
Jezik u kontekstu: Tvorba riječi. ___/13 itema.   Sastavila: Sabine Nagy 

Pročitajte tekst u kojemu nedostaju neke riječi! Dopunite tekst pravilnim oblikom zadanih 
riječi u zagradama (1–13)! Napišite točne odgovore u tablicu! Riješen je item 0. 

Mlada Ivana otkriva zašto život na selu nikad ne bi zamijenila gradskim 

Sve veći broj mladih ljudi odlazi u grad, a 23-
godišnja Ivana iz Molvi jedna je od rijetkih koja ni 
u kojem slučaju ne želi napustiti svoje selo.  
 
"Naravno, kao (0) ___ (djevojački) zamišljala sam 
kako je odrastati u gradu. Ipak su u gradu (1) ___ 
(moguć) puno veće. Ali s vremenom sam shvatila 

da se nikako ne bih mogla uklopiti u taj užurbani (2) ___ (svjetski). Kada sam upisala 
gimnaziju u Koprivnici, putovala bih pet dana u (3) ___ (tjedno), ali onaj osjećaj kada 
bih se svaki put vratila u svoje Molve nije se mogao mjeriti ni s čim.  
 
Nakon (4) ___ (sredina) škole upisala sam novinarstvo na sveučilištu u Koprivnici, a 
tada mi je već postalo sasvim normalno svakodnevno putovati. Doduše, put (5) ___ 
(trajanje) oko 30 minuta što uopće nije puno. U nekim većim (6) ___ (gradski) duži je 
put od kuće do posla. Jedini je nedostatak loša željeznička i autobusna povezanost 
pa sam se snalazila na sve načine kako bih došla do faksa. Ali ni u tome nisam 
vidjela veliki problem. Uvijek sam znala da ću se vratiti (7) ___ (kućanstvo), u svoj 
mir. 
 
Velike su (8) ___ (različit) između života na selu i u gradu i usuđujem se reći da selo 
itekako ima svoje prednosti. Svi se poznajemo, imamo svoj mir i osjećamo se 
sigurno. Prednost je čak i to što nemamo puno (9) ___ (umjesto) na koja možemo 
otići pa je uvijek velika vjerojatnost da ćemo sresti prijatelje. Dakako, i jeftinije je 
živjeti na selu. Pri tome, imam gotovo sve svoje (10) ___ (dom) proizvode tako da 
sam uvjerena u kvalitetu hrane koju konzumiram i to mi je jedna od najvećih 
prednosti. Osim toga, ne mogu ni zamisliti da mi treba "cijela vječnost" da dođem do 
dečka ili prijateljice. Ovdje samo uzmem (11) ___ (biciklizam) i kod njih sam za 
doslovno dvije minute. 
 
Ovdje imam sve. Osim toga, moja se obitelj bavi (12) ___ (turist). Kada ljudi iz grada 
stignu u našu kućicu tek onda vidim koliko se (13) ___ (divljenje) miru i tišini. To je 
ono što ja imam svakodnevno i to itekako cijenim." 
 
(Izvor: Ivona Pavičić: https://miss7.24sata.hr/zivot/mlada-djevojka-iz-podravine-otkriva-zasto-zivot-na-selu-nikad-ne-bi-zamijenila-
gradskim-25529 - miss7.24sata.hr, 6.3.2020., skraćeno i prilagođeno) 
 

0 djevojčica 7  
1  8  
2  9  
3  10  
4  11  
5  12  
6  13  

 



Rješenje: 
 

0 djevojčica 7 kući 
1 mogućnosti 8 razlike 
2 svijet 9 mjesta 
3 tjednu 10 domaće 
4 srednje 11 bicikl 
5 traje 12 turizmom 
6 gradovima 13 dive 

 

 

 

 


