
1. HRVATSKI JEZIK  

Pogledaj sliku. 

–   Što rade dječak i djevojčica?  

 

 Sada malo i ti razmisli o stablu kojeg grle dječak i djevojčica. 

–  Što misliš koliko je stablu potrebno da naraste, a koliko je čovjeku potrebno da ga sasječe? 

 

- Otvori čitanku na stranici 122. a zatim polako i u tišini pročitaj tekst Ranjena šuma. 

- Kako se osjećaš nakon čitanja?  

- Je li te možda nešto rastužilo? 

 

- Sada pročitaj prvi dio teksta (do… Odjednom moj prijatelj zašuti). 

- Usmeno odgovori na pitanja: 

➢ Tko je obilazio šumu? 

➢ Koji su cvijet ugledali? 

➢ Kako je autor prepoznao cvijet ? 

➢ Što mu je pomoglo? 

➢ Na koji je način autorov prijatelj pokazivao radost što je opet u toj šumi? 

➢ Kako su se osjećali dok su silazili niz padinu? 

 

- Pročitaj i drugi dio teksta. 

- Usmeno odgovori :  

➢ Što je narušilo njihovo raspoloženje?  

➢ Pročitaj rečenice po kojima se vidi kako se osjećaju na kraju priče. 

➢ Zašto se ova priča naziva Ranjena šuma? 

 

- Ponovno pročitaj tekst u cijelosti. 

- Samostalno odredi mjesto radnje, vrijeme radnje i likove. (nadopuni plan ploče) 



- Plan ploče prepiši u bilježnice.  

                             Plan ploče   

                                                                Ranjena šuma 

                                                                                 Ivan Slišurić 

                                            Likovi: 

                                           Mjesto radnje: 

                                           Vrijeme radnje: 

 

 

Domaća zadaća :  

- Odgovori na pitanje u bilježnicu : 

 Što bi izliječilo ranjenu šumu? Napiši nekoliko savjeta! 

 

               

2. MATEMATIKA 

Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim – obrada 

 

Ponovi postupak pisanog dijeljenja dvoznamenkastog i jednoznamenkastog broja  .Izračunaj u 

bilježnicu:   93 : 3 =             88 : 4 =              69 : 3 = 

Otvori udžbenik na 66. str, provjeri točnost svog uratka u prozorčiću ZNAM. 

Pročitaj motivacijski zadatak . Treba izračunati koliko KM otac treba odvojiti za jednu kasicu ? 

      Ponovi - dijeliti počinjemo uvijek s lijeva nadesno, od znamenke najveće mjesne vrijednosti. 

- Najprije dobro pogledaj i prati detaljno objašnjen postupak pisanoga dijeljenja , korak po korak u 

tablici mjesnih vrijednosti ( udžbenik str. 66 ) a nakon toga i pisano dijeljenje bez tablice  

(udžbenik str. 67. ) 

- Otvori link ispod kako bi bolje shvatio/la postupak pisanog dijeljenja brojeva. Link samo pozorno 

prati, ne trebaš ništa pisati u svoju bilježnicu.  

https://skole.sum.ba/lekcije/258  

 

 

  Prepiši plan ploče, u bilježnicu izračunaj 1. zadatak iz udžbenika na 67. str. 

 

 

 

 

https://skole.sum.ba/lekcije/258


Plan ploče     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za domaću zadaću iz udžbenika na 67. str. 2., 3., i 4. zadatak uraditi u bilježnicu.  

                                                 (zadatke ne treba prepisivati) 

 

3. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA  

Vježbajmo zajedno!  

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&t=51s                              

   

 

   

PISANO DIJELJENJE TROZNAMENKASTOGA BROJA 

JEDNOZNAMENKASTIM 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&t=51s

