 1 primjer!) 

novine / televizija 

6 Koji je nadimak dobila Zinka? 
(Navedite 1 primjer!) 

glas stoljeća / kraljica soprana 

7 Pri kojim je prilikama Zinka nastupala? 
(Navedite 1 primjer!)  

pri važnom događaju / pri 
otvaranju nove sezone 

8 Čime se Zinka bavila poslije svoje karijere? postala je profesorica pjevanja 
9 Što po Zinki život traži od operne dive? zahtijeva puno truda/vježbanja 

 

 


