
Nastavni predmet:  Hrvatski jezik 

Razred:  VIII. 

Nadnevak:  18. svibnja 2020. 

Nastavna jedinica:  Povijest hrvatskoga a jezika 

Upute za učenike: 

Pažljivo čitaj zadatke i slijedi navedene upute za svaku aktivnost. Zadatke rješavaj 

samostalno ili uz pomoć udžbenika. 

 

Aktivnost 1. 

 

Pročitaj za motivaciju: 

Sigurno si od svog nastavnika/nastavnice povijesti čuo/čula kako su neke strane sile vladale 

Hrvatskom kroz povijest. Od Turaka, preko Habsburške monarhije, do Mletačke republike. 

Sve te vlasti nametale su Hrvatskoj svoju kulturu i svoj jezik. No unatoč tome, Hrvati su 

uspjeli očuvati svoj jezik, a kroz jezik i svoj identitet.  Danas ćeš saznati koji su ljudi, 

spomenici i knjige posebno značajni za povijest i razvoj hrvatskoga književnoga jezika. 

 

Aktivnost 2. 

 

Otvori jezični udžbenik na str. 101. i pročitaj pjesmu Zvane Črnja. Što zaključuješ? 

 

Trebamo razlikovati: 

Hrvatski književni tj. standardni jezik – poštuje sva gramatička i pravopisna pravila. Učiš ga u 

školi. 

 

Jezik književnih djela – može imati i tuđice, žargonizme i sl. jer književnici imaju umjetničku 

slobodu. 

 

Aktivnost 3. 

Pročitaj iz jezičnog udžbenika i ostale podatke iz ove lekcije. Sjećaš li se da si iz povijesti već 

učio/la dosta o ilirskom pokretu i hrvatskom narodnom preporodu? 



Otvori bilježnicu i zapiši ono što smatraš najbitnijim: 

 

Povijest hrvatskoga književnoga jezika 

 

 

Bašćanska ploča – Najstariji cjeloviti hrvatski jezični spomenik, nastao oko 1100. godine, 

napisan glagoljicom. 

 

 

Od tada se pa do početka 19. stoljeća hrvatska književnost razvija na trima narječjima: 

čakavskom, štokavskom i kajkavskom. Sljedeće osobe uvelike su doprinijele razvoju 

hrvatskoga jezika: 

U 16. stoljeću živi i djeluje otac hrvatske književnosti Marko Marulić te piše epski spjev 

„Judita“ na hrvatskom jeziku. 

  
(Spomenik Marka Marulića u Splitu.) 

 

U 16. stoljeću se ističe i dubrovački komediograf Marin Držić koji piše štokavskim narječjem. 

 



Tijekom 17. stoljeća djeluju zapaženi književnici Bartol Kašić (prva hrvatska gramatika), Ivan 

Gundulić (najznačajniji barokni pisac u hrvatskoj) te književnici ozaljskog književnog kruga: 

Fran Krsto Frankopan, Petar Zrinski i Katarina Zrinski. 

 

U prvoj polovici 19. st. skupina mladih intelektualaca pokreće ilirski pokret koji prerasta u 

hrvatski narodni preporod. Među njima se ističe Ljudevit Gaj koji je ujedinio sve Hrvate u 

jednom jeziku i jednoj grafiji. Napisao je djelo Kratka osnova horvatsko-slavenskoga 

pravopisanja u kojem je uveo znakove č,ž,š tako da svaki glas ima svoj poseban znak. 

 

Najvažniji rezultat ilirskog pokreta je stvaranje jedinstvenoga hrvatskoga književnoga jezika 

i uvođenje hrvatskoga jezika kao službenoga jezika Hrvatskoga sabora godine 1847. 

 

 

Prvi hrvatski jezični priručnici 

 

Faust Vrančić – tiskao je prvi hrvatski rječnik 1595. godine. 

Bartol Kašić – tiskao je prvu hrvatsku gramatiku 1604. godine. 

 

(prva hrvatska gramatika)                                                     (Ljudevit Gaj)  
 

 

 

Aktivnost 4. 

 

 

Razmisli s kojim su se sve problemima susretali članovi hrvatskog narodnog preporoda. 

Kojim bi jezikom ti danas pričao/la da se svi spomenuti književnici i jezičari nisu zalagali za 

očuvanje i jedinstvo hrvatskoga jezika? 

 

 

Za domaću zadaću uradi u radnoj bilježnici vezane zadatke sa stranice 73. i 74. 

 

 


