Nastavni predmet: Hrvatski jezik
Razred: VII.
Nadnevak: 23.ožujka 2020.
Nastavna jedinica: prošla glagolska vremena, ponavljanje
Upute za učenike:
Pročitajte sadržaje iz udžbenika!

PONAVLJANJE PROŠLIH GLAGOLSKIH VREMENA
Aktivnost 1.
Ponovimo koja glagolska vremena poznajemo!
SADAŠNJE: prezent
PROŠLO: perfekt, aorist, imperfekt, pluskvamperfekt
BUDUĆE: futur 1., futur 2.
Ponovimo prošla vremena!
Prošla glagolska vremena dijelimo u dvije osnovne skupine: jednostavna i složena.
Jednostavna vremena sastoje se od jedne riječi, to su: AORIST I IMPERFEKT.
Složena vremena sastoje se od dvije ili više riječi, a to su: PERFEKT I
PLUSKVAMPERFEKT.
PERFEKT
Kakvo je vrijeme perfekt? Perfekt je prošlo vrijeme.
Kako se tvori? Tvori se od prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog.
Primjer: sam mislio ili mislio sam.

AORIST
Kakvo je vrijeme aorist? Aorist je prošlo svršeno vrijeme.
Kako se tvori? Tvori se od osnove svršenih glagola i nastavaka: -h, - /, -/, -smo, - ste, - še
ili –oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše
Primjer: uđoh, vidjeh

IMPERFEKT
Kakvo je vrijeme imperfekt? Imperfekt je prošlo nesvršeno vrijeme.
Kako se tvori? Tvori se od osnove nesvršenih glagola i nastavaka:
-ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu; -jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu; -ijah, -ijaše, ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu
Primjer: pisah, sjecijah, pecijah
PLUSKVAMPERFEKT
Kakvo je vrijeme pluskvamperfekt? Pluskvamperfekt je pretprošlo vrijeme.
Kako se tvori? Tvori se od perfekta ili imperfekta pomoćnog glagola biti i glagolskog
pridjeva radnog.
Primjer: sam bio išao ili bijah/bjeh išao.
Aktivnost 2.
Na sljedećem linku provjeri svoje znanje o prošlim glagolskim vremenima:
https://wordwall.net/hr/resource/827008/hrvatski-jezik/glagolska-vremena-6-razred

•

DODATAK ZA INKLUZIVNU NASTAVU:

U bilježnicu ispiši sve glagole i imenuj oblike koje prepoznaješ.
-

Sunce bješe se već nagnulo k zapadu. Sjene klisura padahu na more, a sjene smreka i
grebena duljahu se po huku, kao šiljaste lage, kao rastrgane krpetine. Zlatne zrake,
sunuvši kroz uvalu potokom rastavljenih bregova i kroz vrleti, ožarile su pijesak i
oblile žeženim zlatom lijepu djevojku. Marija, stojeći u vodi, bješe se prignula na
stijenu, gdje ispiraše rublje. Marija se bješe na nešto zamislila gledajući u more.
Oblak sjete pokrio je na časak njezino lice, no uzdahnuvši zatim i mahnuvši rukom
nasmiješila se bila povjerljivo varavoj površini...

