
Nastavni predmet: Hrvatski jezik 

Razred: VI. razred 

Nadnevak:7.svibnja 2020. 

Nastavna jedinica: Zamjenice 

Uputa za učenike: Čitaj pažljivo zadatke i slijedi navedene upute za  svaku 

aktivnost. 

 

 

 

 

 

Pročitaj tekst. 

Tomislav naglo otvara vrata Anine sobe. Ana sjedi za radnim stolom i nešto 

piše…Oprosti ako ti smetam, htio sam te samo pitati jesi li gdje vidjela moj 

pulover. Nigdje ga ne mogu naći… Čekaj! Vidim li ja svoj pulover na tebi? 

Smjesta ga skini! 

Ana: Ne pada mi na pamet! 

Tomislav: Molim! Ja ću… 

Ana: Ti ćeš, moj dragi, podsjetiti Tinu, da vrati tebi ili meni – moj pulover kojem 

si ju ti viteški utoplio kad je bila kod nas. 

Jučer sam ga vidjela na njoj došlo mi je da i tebe i nju.. 

U tekstu su označene zamjenice. Koje se zamjenice ponavljaju? 

Mijenjaju li ponovljene zamjenice oblik? Jesu li, dakle, zamjenice promjenjive 

vrste riječi? 

 

 



 

 

 

  

Zapiši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamjenice su kraće i nisu 

naglašene pa se izgovaraju 

kao jedna izgovorna 

cjelina(prekidajme, padami). 

 

Govorna osoba Jednina Sugovorna osoba 

Ja( Tomislav) tražim 
pulover. 

 Ti(Ana) opet pišeš? 

 

Govorna osoba Množina Sugovorna osoba 

Mi znamo put do kuće.  Vi nas razumijete. 

 

Negovorna osoba Jednina 

Njemu(Tomislavu) sviđa 
se Tina. 

 

 

Negovorna osoba Množina 

Oni ne znaju naše 
planove. 

 

 

 

 

 

Naglašeni i nenaglašeni oblici zamjenica 

Pročitaj sljedeće rečenice i pokušaj objasniti kada rabimo naglašeni, a kada 

nenaglašeni oblik zamjenica. 

Nenaglašeno oblici Naglašeno oblici 
Ne prekidaj me u radu. Meni govoriš? 

Ne pada mi na pamet! Stani pored mene. 

 

Što zaključuješ? 

 

 

 

 

 

Govornik je osoba koja govori, koja se obraća sugovorniku. 

Sugovornik je osoba kojoj se obraća govornik. Negovornik je 

osoba o kojoj govornik govori sugovorniku. 

Zamjenice su naglašene i 

izgovaraju se kao samostalna 

izgovorna cjelina(meni, 

mene). 



Zamjenice su promjenjive riječi koje 

zamjenjuju neku drugu riječ, najčešće 

imenice i pridjeve. 

Kao subjekt, zamjenica nije 

potrebna kada se lako može 

odrediti iz predikata. 

Osobne zamjenice kao subjekt 

Ja gledam film.  

Zašto kasniš?(ti)  

Nismo mogli doći.(mi) 

 

 

 

                                                                                               Naučili smo 
 

• Zamjenice su promjenjiva vrsta 

riječi koje zamjenjuju neku drugu riječ, 

najčešće imenice i pridjeve, ali i skupove 

riječi. 

• Osobne su zamjenice promjenjive 

riječi kojima zamjenjujemo govorne osobe 

u jednini i množini. 

• U nekim padežima osobne 

zamjenice imaju dva oblika: naglašeni i 

nenaglašeni. 

• Kad je osobna zamjenica subjekt u 

rečenici, možemo ju izostaviti. 
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Za domaći uradak uradi radnu bilježnicu na 50. stranici. 

Aktivnost 3. 


