
NASTAVNI PREDMET: HRVATSKI JEZIK 

RAZRED: IX. 

NADNEVAK: 14.travnja 2020. 

NASTAVNA JEDINICA: TVORBA RIJEČI IZVOĐENJEM 

Uputa za učenike 

Za rad su vam potrebni udžbenik, bilježnica i radna bilježnica 

Aktivnost 1.  

Ponovimo 

Što je tvorba riječi? 

Što je porodica riječi i korijen riječi? 

Otvori udžbenik na str. 110., 111., 112. i 113. i pročitaj sadržaj. 

 

Aktivnost 2. 

Zapiši u bilježnicu 

            

                                                      Tvorba riječi izvođenjem 

Sklanjajmo imenicu lipa 

N lip-a                                                                         

G lip-e                                                                  lip – a← nastavak( promjenjivi dio) 

D lip-i                                                                    ↑ 

A lip-u                                                                  osnova (nepromjenjivi dio) 

V lip-o                                             U sklonidbi riječi osnova riječi ostaje nepromijenjena, a nastavak se                            

L lip-i                                                mijenja. Mijenja se oblik riječi, a značenje ostaje isto. Znači da je riječ 

I lip-om                                           lipa nastala dodavanjem nastavka -a na korijen lip. 

 

Tvorba riječi lip nam je nejasna, ne možemo otkriti od koje je druge riječi nastala. 

Riječi čija tvorba nije jasna nazivamo NETVORBENIMA, tvorbeno nejasnima ili korjenitim riječima. 

One se često glasovno ne razlikuju od korijena ili se sastoje od korijena i nastavka. 

                                                         lip(a)  +   (a)nj   →  lip(a)nj 

                                    tvorbena osnova  +   tvorbeni nastavak → tvorenica 

                                      (osnovna riječ)         (sufiks, dometak)       (izvedenica) 



Tvorbena riječ je riječ kojoj možemo utvrditi postanak, riječ nastala od druge riječi. 

Osnovna riječ je ishodišna riječ, polazna riječ u tvorbi, a tvorenica je riječ nastala tvorbom. 

Tvorbena osnova je dio riječi zajednički osnovnoj riječi i tvorenici. 

Tvorbeni nastavak (sufiks, dometak) dio je riječi dodan tvorbenoj osnovi na kraju tvorenice. 

 

IZVOĐENJE ILI SUFIKSALNA TVORBA tvorbeni je način nastajanja tvorenica dodavanjem tvorbenog 

nastavka na tvorbenu osnovu.Tvorenice nastale izvođenjem nazivamo izvedenicama.  

                                                       crt + ač → crtač 

                                                       put + ić  → putić 

                                                       zub + at  → zubat 

Pri tvorbi mnogih izvedenica događaju se različite glasovne promjene: 

1.jednačenje suglasnika po zvučnosti 

    golub – golupčić 

    Rab – rapski 

2. jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe 

     bijes – bješčić 

     stan – stambeni 

3. gubljenje suglasnika 

     kazalište – kazališni 

     mladić – mladićki 

4. jotacija 

    cvijet- cvijeće  

    prut – pruće 

 

Aktivnost 3. 

Vaš zadatak za domaći uradak je da u radnoj bilježnici popunite str. 70., 71., 72. 

 

 

 

  


