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Pročitajte tekst o instrukcijama u Njemačkoj! Dopunite tekst pravilnim oblikom zadanih riječi u 
zagradama (1-15)! Napišite ispravne odgovore u tablicu! Riješen je item 0. Za rješavanje 
zadatka imate 10 minuta. 
 

Instrukcije vrijedne milijardu eura 

Zbog straha da njihova djeca neće uspjeti ispuniti 

sve ono što se od njih u školi traži, roditelji u 

Njemačkoj plaćaju milijune za privatnu dodatnu 

nastavu, odnosno instrukcije. Stručnjaci sada  

(0) ___ (traženje) reformu školstva.  

Dobro obrazovanje u (1) ___ (danas) je vrijeme osnovni preduvjet ne samo za 

eventualni kasniji (2) ___ (uspješan) u poslu već i za sigurnost pronalaska nekog 

radnog mjesta. Stoga i ne čudi da mnogi roditelji u (3) ___ (Nijemac) poduzimaju sve 

kako bi njihova djeca školu završili sa što boljim (4) ___ (cijeniti). U međuvremenu se 

može reći da je svaki četvrti 17-godišnjak barem jednom tijekom školovanja uzeo 

dodatne sate privatne poduke. Jedan od njih je Paul iz Dortmunda koji trenutno  

pohađa (5) ___ (osmašica) razred: „U osnovnoj školi bio sam stvarno dobar učenik. 

No, u gimnaziji se to promijenilo. Već prvi ispit je bio malo drugačiji…“, kaže Paul. 

Njegove ocjene su se posebno promijenile u (6) ___ (matematičar). Njegovi su 

roditelji stoga odlučili platiti mu privatne sate dodatne poduke. Dok su se njegovi 

školski kolege u (7) ___ (sloboda) vrijeme zabavaljali, Paulu nije preostalo ništa 

drugo nego da jednom (8) ___ (tjedan) sat vremena dodatno uči matematiku. Oko 15 

posto njemačkih (9) ___ (učiti) trenutno dobiva instrukcije. 

Postoji mnogo načina kako roditelji mogu pronaći onog pravog ili onu pravu 

„pomoćnicu“. A kada je idealna osoba pronađena, roditelji je često (10) ___ (želja) 

zadržati tijekom cijelog školovanja svojeg djeteta.  

Roditelji u Njemačkoj (11) ___ (godina) za privatne sate svoje djece investiraju od  

1 do 1,5 milijardi eura. To je zabrinjavajuće, a (12) ___ (riješiti) leži samo u promjeni 

školstva. 

Situaciju u Njemačkoj moglo bi poboljšati i uvođenje pomoći pri učenju i pisanju 

zadaća na školama koje nude cjelodnevnu nastavu. No, prema (13) ___ (istražiti) to i 

ne mora biti rješenje problema. Naime, u (14) ___ (Francuz), gdje već postoji ovakav 

sustav, potražnja za privatnim dodatnim satima je još veći nego u Njemačkoj. 

Paulovi roditelji (15) ___ (mišljenje) da nema nikakvog smisla djetetu godinama 

plaćati ovakvu nastavu. Paul u međuvremenu više ne uzima instrukcije. 

(Izvor: http://www.dw.de/instrukcije-vrijedne-milijardu-eura/a-16509929, 19.1.2020., 17:41h, skraćeno i prilagođeno) 
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Rješenje: 

 
0 traže 8 tjedno 
1 današnje 9 učenika 
2 uspjeh 10 žele 
3 Njemačkoj 11 godišnje 
4 ocjenama 12 rješenje 
5 osmi 13 istraživanjima 
6 matematici 14 Francuskoj 
7 slobodno 15 misle 

 

 


