
Slušanje: Kratki odgovori. Pitanja. ___ /10 itema.             Sastavila: Sabine Nagy 

Slušat ćete učenika koji priča o sebi. 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. 
 

 Nov u školi 

 

0 Gdje se pripovjedač osjeća kao 
stranac? 

u novoj školi 

1 Gdje je njegov tata zaposlen? 
 
 

 

2 Što se nalazi nedaleko od njihove kuće? 
 
 

 

3 Na koji način dječak kontaktira svoje 
prijatelje? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

4 Čime putuje u školu? 
 
 

 

5 Što dječak prvog dana nije mogao naći? 
 
 

 

6 Kako su suučenici reagirali čim je ušao 
u razred? 
  

 

7 Kakva je bila njegova nastavnica? 
 
 

 

8 Što je dječak razredu ispričao o sebi? 
(Navedite 1 primjer!) 
 

 

9 Što je dječak radio poslije 
predstavljanja? 
 

 

10 Kakav će biti sljedeći dan po njegovom 
mišljenju? 
 

 

 
(Izvor teksta: Sanja Abramović-Pelzelmayer; govori: Vladan Čutura; slika: http://clipart-
library.com/clipart/Aibj8ReBT.htm, 17.12.2019.) 



Rješenje:  

 

0 Gdje se pripovjedač osjeća kao 
stranac? 

u novoj školi 

1 Gdje je njegov tata zaposlen? u Beču 
2 Što se nalazi nedaleko od njihove kuće? park 
3 Na koji način dječak kontaktira svoje 

prijatelje? 
(Navedite 1 primjer!) 

telefoniraju preko skypea / piše im 
(mailove) 

4 Čime putuje u školu? autobusom 
5 Što dječak prvog dana nije mogao naći? svoj razred 
6 Kako su suučenici reagirali čim je ušao?  gledali su ga / nisu ništa rekli / 

nitko nije ništa rekao 
7 Kakva je bila njegova nastavnica? (vrlo) ljubazna 
8 Što je dječak razredu ispričao o sebi? 

(Navedite 1 primjer!) 
odakle je / koliko ima godina / kako 
se zove / gdje stanuje 

9 Što je dječak radio poslije 
predstavljanja? 

sjeo je 

10 Kakav će biti sljedeći dan po njegovom 
mišljenju? 

(bit će) bolji 

 

 


