
Nastavni predmet: Hrvatski jezik 

Razred: VII. 

Nadnevak: 18.05.2020. 

Nastavna jedinica: Zvonimir Balog, Krk 
 

Upute za učenike: 

Čitaj pažljivo zadatke i slijedi  navedene upute za svaku aktivnost. 

Zadatke rješavaj samostalno ili uz pomoć čitanke. 

 

Aktivnost 1. Motivacija – igra asocijacija 

 

U navedenoj tabeli za svaki stupac odredi ključnu riječ na osnovu kojih ćeš zaključiti koji je 

traženi pojam. 

 

           A             B            C            D 
 

1 
 

ZIDANI KRALJ 
ZVONIMIR 

OKRUŽEN  
MOREM 

… NAD 
MOREM 

2 
 

POVEZUJE 
OBALE 

GLAGOLJICA KORČULA … 
ŽLAHTINA 

3 
 

SAVSKI DAROVNICA NITKO NIJE 
… 

KARDINAL 

ključna riječ 
 

    

 

 

                   _____________________________ 

 

 

 

 

 

 



Aktivnost 2. Upoznajmo autora     

Zvonimir Balog rođen je 1932. u mjestu Čvrstec kraj Križevaca. 

Završio je Školu primijenjene umjetnosti i Pedagošku 

akademiju u Zagrebu. Piše pjesme i prozu za djecu i prevođen 

je na mnogo jezika. 

Sastavio je antologiju Zlatna knjiga svjetske poezije za djecu. 

Najpoznatije su mu zbirke pjesama Nevidljiva Iva, Pjesme sa 

šlagom ili Šumar ima šumu na dlanu, Veseli zemljopis i druge, 

te zbirke proze Ja magarac, Bosonogi general i dr. Bio je 

urednik dječjih listova Smib i Modra lasta te urednik Dječjeg 

programa Hrvatske televizije. Umro je u Zagrebu 2014. godine. 

 

Aktivnost 3. 

Polako i s razumijevanjem pročitaj pjesmu. 

 

 

KRK 

 

Ako si Krk i naopako napisao, 

neće izgubiti smisao. 

Kužiš foru, 

Krk će i dalje biti Krk - 

najveći otok na našem moru. 

Ostalim otocima Krk može biti tata.     

Na njemu je Bašćanska ploča, 

prvi pisani spomenik Hrvata. 

Ovlada li te umor, postaneš li mrk, 

napusti školsku klupu i dođi na Krk. 

Možeš doći s mamom, tatom, djedom, bakom...  

možeš kopnom, vodom i zrakom. 

Doduše, prastari Hrvati koji su se 

u prastare Hrvatice zatelebali 

sve do sedmog stoljeća 

s dolaskom su kolebali. 

Možda su se bavili mišlju 

da najprije naprave aerodrom 

u Omišlju. 
 



Nakon što si pažljivo pročitao/la pjesmu, napravi kratku emocionalnu stanku i razmisli o 

pročitanom. 

Aktivnost 4.  

Ponovno pročitaj pjesmu i zapiši u bilježnicu. 

 

    Krk  

      Zvonimir Balog 

      (1932.-2014.) 

 

- pjesma iz pjesničke zbirke Veseli zemljopis 

- motivi: otok Krk, Bašćanska ploča, prastari Hrvati 

- književni rod: lirika 

- vrsta pjesme: lirska humoristična pjesma 

- pjesma na duhovit i humorističan način govori o otoku Krku 

- duhovitost se temelji na dosjetkama, na igri riječi, na izrazima prenesenog značenja i 

na upotrebi neknjiževnih izraza (kužiš, fora, zatelebati se, kolebati) 

- pokušaj pronaći književne izraze za te riječi 

kužiš – razumiješ; fora – dosjetka, smicalica; zatelebati se – zaljubiti se; kolebati – biti 

neodlučan; 

- skupinom riječi prenesenog značenja Ostalim otocima Krk može biti tata pjesnik je 

prikazao veličinu Krka 

 

 

Aktivnost 5.  

Zadaci za samostalan rad i domaća zadaća 

Na duhovit način opiši koje drugo mjesto. U sastavku istakni povijesne, kulturne i geografske 

značajke tog mjesta. 
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