NASTAVNI PREDMET: HRVATSKI JEZIK
NASTAVNA CJELINA: KNJIŽEVNOST
NASTAVNA JEDINICA: LEPTIR
TIP NASTAVNE JEDINICE: OBRADA
RAZRED: V. ( PETI )
NADNEVAK: 22. travnja 2020. godine ( SRIJEDA )
NAPUTAK ZA RAD:
Razmisli i usmeno odgovori:
-Koji kukac najprije bude gusjenica?
-Kakvih boja mogu biti krila leptira?
Poslušajmo pjesmicu Leptiri: https://youtu.be/PG6F1f_oNdI
Usmeno odgovori na pitanja:
-Sviđa li ti se ova pjesma?
-Što osjećaš kad slušaš ovu pjesmu?
Pročitajmo pjesmu Leptir ( ČITANKA 63. i 64. str. ).
Usmeno odgovori na pitanja:
-Što ti se dopalo u ovoj pjesmi?
-Tko je glavni lik ove pjesme?
-Koliko kitica ima pjesma?
-Koliko stihova ima u svakoj kitici?
-Kako je to od cvijeta nastao leptir?
-Što je nebo dalo leptiru?
-Koji mu je dar darovalo sunce?
-Što je dobio od mjesečeva traka?
-Od koga je dobio ljubičastu, a od koga plavu boju?
PREPIŠI U BILJEŽNICU:
Leptir
Luko Paljetak
Književna vrsta: lirska pjesma

Lirska pjesma je pjesma u kojoj se odabranim riječima iskazuju osjećaji, misli i doživljaji.
Tema: Leptir koji je nekada bio cvijet.
Bogaćenje rječnika: stručak, vine, prozirnu, trak i splet.
DOMAĆI URADAK: Nauči izražajno čitati pjesmu, a zatim pronađi i napiši rime iz pjesme.

NASTAVNI PREDMET: MATEMATIKA
NASTAVNA CJELINA: PISANO DIJELJENJE
NASTAVNA JEDINICA: PISANO DIJELJENJE VIŠEZNAMENKASTOGA BROJA DVOZNAMENKASTIM
TIP NASTAVNE JEDINICE: VJEŽBANJE I PONAVLJANJE
RAZRED: V. ( PETI )
NADNEVAK: 22. travnja 2020. godine ( SRIJEDA )
NAPUTAK ZA RAD:
PREPIŠI U BILJEŽNICU I URADI.
VJEŽBA
1. Pisano podijeli i rezultat provjeri množenjem:
36 336 : 24=

88 720 : 56=

54 816 : 12=

64 590 : 76=

89 562 : 69=

28 795 : 78=

2. Zbroj brojeva 21 120 i 10 505 podijeli brojem 25.
3. Broj 54 055 umanji 95 puta.
4. Za 92 majice nogometni klub je platio 3 220 KM. Kolika je cijena jedne takve majice?
R:
O:
DOMAĆI URADAK: Radna bilježnica, str. 97. - 6., 7. i 8. zadatak.

Nastavni predmet: Priroda i društvo
Nastavna jedinica: Prirodne posebnosti BiH
Razred:5.(peti)
Nadnevak: 22.4.2020.
Tip sata: obrada novog gradiva

Usmeno odgovori:
-Jesi li kad posjetio koji nacionalni park?
-Imenuj neku zaštićenu biljku.
-Imenuj neku zaštićenu životinju
Pročitaj lekciju na str. 36.
Prepiši u bilježnicu:
Prirodne posebnosti Bosne i Hercegovine

Nacionalni parkovi si područja posebne ljepote i prirodne očuvanosti u kojima nesmetano živi biljni i
životinjski svijet.
U BiH postoje tri nacionalna parka: Sutjeska, Kozara, i Una.

PARKOVI PRIRODE su područja koja se ističu prirodnom ljepotom. U njima je dopušteno djelovanje
čovjeka. U BiH postoje dva parka prirode: Blidinje i Hutovo blato.

STROGI REZERVATI su područja najveće i najstrože zaštite.
Zaštićene životinje su divokoza i mrki medvjed.

Domaći uradak odgovoriti na 1., 2., 3., i 4. pitanje na 37. str.

