
NASTAVNI PREDMET : HRVATSKI JEZIK 

RAZRED: IX. 

NADNEVAK: 4.svibnja 2020. 

NASTAVNA JEDINICA: Ante Kovačić : U registraturi 

Ključni pojmovi: roman, etička karakterizacija lika, pripovijedanje u 1.osobi. 

 

Upute za učenike. 

Pažljivo čitaj zadatke i slijedi navedene upute. 

Za rad su ti potrebni čitanka i bilježnica. 

 

Aktivnost 1. 

 

- Postoji li razlika između školovanja u gradu i školovanja na selu? 

 

- Prisjeti se filmova Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice.  

 

- Kako su se nekada školovala seoska djeca? 

 

- Kako su doživljavala grad? 

 

Aktivnost 2. 

 

Nekoliko riječi o piscu. 

Ante Kovačić je rođen 1854.godine u Hrvatskom zagorju ( Celine kraj Marije Gorice). 

Krajem 1856.godine Kovačićeva obitelj seli u obližnje selo Oplaznik gdje završava osnovnu 

školu.  

Školovanje nastavlja u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u 

Zagrebu.  

Poznati je pjesnik, feljtonist i pripovjedač.  

Roman je vrsta u kojoj je Kovačić mogao najbolje izraziti svoje ljudski i spisateljske 

kvalitete. Neka od važnijih djela su mu  Baruničina ljubav, Smrt babe Čengićkinje i Fiškal. 

Najvažnije Kovačićevo djelo je roman U registraturi. U ovom djelu se Kovačić koristi 

autobiografskim elementima. To se posebno vidi u prikazu i opisu djetinjstva Ivice 

Kičmanovića, glavnog lika u djelu. Roman U registraturi izlazi 1888.godine u časopisu 

Vijenac u nastavcima, a 1911.godine izlazi u knjizi kao roman. 



Aktivnost 3. 

 

Otvori čitanku na str.132. 

Polako i s razumijevanjem pročitaj ulomak iz romana U registraturi Ante Kovačića. 

 

Značenje nepoznatih riječi:  

švignuti – zviznuti 

sapa – dah, disanje 

deder, dede – ovdje, hajde 

Ecce homo – lat. Evo čovjeka 

jinuš – sluga 

plebanuš – župnik 

fiškal – odvjetnik 

 

Usmeno odgovori na sljedeća pitanje. 

- Kada je umro Perica? 

- Pronađi i pročitaj pojedinosti o njegovoj smrti. 

- S čim je pisac usporedio njegov odlazak s ovog svijeta? 

- Zbog čega je učitelj sastavio posmrtni govor za Pericu? 

- Kakav je bio Peričin pokop u odnosu na druge pokope u selu? 

- Što je Ivica napravio s učiteljevim govorom? 

- Kojom je čudnom rečenicom učitelj odao Ivici priznanje za odličan govor? 

- Kakve je reakcije izazvao Ivičin govor kod seljaka, gospode i župnika? 

- Što je Ivica dobio za nagradu od visokog gospodina? 

- Koje je događaje pokrenuo Ivica nakon održanog govora, važne za njegov budući 

život?  

 

- Što misliš o Ivičinoj hrabrosti dopunjavanja učiteljeva govora? 

- Koliko mora biti pametan i samosvjestan dječak njegovih godina da napravi takav 

korak? 

- Jesi li ikada postupio kao Ivica? Kako si se osjećao? 

 

- Tko pripovijeda u ulomku?  

- Jesu li pisac i glavni lik ista osoba?  

- Koje osobine ima Ivica, a koje učitelj? 

 

 



Aktivnost 4. 

 

Prepiši u bilježnicu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U registraturi  

Ante Kovačić ( 1854. – 1889.)  

- Vrsta djela: roman 

Roman je dulje prozno književno djelo s više događaja, opširnom radnjom i 

većim brojem likova. 

Tema odlomka: Ivica osjećajnim govorom ispraća svog prijatelja na posljednji 

počinak. 

 

- Vrsta pripovijedanja: pripovijedanje u prvoj osobi 

Pripovijedanje u prvoj osobi ( ja-oblik) je pripovijedanje u kojem pripovjedač 

pripovijeda kao da je lik u književnom djelu odnosno kao da je sam sudjelovao u 

događajima o kojima piše. 

Dijalog u djelu pridonosi življem razvoju radnje i jasnijem oblikovanju likova. 

- Likovi: Ivica, učitelj, Ivičin otac, visoki gospodin. 

 

- Osnovna misao: Čisto srce i ljubav prema ljudima mogu čovjeku otvoriti 

neke nove staze. 

 

 



 

Aktivnost 5. 

 

Domaća zadaća 

 

Prisjeti se što je etička karakterizacija lika. 

 

Etička karakterizacija lika je karakterizacija u kojoj pisac slika likove, predočava 

njihov karakter i njihove unutarnje osobine ( odnos lika prema drugom liku, prema svom 

narodu, domovini, je li pošten, hrabar, marljiv, lijen, slabić i sl.) 

 

Za domaću zadaću napiši etičku karakterizaciju glavnih likova. 

 

 

 


