Nastavni predmet: Hrvatski jezik
Razred: VI.
Nadnevak: 2. travnja 2020.
Nastavna jedinica: Košulja sretnog čovjeka, Italo Calvino
Ključni pojmovi: fabula, dijelovi fabule, karakterizacija lika.
__________________________________________________________________________________
Upute za učenike:
Čitaj pažljivo zadatke i slijedi navedene upute za svaku aktivnost.
Za rad ti je potrebna čitanka, pronađi tekst Košulja sretnog čovjeka, Italo Calvino.
Ako si zaboravio, prisjeti se književnih pojmova uz pomoć čitanke.
Objašnjenje nepoznatih riječi iz teksta:
razonoditi – učiniti da bude zabavno
skoroteča – onaj koji prenosi vijesti
prijestolnica – glavni grad zemlje u kojem je sjedište vladara
__________________________________________________________________________________

Aktivnost 1.
Pogledaj fotografije i razmisli. Jesi li ti sretan? Što te uistinu čini sretnim: koji ljudi, životne situacije i
događaji, najnoviji mobitel ili markirana odjeća?

Aktivnost 2.
Poslušaj zvučni zapis teksta Košulja sretnog čovjeka talijanskog pripovjedača Itala Calvina.
https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/b4e0bcd1-2571-479d-87fb-382d07b60ae8/

Aktivnost 3.
Zadatak 1. Promišljaj o sljedećem (ne odgovaraj na pitanja u bilježnicu):

Koje je sretne ljude kralj pozvao da pomogne sinu?
Gdje je kralj sreo sretnog čovjeka?
Što mu je sve nudio u zamjenu za sreću?
Mogu li siromašni ljudi biti sretniji od onih koji imaju sve?
Mjeri li se sreća materijalnim stvarima?
Zbog čega sretan čovjek nije mogao pomoći kraljevu sinu?

Zadatak 2. Zapiši u bilježnicu.
Košulja sretnog čovjeka
Italo Calvino
Književni rod: epika
Vrsta književnog djela: bajka
Zadatak 3. Samostalno odredi sljedeće, piši u bilježnicu.
Tema djela:
Ideja/osnovna misao:
Zadatak 4. Pročitaj priču, uoči dijelove fabule na način da svakom odrediš naslov (piši u bilježnicu).
Dijelovi fabule:
uvod zaplet vrhunac rasplet Zadatak 5. Uoči osobine kraljevića i sretnog čovjeka, zapiši ih u T-tablicu. Radi prema sljedećem
predlošku:
KRALJEVIĆ
bogat

SRETNI ČOVJEK
siromašan

Aktivnost 4. (za one koji žele)
Danas je dan kad možeš započeti pisati svoj dnevnik, naravno ako to želiš. U njega zapiši svoja
razmišljanja o tome što te čini sretnim, o onome što ti nedostaje ili pak što te tišti.
Piši slobodno jer pišeš 'prijatelju' koji će skrivati tvoje tajne (piši u posebnu bilježnicu).
Dnevnik piši u obliku osobnog/intimnog pisma i počni riječima : Dragi dnevniče,…

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Svjetski dan svjesnosti o autizmu Glavna skupština UN-a odabrala je za obilježavanje
2. travnja čime želi skrenuti pozornosti javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovoga
složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i
uglavnom traje do kraja života.

