
Nastavni predmet: Hrvatski jezik 

Razred: VI. 

Nadnevak: 11.svibnja 2020. 

Nastavna jedinica: Lirske minijature, Dubravko Ivančan (obrada lirske pjesme) 

Ključni pojam: haiku pjesme   

 

                         

                        Upute za rad:  

 pripremite čitanku, str.75 i 76, i bilježnicu 

 

 

 

 

Pročitaj pjesmu. 

 

Pejsažni akvareli 

                     Basho Matsuo 

 

Usred bresaka                                      More u sumrak -  

što posvud su u cvatu –                       blijedo – bijeli glasovi 

Procvala trešnja.                                  divljih pataka. 

 *                                                           *                       

Proljeće minu –                                    Na goloj grani  

u oku ribe suza.                                    šćućuren sjedi gavran -  

I ptice plaču.                                         jesenji sumrak. 

 

 

akvarel – slika izrađena vodenim bojama, pejsažni akvarel – naslikani dio krajolika 

 

Basho Matsuo najveći je japanski lirik iz 17. stoljeća. Obnovio je staru japansku pjesničku 

tradiciju sažetog i slikovitog izraza. Razvio je i do savršenstva doveo lirsku formu koja se 

zove haiku. To su pjesme od 17 slogova podijeljene u tri stiha (5-7-5). 

 

 



 

 

Pročitaj pjesmu i odgovori na pitanja. 

 

Lirske minijature 

                 Dubravko Ivančan  

 

Uvijek iznova                                      Plavo more. 

raste pjenušavo                                    Zlatnim nebom  

stablo vodoskoka.                                klizi bijeli brod. 

            *                                                       *                                              

Sutonje more.                                       Proljeće je… 

Brodovi u sjaju                                     na livadi kleči 

odvoze sunce.                                       sitno cvijeće. 

 

 

 Razgovor o djelu (odgovori na pitanja):  

 

 Što prevladava u tim pjesmama: slike ili osjećaji? 

 O kakvim je slikama riječ: sažetim ili opširnim? 

 Otkrij u Ivančanovim pjesmama godišnje doba. Smisli svakoj pjesmi naslov. Ima li 

riječ (slika) kleči doslovno ili preneseno značenje? 

 Kakva je forma tih pjesama? 

 Zamjećuješ li neku pravilnost u broju stihova i njihovoj izmjeni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 književni rod : lirika 

 književna vrsta : haiku 

 

Kratke lirske pjesme, podrijetlom iz Japana, koje se sastoje od tri stiha u kojima prvi i treći 

imaju po pet, a drugi sedam slogova ( ) zovu se 5-7-5 . HAIKU pjesme

One u sažetom obliku iznose neku misao ili sliku prirode i života. 

U suvremenom haiku pjesništvu pjesnici odstupaju od stroge forme o broju slogova,a 

pridržavaju se .  trostiha

 

 

 

Domaća zadaća: 

 Pročitaj tekst na str. 74 Djetinjstvo u krilu livade, Božica Jelušić. 

 Pokušaj i ti napisati bar jednu haiku pjesmu.   

 

 

 

 

 


