
ZALJUBLJEN DO UŠIJU 

1. Odakle je glavni lik doselio u Zagreb? 

2. U koji razred je išao glavni lik? 

3. U kojem licu je ispripovijedana priča? 

4. Slijed događaja ispripovijedan je: 

a. onim redom kako se sve dogodilo 

b. vraća se u prošlost 

5. Kako se zove škola u koju je krenuo? 

6. Kako se zove gl. lik i pripovjedač? 

7. S kojom povijesnom osobom Mario uspoređuje svog oca kad se mama napije? 

8. Gdje radi Marijeva mama? 

9. Gdje je radio Marijev tata prije rata, a gdje poslije? 

10. Kako se zove Marijeva sestra? Što radi? 

11. Kako se zove Marijev brat? Što radi? 

12. Zašto je Marijeva mama nesretna? 

13. Od koga je Mario potražio pomoć u novonastaloj krizi? 

14. Koliko godina imaju Marijevi roditelji? 

15. Zašto Marijeva mama ne vjeruje da se mogu promijeniti? 

16. Zašto Marijeva mama pije? 

17. Zašto Marijev tata izlazi s drugim ženama? 

18. U koju gimnaziju je krenula Anita u Zagrebu? 

19. Gdje je počela raditi mama? 

20. S kim se Mario prvo sprijateljio u Zagrebu? 

21. Kad se Mario zaljubio u Lanu? 

22. Opiši Lanu. 

23. Kome je Mario povjerio svoju tajnu? 

24. Koji film je Mario gledao s roditeljima u Kinoteci dok je Ivica slavio 21. rođendan? 

25. S kime hoda Lana? 

26. Tko je Mariju rekao da Lana i Grga hodaju? 

27. Što ima Marijev razred ponedjeljkom 1. sat? 

28. Što je Mario trebao donijeti na tehnički? 

29. Koje pravilo vrijedi kod nastavnika tehničkog? 

30. Što predaje njihov razrednik, prof. Krajnović? 

31. Na koje izvannastavne aktivnosti ide Mario? 

32. Zašto se prijavio na novinarsku? 

33. Kad se održava novinarska? 

34. Oko kojih imena za školski list su se dvoumili učenici? 

35. Što je predložila Lana kao temu članka za novine? 

36. Koliko puta je Mario nazivao zoološki vrt prije nego što je uspio dogovoriti intervju s 

čuvarem? 

37. Kako se zvao čuvar kojeg su mu iz uprave odabrali za intervju? 

38. Kojeg dana ga je intervjuirao? 

39. Zašto u petak nije predao intervju? 

40. Koliko dugo je Mario bio bolestan? 



41. Tko je napravio intervju s čuvarom ? 

42. Pavo je s Mariom razvio strategiju za osvajanje Lane. Što mu je predložio? 

43. Kako je Mario privukao Laninu pozornost? 

44. Koliko jedinica i neopravdanih satova je uspio skupiti Mario u 10 dana? 

45. Zašto je Mario dobio opomenu? 

46. Tko ga je otkucao? 

47. Tko je reko: 

Žene uvijek slože otrov i slatko, tako da progutamo sa zadovoljstvom i jedno i drugo. 

48. Kada su Marijevi roditelji saznali za njegov uspjeh u školi? 

49. Kako je bio kažnjen? 

50. Iz čega je dobio još 2 jedinice? 

51. Što su mu još ukinuli? 

52. Zašto se Mario veselio izletu? 

53. Kako su se Ivica i Anita ponašali prema Mariju za vrijeme kazne? 

54. Kakav „genijalni“ plan je Mario smislio za rješenje svih svojih problema? 

55. Kojeg dana je Mario kanio pobjeći? 

56. Kako je kanio putovati? 

57. Koliko dugo traje putovanje? Zašto? 

58. Što možeš zaključiti, kada se odvija radnja ovog djela? Znaš li koje su to godine? 

59. Otkud mu novci za put? 

60. Što je Mario ostavio Lani prije odlaska na vlak? 

61. Tko je Lani predao pismo? 

62. Što je rekao Pavi, zašto ga ne može sam predati? 

63. Što je kupio za put? 

64. Što je rekao kamo i zašto putuje svojim suputnicima u kupeu? 

65. Što je Mario slagao baki na pitanje kako to da su ga roditelji pustili njoj samoga? 

66. Zašto Mario zna tako dobro lagati?  

67. Tko je Marija našao kod bake? 

68. Kako su roditelji saznali da je Mario kod bake? 

69. Zašto se odlučio vratiti u Zagreb? 

70. Kamo je Mario odveo Lanu nakon što je ispravio sve jedninice? 

71. Što se dogodilo na kraju? 

72. Što piše na kraju knjige? 


