
NASTAVNI PREDMET: HRVATSKI JEZIK 

RAZRED: IX. 

NADNEVAK: 13.svibnja 2020. 

NASTAVNA JEDINICA: Ratko Zvrko: Tvoja staza 

 

Upute za učenike. 

Pažljivo čitaj zadatke i slijedi navedene upute. 

Za rad su ti potrebni čitanka i bilježnica. 

 

Aktivnost 1. 

 

Razmisli o sljedećim pitanjima i pokušaj usmeno na njih odgovoriti. 

 

- Slijediš  li svoje snove? 

 

- Imaš li put kojim hodaš kroz život? 

 

- Razmišljaš li kojim ćeš putem krenuti poslije osnovne škole? 

 

- Što očekuješ od tog puta? 

 

Polako i s razumijevanjem pročitaj pjesmu Tvoja staza  pjesnika Ratka Zvrke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TVOJA STAZA 

Čuj, kad ti je jako teško, 

kad te nešto strašno muči 

i kad ti je stvarno tijesno 

na ulici i u kući, 

daj, odmahni lijevom rukom, 

daj, odmahni desnom rukom, 

i odlučno, čvrsto kreni 

za nečujnim nekim zvukom. 

Kreni stazom koje nema. 

To će biti tvoja staza. 

Tko zna što ti sutra sprema 

taj tvoj put bez putokaza, 

al´ znaš: to je tvoja cesta 

što nekamo ipak vodi 

i da na njoj nema mjesta 

za drugoga. 

Zato brodi! 

Ako nekad ipak negdje 

na lud kamen zakoračiš, 

pa kad glavom o tle tresneš 

nemoj zato da se smračiš, 

već, molim te, junak budi, 

ko da ništa bilo nije, 

pa nastavi svojom cestom 

još oštrije nego prije. 

A kada ti je zbilja dobro, 

kad pomisliš da si snažan, 

smiri malo svoju snagu 

i nemoj da se praviš važan. 

I nastavi svojom cestom, 

niti lijevo, niti desno. 

Po širokom hodaj usko, 

a napni se kad je tijesno. 

I jednog ćeš dana stići 

na kraj samo tvoga puta. 

Tog ćeš časa možda biti 

bez cipela i kaputa, 

al´ ćeš znati što si, tko si 

i koliko zbilja vrijediš. 

Da si Netko samo zato 

što jedino put svoj slijediš. 

 

Ratko Zvrko 

 

Nakon što si pažljivo pročitao/la pjesmu, napravi kratku stanku.  

Razmisli o čemu pjesma govori. 

 

Aktivnost 2.  

 

Nekoliko riječi o pjesniku.  

Ratko Zvrko je rođen 1920.godine u Beogradu. Bio je dječji pjesnik, publicist i 

prevoditelj. U Zagrebu je od 1947.godine radio u „ Vjesniku “ kao publicist, novinar i 

urednik.  

Pjesme je najprije objavljivao pod pseudonimom Marijan Vučić. 

Najuspjelije su mu zbirke Čarobni prozor, Zvijezde u gradu i Grga Čvarak. 

Umro je 1998. u Dubrovniku. 



Aktivnost 3. 

 

Usmeno odgovori na sljedeća pitanja. 

 

- Što pjesnik savjetuje čitatelju da učini kada mu je teško i ne snalazi se najbolje u 

životu? 

 

- Kako se može hodati stazom koje nema? 

 

- O kakvoj je stazi riječ u pjesmi? 

 

- Zna li se kamo vodi? 

 

- Kako se čovjek treba ponašati ako ga na putu ometa kamenje? 

 

- Što pjesnik savjetuje kada čovjek osjeti snagu? 

 

- Kako treba hodati cestom? Pronađi i pročitaj stihove koji su uputa za hodanje po cesti. 

 

- Kada je predviđen dolazak na kraj ceste? 

 

- Koje će bitne istine čovjek saznati o sebi kada dođe na kraj puta? 

 

- Zbog čega putnik postaje Netko? 

 

 

 

- Razmišljaš li kojim ćeš putem krenuti poslije osnovne škole?  

 

- Što očekuješ od tog puta? 

 

-  Hoće li biti težak?  

 

- Koliko je duga staza kojom ćeš krenuti? 

 

-  Kamo vodi?  

 

 

 

 

 

 



 

Aktivnost 4.  

Prepiši u bilježnicu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvoja staza  

Ratko Zvrko (1920. – 1998.) 

književni rod: lirika 

književna vrsta: lirska misaona ( refleksivna ) pjesma 

motivi: staza, ulica, kuća, ruka, zvuk, sutra, put, putokaz, cesta, mjesto, kamen, glava, 

junak, snaga, kraj puta, čas, cipele, kaput i Netko.  

Tema: Pjesnik nam poručuje da životnom stazom kročimo hrabro i pošteno. 

vrsta stiha: slobodni stih 

vrsta strofe: osmerostih ili oktava 

                    šesterostih ili sestina  

                    dvostih ili distih  

                    monostih 

 

Alegorija je način prenesenog značenja u kojem se metaforičko i preneseno značenje 

ostvaruje u cijeloj pjesmi.  

Pjesnik je u pjesmi Tvoja staza upotrijebio alegoriju.  

Kroz cijelu pjesmu pjesnik, govoreći o stazi, govori o ljudskom životu. 

Pogreške ne trebamo doživljavati kao nešto loše. U pogreškama trebamo vidjeti nove 

prilike, trebamo naučiti kako ponovo ustati i napraviti najbolje što znamo od svog 

života.  

Pjesnik naglašava da se ne trebamo uzvisiti kada nam ide dobro niti se poniziti 

kada nam ne ide baš najbolje. Trebamo se truditi živjeti pošteno kako bismo na kraju 

našeg životnog puta znali tko smo i što smo. 

Staza je simbol životnog puta, a kamenje na njoj su prepreke s kojima ćemo 

se susresti na našem životnom putu. 

 



 

Aktivnost 5.  

 

Domaća zadaća 

 

Nacrtaj svoju zamišljenu cestu i označi na njoj putokaze, postaje, kamenje i sporedne ceste. 

Hoćeš li nacrtati i cilj? 

Kada i gdje završava tvoja cesta? 

 


