
PONEDJELJAK 30.3.2020. 

 

HRVATSKI JEZIK  Izvješćivanje o obavljenom zadatku - obrada 

 

Danas govorimo o izvješćivanju nakon obavljene zadaće. U bilježnicu zapiši naslov 

Izvješće. 

Pročitaj ponovno tekst Obavijest na 55. stranici Udžbenika hrvatskog jezika. Prisjeti se 

što si sve saznao/la iz te obavijesti. 

  

Sada pročitaj izvješće učenice Ivane o radu likovne radionice na str. 56. 

Usmeno odgovori: 

• O čemu je izvijestila učenica Ivana? 

• Kada se to dogodilo? 

• Tko je sudjelovao u događaju? 

• Što su učenici obilježili? 

• Gdje se to događalo? 

• Što su radili učenici likovne radionice? 

• Kako su obavili zadatak? 

• Zašto? 

Odgovarajući na ova pitanja dobio/la si odgovor na najvažnija pitanja izvješća: TKO? 

ŠTO? GDJE? KADA? KAKO? ZAŠTO? 

Saznajemo li iz teksta kako se Ivana osjećala taj dan? Je li bila sretna ili umorna? 

  

U tekstu se nalaze važni podaci o obavljenoj zadaći bez Ivaninog osobnog mišljenja. 

Izvješće ne sadrži osobno mišljenje onoga koji piše izvješće (je li mu se sviđa to što se 

događalo, je li sretan, tužan, uplašen i sl.) 

  

Prepiši u bilježnicu: 

Izvješćivanje – iznošenje važnih podataka o obavljenoj zadaći ili nekom 

događaju, bez iznošenja osobnog mišljenja. 

Iz izvješća saznajemo: TKO? ŠTO? GDJE? KADA KAKO? ZAŠTO? 

Ponovno pročitaj Aninu obavijest i Ivanino izvješće. 



U bilježnicu nacrtaj tablicu prema predlošku u udžbeniku (zadatak, str. 56) i popuni. 

Uoči sličnosti i razlike između obavijesti i izvješća. 

U bilježnici nacrtaj dva kruga koja se međusobno preklapaju. Svoja zapažanja upiši u 

krugove: 

 

                                  obavijest                                    izvješće 

  

Zadaća: Iza nas je prvi tjedan nastave na daljinu. Iz raznih medija i od svojih roditelja si 

čuo/čula različite obavijesti kako ćeš učiti na daljinu, što trebaš raditi, kada i na koji 

način ćeš učiti, te zašto postoji ovakav oblik nastave. Sada osmisli i zapiši izvješće o 

svom prvom tjednu nastave na daljinu. Pazi, bez osobnog mišljenja! 

  

MATEMATIKA Dijeljenje zbroja brojem - obrada 

 

Ponovimo:  

https://wordwall.net/hr/resource/1052097  

Sad otvori udžbenik na str. 62 i prati video na poveznici. U videozapisu se spominju 

neke druge stranice, ali vi to zanemarite, radi se o istom zadatku i vrlo je bitno da ga 

pozorno pratite zato što se u njemu objašnjava kako ćete riješiti zadatke. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-7Pc4cv6OU  

 

Sad pokušaj sam/sama izračunati sljedeće zadatke: 

 Podijeli tako da svaki pribrojnik podijeliš zadanim brojem, a dobivene 

količnike zbrojiš. 

(14 + 21) : 7 =    (32 + 56) : 8 = 

(45 + 63) : 9 =    (49 + 28) : 7 = 

 

https://wordwall.net/hr/resource/1052097
https://www.youtube.com/watch?v=t-7Pc4cv6OU


 Podijeli tako da djeljenik rastaviš na dva broja djeljiva jednoznamenastim 

brojem. 

75 : 5 = (45+30) :5 =   96 : 8 = 

72 : 4 =     96 : 6 = 

 

Zadaća: Radna bilježnica str.82, 1. i 2. zadatak 

 

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA  

Vježbajmo zajedno! 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&t=51s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&t=51s

