
Čitanje: Kratki odgovori. Pitanja. ___/ 11 itema.              Sastavila: Sabine Nagy 

Pročitajte tekst! Odgovorite na pitanja (1-11)! Za svaki odgovor koristite najviše četiri riječi! Upišite 
riječi u tablicu! Riješen je item 0. 

 

Moj djed Vinko 

 

Moj djed se zove Vinko i ima 71 godinu. On je visok, ima 
sijedu kosu, kratku bradu, bijele zube i smeđe oči. Na licu 
ima bore, a naočale nosi samo kada čita novine.  

Svako jutro ide biciklom u obližnju trgovinu kupiti 
namirnice i novine. Nakon doručka pije čaj i čita novine 
jer ga jako zanimaju politika i sport. Osim politike i sporta, 
djed voli čitati o povijesti i gledati filmove. Budući da voli 

čitati, djed ima puno knjiga kod kuće. Najviše voli filmove o kraljevima i povijesnim 
događajima. Svaku večer do kasno gleda filmove na televiziji. Djed obožava nogomet, 
atletiku i šah. Kada je bio mlad, bio je jako dobar nogometaš, ali se odlučio za drugu 
karijeru.  

Moj djed je u mirovini, a po zanimanju je bio mornar. Radio je na velikom brodu. Njegov 
brod bio je dugačak 135 metara i širok 27 metara. Plovio je mnogim morima i 
oceanima, posjetio je mnoge zemlje i obišao je sve kontinente. Uvijek mi priča 
zanimljive priče o svojim putovanjima. Pričao mi je da je u Africi vidio žirafe, zebre i 
lavove. U Aziji je jeo najbolju rižu na svijetu, a na Sjevernom polu fotografirao je 
pingvine. U Australiji mu se pokvario brod, a u Americi se družio s Indijancima.  

Priče mojega djeda su jako zanimljive. Mogao bih ga slušati danima. Moj djed živi sam 
jer je baka umrla prije dvije godine. On živi u jednom selu koje je udaljeno 20 
kilometara od našega grada.  

On i baka preselili su se u to selo kada sam imao 5 godina. Djed kaže da je moja baka 
bila moderna žena jer joj je morao pomoći spremati kuću, usisavati tepihe i prati rublje. 
Nedjeljom zajedno su kuhali, a poslije toga otišli su u posjet prijateljima. Mislim da su 
moja baka i djed bili sretan par.  

Zato što moji roditelji i ja nemamo puno vremena tijekom tjedna, moj je djed 
vikendima kod nas. Ponekad ja provedem vikend kod djeda. Onda se družimo, puno 
razgovaramo i skupa ručamo. Djed mi uvijek daje džeparac kako bi si mogao kupiti ili 
odjeću ili časopise. Mogu reći da je moj djed moj najbolji prijatelj. A ja njegov, nadam 
se. 
 

(Izvori: Tekst: Vladan Čutura i Sabine Nagy; slika: https://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/emotionen-bilder-
clipart/grossvater-clipart,-bild,-cartoon,-comic,-illustration-gratis-8938.html, 8.1.2020.) 

 



 

0 Kakvog je stasa moj djed? visok je 

1 Kada djed ne vidi dobro? 
 
 

 

2 Čime djed vozi u kupovinu? 
 
 

 

3 Koje su stvari po njemu vrijedne da 
se čitaju? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

4 Kada djed sjedi pred televizorom? 
 
 

 

5 Kojim se sportom djed bavio u 
mladosti? 
 

 

6 Zašto je djedu bilo moguće 
proputovati svijet? 
 

 

7 Što je djed slikao na svojim 
putovanjima? 
 

 

8 Gdje djed stanuje? 
 
 

 

9 Zašto je djed radio kućanske 
poslove? 
 

 

10 Što su baka i djed radili vikendom? 
(Navedite 1 primjer!) 
 

 

11 Što nabavljam novcem koji dobivam 
od djeda? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

  

 

 

 

 



Rješenje: 

0 Kakvog je stasa moj djed? visok je 

1 Kada djed ne vidi dobro? kada čita novine 

2 Čime djed vozi u kupovinu? biciklom 

3 Koje su stvari po njemu vrijedne da 
se čitaju? 
(Navedite 1 primjer!) 

politika / sport / povijest 

4 Kada djed sjedi pred televizorom? svaku večer / svake večeri 

5 Kojim se sportom djed bavio u 
mladosti? 

nogometom 

6 Zašto je djedu bilo moguće 
proputovati svijet? 

bio je mornar 

7 Što je djed slikao na svojim 
putovanjima? 

pingvine 

8 Gdje djed stanuje? 20 kilometara od nas / u nekom 
selu / na selu 

9 Zašto je djed radio kućanske 
poslove? 

baka je bila moderna  

10 Što su baka i djed radili vikendom? 
(Navedite 1 primjer!) 

zajedno su kuhali / posjetili su 
prijatelje 

11 Što nabavljam novcem koji dobivam 
od djeda? 
(Navedite 1 primjer!) 

odjeću / časopise 

 Vježbu lektorirao: Franjo Pajur 

 

 


