
Nastavni predmet:  Hrvatski jezik 

Razred:  VIII. 

Nadnevak:  29. travnja 2020. 

Nastavna jedinica:  Mjesna rečenica 

Upute za učenike: 

Pažljivo čitaj zadatke i slijedi navedene upute za svaku aktivnost. Zadatke rješavaj 

samostalno ili uz pomoć udžbenika. 

 

Aktivnost 1. 

Na početku provjerimo zadaću iz prethodne lekcije: 

 

1. U pjesmi Ima bića… Anke Petričević nalazi se 5 zavisno složenih rečenica. 

2. Atributne rečenice su:  

Ima bića koja nitko ne može zamijeniti: 

Ona dolaze ko pjesma, koju smo negdje zaboravili. 

Ona su san bez kojeg smo umirali… 

Ima bića koja nitko ne može zamijeniti. 

3. Jednu atributnu rečenicu trebalo je preoblikovati u jednostavnu. 

Npr. Ima nezamjenjivih bića. 

4. Među zadanim rečenicama trebali ste prepoznati atributne i prepisati ih u svoju 

bilježnicu. Atributne rečenice su: 

On je imao dušu koja je razumjela prirodu. 

Sve je te divote smutio i zaveo div koga je more izigralo. 

 

 

Aktivnost 2. 

 

Na početku današnje lekcije se prisjetimo priložnih oznaka.  

 

Riječi koje prilažemo glagolima kako bi označili različite okolnosti glagolske radnje zovu se 

priložne oznake. 

Najčešće razlikujemo priložne oznake mjesta, vremena i načina. 

 



Npr.                                                                        Odgovara na pitanje: 

 

Danas su završili.       kada? POV 

Ovdje je dosadno.      gdje? POM 

Zajedno ćemo ovo sve prebroditi.    kako? PON 

 

Kao što postoje priložne oznake mjesta, vremena i načina, tako postoje i mjesne, vremenske 

i načinske rečenice. To su one zavisne surečenice koje glavnu surečenicu dopunjuju na isti 

način kao te oznake. 

(Ako se trebaš bolje prisjetiti, prepiši aktivnost 2 u bilježnicu.) 

 

Aktivnost 3. 

- Otvori jezični udžbenik na str. 65. i pročitaj uvodni strip Putovanje. 

- Promotri i ostale primjere iz udžbenika. Vidjet ćeš primjere kako priložnih oznaka 

mjesta, tako i mjesnih rečenica. 

 

Aktivnost 4. 

U bilježnicu napiši naslov Mjesna rečenica i zatim prepiši sljedeće: 

 

  
     G                          Z 
Idem kamo me znanost vodi. 

Ići ću kuda još nitko nije išao. 

Boravit ću gdje su rijetki boravili. 

 

Zavisno složena rečenica u kojoj zavisna surečenica dopunjuje glagol glavne surečenice kao 

oznaka mjesta zove se mjesna rečenica. 

Ona odgovara na ista pitanja kao i priložna oznaka mjesta: gdje, kamo, kuda, odakle, 

dokle. Ti mjesni prilozi u zavisnim rečenicama služe kao veznici. 

 

 

 



Pisanje zareza u mjesnoj rečenici 

 

 
Zarezom odvajamo mjesne rečenice ako su u inverziji (obrnutom slijedu), ako su umetnute 
ili u nizu. 
npr. 
Gdje su rijetki boravili, boravit ću i ja.     (inverzija) 
Tamo, gdje su rijetki bili, idem i ja.     (mjesna surečenica umetnuta je u glavnu) 
Idem kamo me znanost vodi, gdje su rijetki bili, kamo mnogi neće ići.     (niz mjesnih sur.) 
 

 

 

Aktivnost 5. 

 

- U radnoj bilježnici samostalno ili uz pomoć udžbenika za zadaću uradi zadatke na str. 

50. i 51. 

 

Aktivnost 6. 

 

Za one koji žele više 

Odigraj kratki i zanimljivi kviz sa sljedeće poveznice: 

http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/7-razred-hrvatski-mjesna-recenica 

 

 

http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/7-razred-hrvatski-mjesna-recenica

