
 
 
 
          Ponavljanje DATIVA 

 

1 Tata se radovao                             lijep / poklon 

2 Danas ćemo ići  nov / liječnik 

3 Učiteljica se nada točan / odgovor, pl. 

4 Majka                    je dala ukusnu juhu. ja 

5 Jeste li                      sve ispričali? mi 

6 Darovali smo                   moderan bicikl.   on 

7                        ništa ne vjerujemo. vi 

8 Sigurno će se veseliti  nov / nalivpero 

9 Najljepše je putovati prema jug 

10 Nasuprot                                  je bolnica. star / crkva 

11 Tko ide sa mnom k moj / prijateljica, pl. 

12 Hoćete li pomoći                                svoj / majka 

13                       nećemo ništa reći. oni 

14                       konobar nije donio piće. ti 

15 Brat                   nije čestitao rođendan. ona 

16 Djeca nisu odgovorila  naš / profesor, pl. 

17 Unatoč                                 bili su kod kuće. lijep / vrijeme 

18                                       se sviđa ovaj zmaj. vaš / dijete 

19                                        nedostaju roditelji.  njihov / dijete, pl. 

20                                     ne smijemo vjerovati. ovaj / čovjek, pl. 

 

Sastavila: Sabine Nagy 

 

 

 



 
Rješenje: 
 
 

1 Tata se radovao lijepom poklonu.                           lijep / poklon 

2 Danas ćemo ići novom liječniku. nov / liječnik 

3 Učiteljica se nada točnim odgovorima. točan / odgovor, pl. 

4 Majka mi je dala ukusnu juhu. ja 

5 Jeste li nam sve ispričali? mi 

6 Darovali smo mu moderan bicikl.   on 

7 Vama ništa ne vjerujemo. vi 

8 Sigurno će se veseliti novom nalivperu. nov / nalivpero 

9 Najljepše je putovati prema jugu. jug 

10 Nasuprot staroj crkvi je bolnica. star / crkva 

11 Tko ide sa mnom k mojim prijateljicama? moj / prijateljica, pl. 

12 Hoćete li pomoći svojoj majci?                             svoj / majka 

13 Njima nećemo ništa reći. oni 

14 Tebi konobar nije donio piće. ti 

15 Brat joj nije čestitao rođendan. ona 

16 Djeca nisu odgovorila našim profesorima. naš / profesor, pl. 

17 Unatoč lijepom vremenu bili su kod kuće. lijep / vrijeme 

18 Vašemu djetetu se sviđa ovaj zmaj. vaš / dijete 

19 Njihovoj djeci nedostaju roditelji.  njihov / dijete, pl. 

20 Ovim ljudima ne smijemo vjerovati. ovaj / čovjek, pl. 

 

Sastavila: Sabine Nagy 

 


