
PONEDJELJAK 6.4.2020. 

 

HRVATSKI JEZIK  

 

 

 

Promotri crteže sportaša. U bilježnicu imenuj i zapiši sportove kojima se bave. U rečenici 

označi rečenične znakove. 

 

 

- Danas imaš zadatak ponoviti i uvježbati što si naučio/la o uporabi dvotočja i zareza pri 

nabrajanju.  

 

- Zapiši naslov u bilježnicu „ Dvotočje  i zarez u nabrajanju “ 

 

                                                  Vježbanje i ponavljanje 

  

( prisjeti se – Dvotočje je znak prije nabrajanja( : ), zarez pišemo nakon svake nabrojene 

riječi osim predzadnje, između dvije posljednje riječi u nabrajanju piše se riječ i . ) 

 

Zadatak – Sljedeće rečenice prepiši u bilježnicu. Upiši interpunkcijske znakove na točno 

mjesto u rečenicama. 

 

Na slici vidim oblak sunce planinu rijeku 

Moji najdraži mjeseci u godini su lipanj srpanj kolovoz 

U enciklopediji sam sam vidio fotografije tigra leoparda žirafe lava slona zebre 

 

 

Domaća zadaća - U bilježnicu odgovori na sljedeća pitanja. Primjeni nabrajanje s 

dvotočjima i zarezima.          

                 



1. Koji su tvoji najdraži sportovi? 

2. Nabroji najbolje prijatelje/prijateljice. 

3. Što najviše voliš jesti? 

 

MATEMATIKA 

 

Otvori udžbenik na 64. str .   

Ponovi naučeno gradivo u prozorčiću Znam  

Danas ćeš naučiti pisano dijeliti dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim. 

Pročitaj motivacijski zadatak.  

- Što trebamo izračunati ? Koliko je Ivan KM izdvojio za jednu knjigu , ako im je 

ista cijena. 

- Zadatak najprije dijelimo pisanim postupkom u tablici mjesnih vrijednosti, a 

potom i na kraći način , bez tablice mjesnih vrijednosti. 

- Dijeliti počinjemo uvijek s lijeva nadesno, od znamenke najveće mjesne 

vrijednosti. 

- Nauči postupak pisanoga dijeljenja čitajući objašnjenje u udžbeniku na str. 64. i 

65. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7dqhN3kl0I&feature=youtu.be 

( Napomena, link pratiti do 7. minute!!) 

 

 

Ponovi postupak pisanoga dijeljenja na primjerima riješenim na planu ploče. 

 

Otvori bilježnicu. Prepiši plan ploče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISANO DIJELJENJE DVOZNAMENKASTOGA 

BROJA JEDNOZNAMENKASTIM 

28 : 2 = ? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7dqhN3kl0I&feature=youtu.be


- U bilježnicu izračunaj primjere iz 1. zadatka u udžbeniku na 65. str 

Samostalno riješi preostala 3 primjera u prvom zadatku na 65. stranici udžbenika.  

DOMAĆA ZADAĆA: 

1. Izračunaj postupkom pisanoga dijeljenja, točnost rješenja provjeri množenjem. 

66 : 3 =  86 : 2 =  48 : 4 = 

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Vježbajmo zajedno! 

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

 

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

