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ČETVRTAK, 23.4.2020. 

1. HRVATSKI JEZIK 

Kratice – uvježbavanje 

 

Danas ćemo ponoviti što si naučio o kraticama. 

Kratice mjernih i novčanih jedinica pišu se bez točke. 

Kratiti se mogu i druge riječi. To su obične kratice i pišu se s točkom. 

 

Pažljivo pročitaj priču Medo slavi rođendan. 

Jučer je u šumi bila velika svečanost. Medo je proslavio deseti rođendan. Od dva metra 

točkastog platna lisica mu je sašila novu pidžamu. Vjeverica mu je darovala šest kilograma 

lješnjaka, koje je platila 34 konvertibilne marke i 25 feninga.  Pčele su mu donijele tri litre 

najslađega meda. Sova mu je poklonila sat, jež mu je poklonio knjigu koja ima 27 stranica. 

Proslava je započela u sedamnaest sati i 30 minuta. 

 

Usmeno odgovori na pitanja: 

• Koliko je platna potrošila lisica za šivanje pidžame? 

• Što je vjeverica darovala medi? Koliko je platila? 

• Koliko meda su mu donijele pčele? 

• Kada je započela proslava rođendana? 

Sada u tekstu pronađi i ispiši sve riječi koje možeš skratiti i napiši kraticu te riječi. 

Zadaća: Radna bilježnica 57.str. 
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KRATICE 

Kratice mjernih i novčanih jedinica pišu se bez točke. 

Kratiti se mogu i druge riječi. To su obične kratice i pišu se s točkom. 

  

 

 

 

 

2. MATEMATIKA 

 

Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga i troznamenkastoga broja jednoznamenkastim 

 

 

- Otvori udžbenik na 68. str. Analiziraj i ponovi naučeno gradivo u prozorčiću ZNAM 

Vjerujem da si dobro naučio / la jednostavnije primjere pisanog dijeljenja brojeva. 

Danas idemo korak dalje. 

 

-  U bilježnicu zapiši naslov  - PISANO DIJELJENJE DVOZNAMENKASTOGA I 

TROZNAMENKASTOG BROJA JEDNOZNAMENKASTIM 

 

 

- Pročitaj zadatak na 68. str. Treba izračunati koliko zeko  mora prijeći metara do rupe. 

                Kako ćemo podijeliti brojeve 96 i 2 ? 

                 Rješenje zadatka najprije prati u udžbeniku na 68. str. U tablici mjesnih vrijednosti  

              zatim i bez tablice.  

 

 

- u bilježnicu prepiši primjer iz udžbenika: 
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- Uoči kako kod dijeljenja desetice broja 9  s brojem 2 imamo ostatak kojeg zapisujemo u 

stupac djeljenika. 

 

- Riješi 1. zadatak u bilježnicu iz  udžbenika na str. 68.  

 

- Sada pročitaj zadatak na 69. str.  Da bi izračunali koliko km ceste svaka ralica treba očistiti 

trebamo podijeliti brojeve 364 i4. 

 

- Postupak dijeljenja brojeva 364 i 4 prati u udžbeniku u tablici mjesnih vrijednosti i bez tablice. 

 

- Otvori link i pozorno pogledaj postupak pisanog dijeljenja. 

https://skole.sum.ba/lekcije/732 

 

- U bilježnicu prepiši primjer iz udžbenika. 

 
 

- Uoči kako broj stotica djeljenika nije djeljiv djeliteljem  (zato što je 3<4 ) pa dijeljenje 

nastavljamo tako što uzimamo prve dvije znamenke djeljenika (36:4) i nastavljamo dijeliti. 

 

- Izračunaj u bilježnicu 1. zadatak iz udžbenika na 69. str. 

 

- Domaća zadaća: u radnoj bilježnici na 87. i 88. stranici 1. i 2. zadatak 

 

https://skole.sum.ba/lekcije/732
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3. PRIRODA I DRUŠTVO 

Jadransko more i živi svijet u Jadranskom moru (uvježbavanje) 

 

 

 

Promotri sliku i pročitaj razgovor između dječaka i djevojčice. 

Razmisli kako nas more povezuje s cijelim svijetom. 

 

Danas ćemo ponoviti što smo do sada naučili o Jadranskom moru i o živom svijetu u Jadranskom moru. 

ZADACI ZA VJEŽBU 

Pročitaj i usmeno odgovori na sljedeća pitanja: 

• Kako se zove more na koje izlazi BiH? 

• Navedi dvije važne osobine Jadranskog mora? 

• Kakvu obalu čine brojni otoci i poluotoci? 

• Što je poluotok? 

• Što je otok? 

• Koja ptica obitava uz more? 

• Koja je životinja u moru zaštićena zakonom? 

• Koje su najpoznatije morske biljke? 

• Nabroji neke od morskih životinja. 

Ako nisi siguran u odgovore na sva pitanja pomozi se udžbenikom i slikom ispod. 



5 
 

 

Ovdje možete provjeriti svoje znanje. 

https://wordwall.net/hr/resource/499176/priroda-i-dru%c5%a1tvo/jadransko-more 

 

4. LIKOVNA KULTURA 

 

Na satu prirode i društva si ponovio o živom svijetu u Jadranskom moru. Nacrtaj jednu od morskih 

životinja po vlastitom izboru. 

https://wordwall.net/hr/resource/499176/priroda-i-dru%c5%a1tvo/jadransko-more

