
Nastavni predmet: Hrvatski jezik 

Razred: VI. 

Nadnevak: 29. travnja 2020. 

Nastavna jedinica: Riječi sa č i ć 

 

Upute za učenike: 

Pažljivo čitaj zadatke i slijedi navedene upute za svaku aktivnost. 

 

 

Aktivnost 1. 

Naučili smo kako je svaki glas jednako važan i ima to svojstvo da po njemu razlikujemo značenje 

riječi.  

Tako je i s glasovima č i ć i zato je vrlo važno da ih naučimo razlikovati. 

Promotri napisane riječi.  

   spavačica       -     spavaćica   

   posječen        -     posjećen 

   okrečimo       -     okrećimo 

   vračati            -      vraćati         

 

Uočili ste kako glasovi č i ć  razlikuju značenje riječi.  

Sada glasno izgovori napisane riječi. Uočit ćeš kako se glasovi č i ć ne razlikuju samo u pisanju, 

već se razlikuju i u izgovoru. 

 

NAPOMENA! 

Uvijek piši č i ć, a ne c, c, c. 

Nema „tvrdo“ i „meko“ č i ć, postoji samo č i samo ć.   

 

 

žena koja spava 

odjevni predmet za spavanje 

Glas je 

najmanja 

govorna 

jedinica koja 

ima razlikovnu 

ulogu. 



Aktivnost 2.  

Kako biste što lakše pisali, ali i izgovarali riječi koje imaju č i ć zapamtite pravila i primjere koji 

slijede. 

 

IZGOVOR I PISANJE RIJEČI SA Č I Ć 

Č Ć 

- u oblicima riječi prema k i c u osnovi: 

mudrac, dječak → mudrače, dječače  

→ PALATALIZACIJA 

jak, gorak → jači, gorči 

klicati → kliče→ JOTACIJA 

- u oblicima riječi prema t u osnovi: 

upornost → upornošću 

ljut, žut → ljući, žući 

kretati → krećem  

➔ JOTACIJA 

- u srodnim riječima prema k i c  u 

osnovnoj riječi: 

momak → momčad 

djeca, sunce, ruka → dječji, sunčan, 

ručni 

ruka, majka, ptica → ručica, majčica, 

ptičurina 

lijek→ liječiti, liječnik 

 

- u srodnim riječima prema t u osnovnoj 

riječi:  

prut, list, brat → pruće, lišće, braća 

pamtiti → pamćenje 

osjetiti → osjećajan 

sretan → sreća  

U NASTAVCIMA 

-čić: korjenčić, bombončić, golupčić 

-čica: cjevčica, grančica, klupčica 

-ečak, -ičak: grmečak, krajičak 

-čina: kljunčina, cjevčina 

-ički, -ački: zagrebački, turistički 

-ač, -ič, -ača: plivač, vodič, savijača 

-ić: brodić, cvjetić, gradić 

-čić: balončić, prozorčić, kestenčić 

-oća, -aća: čistoća, zadaća 

-aći: domaći, plivaći, pisaći 

-ći: naći, ići, reći, pjevajući 

U RIJEČIMA KOJIMA NE ZNAMO NASTANAK 

priča, čovjek, pregača, veljača, ključ, brčkati, 

točan, četiri, čekati, dječak… 

kuća, domaćin, nećak, kći, tisuća, noć, moć, 

ćud, pomoć, voće, već, nekoć, fućkati… 

 

 

 

 



Aktivnost 3.  

A sada ti!  

1. Prepiši u bilježnicu i na c  stavi odgovarajući znak za č  ili ć.  

bacva, kuca, bic, djecacic, samoca, ceš, picence, grc, vodic, rijec, noc, mecava, pcela, 

casa, tocan, vec, ici, gace, golac, kolac, recenica, rješavajuci, pureci, kuhaca, sjecen, 

osjecaj, hocu, boksac, cevapcic, kci, pricajuci 

2. Pravilno napiši zadane oblike riječi. Imenuj glasovne promjene gdje je do njih došlo.   

junak  - V jd. _________________ 

jak   - komparativ  _________________ 

zec   - V jd.  ___________________ 

radost   - I jd.    __________________ 

žut   - komparativ   _________________ 

slon   - umanjenica  _________________ 

mrak   - pridjev   ____________________ 

 

 

Za one koji žele više:  

VJEŽBE ZA BRZE JEZIKE 

• Čudesno č u čovjeku čuči, u riječi buči, u rečenici zvuči i očajnički ga muči 

činjenica čudna: Čovjek ga često čuje kao ć. 

• Otrčao čobančić u dućančić, da kupi čačić, bič i lančić. 

• U bašči iza kuće ciče kučići, mijauču mačići, pijuči pilići, ćućore pačići.  

• Čuči momčić na ćilimčiću pa čeličnim čekićem tuče čavle u čvornatu daščurinu.  

• Čiča čvorak čuva četu čavki, čik čvorče čvrkni čavki čvor. 

 Kratki kviz: https://wordwall.net/play/1670/334/991 

 

 

https://wordwall.net/play/1670/334/991

