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Pročitajte tekst i odgovorite na pitanja (1-8)!  Za svaki odgovor koristite maksimalno 4 riječi! Riješen je 
item 0.  

Moja zimska radost 

Moj prvi susret sa skijama bio je kad sam imao četiri godine. Tada 
sam otišao s vrtićem u školu skijanja na Sljeme. Sada mogu reći da 
sam se već tada zaljubio u taj sport. Kada sam naučio osnove 
skijanja, počeo sam trenirati s osobnim trenerom. Uživao sam u 
treninzima i ništa mi nije bilo teško. Čak me nije smetala ni hladnoća 
zimskih dana. Svakim danom sam se osjećao sve sigurnije na 
svojim skijama, i spreman za nove izazove. 

Svake zime s obitelji idem na skijanje. Tome se neopisivo veselim. Moje najdraže 
zimovanje bilo je 2016. godine u Austriji, u gradu Turracherhöheu. U taj smo grad stigli 
predvečer i već me sam pogled na stazu iz hotelske sobe očarao. Ali to nije bio kraj 
mojoj sreći jer je baš u tom trenutku počeo padati snijeg. Još se i danas sjećam tog 
prvog sunčanog jutra i široke bijele staze. Moj trener je bio jako simpatičan i s njime 
sam naučio razne trikove te obišao nove i zahtjevnije staze. Bilo je odlično! 

Nakon tog iskustva postao sam puno sigurniji u svojoj tehnici skijanja. Tako i ove 
godine željno iščekujem odlazak na skijanje gdje ću vrlo rado naučiti nove trikove i 
isprobati nove staze. 

(Izvor: Mark Glumičić: https://jabuka-zagreb.com/2018/12/21/zimske-radosti/, 5.5.2020., prilagođeno; slika: 
http://getyourimage.club/resize-5-may.html, 5.5.2020., 10:32) 
 

0 Kada je dječak prvi put bio na skijanju?  
 

s četiri godine 

1 Gdje se dječak prvi put skijao? 
 

 

2 S kime je dječak vježbao skijanje? 
 

 

3 Što dječaku nije bilo neugodno? 
 

 

4 U kojoj zemlji mu je skijanje bilo najljepše? 
 

 

5 U koje doba dana je dječak došao u sportsko 
zimovalište? 

 

6 Što je mogao promatrati čim je stigao u hotel? 
  

 

7 Kakav je bio njegov učitelj skijanja? 
 

 

8 Čemu se dječak veseli? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

 



Rješenje: 

0 Kada je dječak prvi put bio na skijanju?  s četiri godine 
1 Gdje se dječak prvi put skijao? 

 
na Sljemenu 

2 S kime je dječak vježbao skijanje? 
 

s osobnim trenerom 

3 Što dječaku nije bilo neugodno? 
 

hladnoća (zimskih dana) 

4 U kojoj zemlji mu je skijanje bilo najljepše? 
 

u Austriji 

5 U koje doba dana je dječak došao u sportsko 
zimovalište? 

navečer 

6 Što je mogao promatrati čim je stigao u hotel? 
  

stazu 

7 Kakav je bio njegov učitelj skijanja? 
 

simpatičan 

8 Čemu se dječak veseli? 
(Navedite 1 primjer!) 

odlasku na skijanje / 
novim trikovima / novim 
stazama 

 

 

 


