
Čitanje: Kratki odgovori. ___/9                                           Sastavila: Sabine Nagy 

Pročitaj tekst! Odgovori na pitanja (1-9)! Za svaki odgovor koristi najviše 4 riječi! Upiši 
odgovore u tablicu. Riješen je item 0.  

 

  DOBRO RASPOLOŽENJE 
 
    Probudio sam se jako dobro raspoložen. 
 

    Mama je rekla da sam divan dječak. 
    Baka mi je dala džeparac. 
    Tata mi je pomagao oko zadaće iz matematike. 
    Teta Silva me je pohvalila jer sam joj pomogao nositi     
    vrećice s namirnicama na treći kat. 
    Filip me je pozvao na rođendan u subotu. 
    Hokejaški klub Medveščak pobijedio je Linz u Austriji. 
    Pronašao sam svoju zagubljenu najdražu knjigu o  
    životinjama koje žive u pustinji. 

Trener džuda me je pohvalio pred svima kako brzo napredujem. 

Bio sam dobro raspoložen. 

Onda sam sreo Maricu koja se vraćala iz glazbene škole. 
Jedva me je pozdravila. 
Bila je u društvu s Filipom i glasno se smijala. 
Gledala ga je nekim čudnim pogledom. 
Postao sam loše volje. 
Bio sam loše volje cijelu večer. 
Mama me je pitala što se događa. 
Gledao sam televiziju i šutio. 
Sve mi je bilo glupo. 
Otišao sam u svoju sobu. 
Nije mi se dalo čitati o životinjama koje žive u pustinji. 
 
Onda mi je Marica poslala poruku u kojoj me je pozvala na svoju produkciju u 
glazbenu školu koja će se održati za tjedan dana. 
I poslala mi je smješkića. 
Malo sam se oraspoložio. 
Možda joj taj Filip i nije toliko važan. 
Nadam se. 
Želim opet biti dobre volje. Čudno je kako se dobro raspoloženje lako izgubi čak i 
kada je sve u redu. 
Ah! 

(poglavlje iz knjige „Baš sam hepi!“ Sanje Pilić, Mozaik knjiga, Zagreb, 2013., str.17-18) 

 



0 Koji je kompliment majka dala 
dječaku? 

da je divan 

1 Od koga je dječak dobio novca? 
 

 

2 Kod koga će dječak slaviti rođendan? 
 

 

3 Koja je momčad igrala protiv Linza? 
 

 

4 Zašto je trener bio zadovoljan 
dječakom? 

 

5 Što je dječak već dugo tražio? 
 

 

6 Zašto se dječakovo raspoloženje 
promijenilo? 

 

7 Što je dječak radio kad je bio loše 
raspoložen? (Navedi 1 primjer!) 

 

8 Gdje će Marica nastupati? 
 

 

9 Što je dječak dobio od cure? 
(Navedi 1 primjer!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rješenje:  

0 Koji je kompliment majka dala 
dječaku? 

da je divan 

1 Od koga je dječak dobio novca? 
 

od bake 

2 Kod koga će dječak slaviti rođendan? 
 

kod Filipa 

3 Koja je momčad igrala protiv Linza? 
 

(hokejaški klub) Medvešćak 

4 Zašto je trener bio zadovoljan 
dječakom? 

jer brzo napreduje 

5 Što je dječak već dugo tražio? 
 

najdražu knjigu (o životinjama) 

6 Zašto se dječakovo raspoloženje 
promijenilo? 

vidio je Maricu 

7 Što je dječak radio kad je bio loše 
raspoložen? (Navedi 1 primjer!) 

gledao je TV / šutio je / otišao je u 
sobu 

8 Gdje će Marica nastupati? 
 

u glazbenoj školi 

9 Što je dječak dobio od cure? 
(Navedi 1 primjer!) 

poruku / smješkića / poziv 

 

 

 


