
PONEDJELJAK 23.3.2020. 

 

HRVATSKI JEZIK -  Obavijest 

 

Ponovimo poznate pojmove – obavijest, prepričavanje i izvješćivanje. Usmeno odgovori: 

Što znači prepričavati priču?  

Kakve si obavijesti dobivao u školi? 

Tko najčešće šalje obavijest u školi?  

Komu je upućena?  

Jesi li uočio da učitelj/učiteljica ponekad tvojim roditeljima pošalje obavijest?  

Koje podatke sadrži takva obavijest?  

Je li obavijest duga ili kratka poruka?  

Može li obavijest biti i usmena? 

Danas ćeš naučiti kako se oblikuje kraća obavijest, kakva je to poruka i kakve mogu biti 

obavijesti? 

 

Pročitaj tekst Obavijest (JU str. 55) 

Što si saznao/saznala iz pročitane obavijesti? Utvrdi sadrži li ta obavijest odgovore na 

pitanja: Tko?, Što?, Gdje?, Kada?, Kako?, Zašto? Komu je obavijest namijenjena? Tko 

ju je napisao? 

 

U bilježnicu zapiši: 

Obavijest je: 

• poruka 

• jasna (s razumijevanjem) 

• istinita (svi podaci točni) 

• kratka 

• potpuna (Tko? Što? Gdje? Kada? Kako? Zašto?) 

 

Ponovno pročitaj tekst Obavijest i provjeri jesu li navedene tvrdnje točne: 

Tko? – članovi raznih družina 

Što? – organiziraju radionice za učenike 



Gdje? – u školskim prostorima, prijava pedagoginji 

Kada? – cijelog dana, 22. travnja 

Kako? – izradom izloška, sadnjom sadnica 

Zašto? – obilježavanje Dana planeta Zemlje 

 

Vježba - Radna bilježnica str. 84 - Obavijesti svoje prijatelje o dolasku omiljenog sportaša u 

tvoje mjesto. Pri pisanju obavijesti primijeni odgovore na postavljena pitanja u zadatku. 

Umjesto športaša možeš odabrati dolazak poznatog glumca, pjevača, televizijskog voditelja, 

književnika ili koje druge poznate osobe.  

Zadaća: Prisjetite se na koje ste načine doznali za obavijesti u svom okruženju (spot na TV-

u, ulične obavijesti, prilozi u tiskovinama, pisma, letci, pozivnice za rođendane…). Napiši 

jednu od tih obavijesti.  

  

MATEMATIKA - Pisano množenje dvoznamenkastog i jednoznamenkastog broja 

(1)  

 

Prvo ćemo ponoviti tablicu množenja. Tvoj zadatak je što brže i točnije izračunati zadane 

primjere. 

7٠6=          4٠8=          2٠5=          6٠9=          8٠4= 

9٠3=          10٠0=        5٠2=          0٠10=        3٠1= 

Otvori udžbenik na str 58. 

Pogledaj zadatak. Pročitaj zadatak! 

Što se traži u zadatku? 

Da izračunamo koliko Nina treba izdvojiti novca da bi kupila dvije kutije za nakit. 

Kad smo radili pisano zbrajanje i oduzimanje onda smo radili na dva načina, u tablici mjesnih 

vrijednosti i na kraći način. To ćemo također raditi i kod množenja.  

Pažljivo iščitaj zadatak i uoči način pisanog množenja brojeva. 

Moramo paziti da znamenku jedinica pišemo ispod znamenke jedinica, a znamenku desetica 

ispod znamenke desetica. 

Kako glasi odgovor na naš zadatak? 

Otvori bilježnicu!  Napiši naslov Pisano množenje dvoznamenkastog broja 

jednoznamenkastim 

Pokušaj riješiti 1. i 2. zadatak, a zatim provjeri jesi li bio/la uspješan/a. 



 

 

Pogledajmo sad  zadatak na str. 59 udžbenika.  

Nina sad treba kupiti 3 ogrlice, a ogrlice koštaju po 26 KM. Koliko će joj novca biti potrebno? 

Opet pažljivo iščitaj zadatak i uoči način pisanog množenja brojeva 26 i 3. 

Koji je odgovor na naš zadatak? 

 

Sad pokušaj riješiti ovaj zadatak u bilježnicu. Točni rezultati se kriju u oblačićima. 

 

 

Zadaća: Udžbenik str. 59. 1. i 2. zadatak 

Radna bilježnica, str.  80.  1. i 2. zadatak 

  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbaj veslanje s  Valentom Sinkovićem, zlatnim olimpijcem i svjetskim prvakom! 

3. RAZRED - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - RAZGIBAVANJE I VJEŽBE ZA 

TRUP 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YBJwpI-lNOc
https://www.youtube.com/watch?v=YBJwpI-lNOc

