1. HRVATSKI JEZIK
Jezično izražavanje OBAVIJEST – obrada, jezični udžbenik, str. 40.




Ponovimo poznate pojmove:
Što znači prepričavati priču?
Jesi li ikad uočio da učitelj/učiteljica ponekad tvojim roditeljima pošalje obavijest?
Da bi se tvoji roditelji odazvali na roditeljski sastanak, učitelj/učiteljica treba im
uručiti pismenu obavijest.
Koje podatke de sadržavati takva obavijest?
Je li obavijest duga ili kratka poruka?
Može li obavijest biti i usmena?
Danas deš naučiti kako se oblikuje krada obavijest, kakva je to poruka i kakve mogu
biti obavijesti.
Pročitaj tekst Obavijest (JU str. 40)
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
Obavijest je poruka koja mora biti kratka i jasna.
Obavijest odgovara na pitanja: TKO?
ŠTO?
GDJE?,
KADA?
KAKO?
ZAŠTO?
Obavijest može biti usmena i pisana.







Ponovno pročitaj tekst Obavijest i provjeri jesu li navedene tvrdnje točne:
TKO? – učenici naše škole
ŠTO? – pripremaju se za obilježavanje Dana kruha
GDJE? – u školi i u crkvi
KADA? – 4. listopada
ZAŠTO? – radi obilježavanja Dana kruha
Vježba:
Radna bilježnica str. 50
Obavijesti učenike i roditelje o Igrama bez granica. Neka ti u tome pomognu
navedena pitanja.
Zadaća: Napiši obavijest prijatelju/prijateljici kao pozivnicu za rođendan.

2. Priroda i društvo
Upoznajmo svoje mjesto – obrada, udžbenik, str. 24.
 Pročitati pitanja u uvodnom dijelu nastavne jedinice i usmeno odgovoriti na njih.
 Pročitati pažljivo uz razumijevanje nastavnu jedinicu.
Plan:
UPOZNAJMO SVOJE MJESTO
Snalaženje u ulici: označavanje brojevima počinje od središta naselja
lijeva strana ulice - neparni brojevi
desna strana ulice - parni brojevi
Snalaženje na trgu: označavanje brojeva jedan za drugim u smjeru kazaljke na satu
Kudni brojevi pišu arapskim znamenkama.


Provjera usvojenosti sadržaja: pročitaj tekst i odgovori usmeno na pitanja.
SNALAŽENJE PREMA KUĆNIM BROJEVIMA



1. Polazedi od trga u ulici:
a) neparni su kudni brojevi na __________ strani ulice.
b) parni su kudni brojevi na ________ strani ulice
2. Na trgu su kudni brojevi označavaju ________________________Zadaća: Odgovori na pitanja, str. 25., pročitaj Želim znati više.

3. TZK
Vježbajmo:
https://youtu.be/VlKKn0URP6s

