
Slušanje (3:16 min.): Kratki odgovori. Pitanja. ___/10 itema.        Sastavila: Sabine Nagy 

Slušat ćete tekst o kanadskom učeniku u Hrvatskoj. Prije slušanja pročitajte zadatak! Za to 
imate 40 sekunda. Slušate tekst 2 puta. Pri slušanju odgovorite na pitanja (1 – 10)! Za svaki 
odgovor koristite najviše 4 riječi! Upišite riječi u tablicu! Riješen je item 0. Poslije drugoga 
slušanja imate 50 sekunda da provjerite svoje odgovore. 

 

Učenik iz Kanade u Hrvatskoj 

 

0 Koji su članovi obitelji prvi otišli u 
Kanadu? 
(Navedite 1 primjer!) 

baka / djed 

1 Gdje se obitelj bavi narodnom 
glazbom? 
 

 

2 Čega se dječak bojao? 
(Navedite 1 primjer!) 
 

 

3 U koliko sati nastava završava za 
kanadske učenike? 
 

 

4 Koji je cilj kineskih učenika u Kanadi? 
 
 

 

5 Što je dječak učio pomoću svojih 
nastavnika? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

6 U koji predmet spada zemljopis u  
Kanadi? 
 

 

7 Po čemu se razlikuje matematika? 
 
  

 

8 Što se učeniku sviđa u vezi sa 
školskom kuhinjom? 
(Navedite 1 primjer!) 

 

9 Kakva su školska prijevozna sredstva 
u Hrvatskoj?  
(Navedite 1 primjer!) 

 

10 Čemu bi se dječak veselio s obzirom 
na svoje hrvatske prijatelje? 
 

 

 

(Govori: Vladan Čutura; vježbu lektorirao: Franjo Pajur; izvor prilagođenog teksta:  
Sofija Kovačić, https://jabuka-zagreb.com/2018/12/14/dijete-iz-kanade-u-hrvatskoj/, 21.4.2020.) 

 

 



Rješenje: 

 

0 Koji su članovi obitelji prvi otišli u 
Kanadu? 
(Navedite 1 primjer!) 

baka / djed 

1 Gdje se obitelj bavi narodnom 
glazbom? 

u (hrvatskoj) folklornoj grupi / u 
Kanadi 

2 Čega se dječak bojao? 
(Navedite 1 primjer!) 

škole (u Zagrebu) / nastave na 
hrvatskom (jeziku) / toga da govori 
hrvatski / govoriti/pričati hrvatski s 
profesorima/učenicima / da ne zna 
hrvatski / predmeta na hrvatskom 
jeziku / drukčijih predmeta 

3 U koliko sati nastava završava za 
kanadske učenike? 

(u) 15 (sati) 

4 Koji je cilj kineskih učenika u Kanadi? (da) uče engleski (jezik) / učiti 
engleski (jezik) 

5 Što je dječak učio pomoću svojih 
nastavnika? 
(Navedite 1 primjer!) 
 

nove (hrvatske) riječi / nova pravila 
(hrvatske) gramatike 

6 U koji predmet spada zemljopis u  
Kanadi? 

u društveni predmet 

7 Po čemu se razlikuje matematika?  po pisanju brojeva / po brojevima 
8 Što se učeniku sviđa u vezi sa 

školskom kuhinjom? 
(Navedite 1 primjer!) 
 

da kuha(ju) svaki dan / ukusno jelo / 
ukusna hrana / štrukli / ručak imaju 
svaki dan / svakodnevni ručak 

9 Kakva su školska prijevozna sredstva 
u Hrvatskoj?  
(Navedite 1 primjer!) 
 

lijepa / sigurna / imaju pojas 

10 Čemu bi se dječak veselio s obzirom 
na svoje hrvatske prijatelje? 

da ga posjete / da posjete/vide 
njegovu školu / da dođu u Kanadu / 
da slušaju englesku nastavu / da 
posjete Vancouver / kad bi ga posjetili 

 

 

 


