
ČETVRTAK, 14.05.2020 

NASTAVNI PREDMET: HRVATSKI JEZIK 

NASTAVNA CJELINA: KNJIŽEVNOST 

NASTAVNA JEDINICA: KRIJESNICA 

TIP NASTAVNE JEDINICE: OBRADA 

 Znaš li značenje riječi krijes? 

 Možeš li riječ krijes povezati s riječju krijesnica?  

NAJAVA: 

- Danas ćemo učiti tekst „Krijesnica“  Tamara Vrbanović , 52.str. 

- Pročitajte ovaj tekst 

 

 Koja je tema ove priče? 

 Kada razgovaraju majka i Dorotea? 

 Gdje se nalaze?  

 Pronađi i pročitaj opis prirode. 

 Zašto krijesnice svijetle noću? 

 S čime je mama usporedila krijesnicu? 

 Poveži mjesto i vrijeme radnje s likovima u priči. 

 

- Pročitajte pjesmicu „Svitac“ na 53.stranici u čitanke te je analizirajte služeći se pitanjima 

iz čitanke. Pronaći ćete sličnosti i razlike između krijesnice iz priče i one iz pjesme. 

Sličnosti i razlike upisati u krugove koje smo nacrtali na ploči. 

! Domaća zadaća: Smisli i u bilježnicu zapiši po pet usporedbi koje se odnose na krijesnice.  

 

 

 

 

 

  



                                                    Krijesnica 

                                                              Tamara Vrbanović 

Tema: sjajne i svjetlucave krijesnice 

Mjesto radnje: vrt 

Vrijeme radnje: ljetna večer 

Likovi:  

Dorotea – znatiželjna 

mama – mudra, maštovita 

krijesnica – znatiželjna, danju leti, a noću spava, voli gledati mjesec i zvijezde, 

neustrašiva, sjajna poput zvijezde.  

 

                         

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Krijesnica iz priče Krijesnica iz pjesme 



MATEMATIKA (ČETVRTAK, 14.05.2020.) 

 

Nastavna jedinica: Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga i troznamenkastoga broja 

jednoznamenkastim;  Izvođenje više računskih radnji, zagrade;  Rješavanje zadataka 

sastavljanjem izraza  (ponavljanje i vježbanje) 

 

Danas ćemo ponoviti i vježbati:  

- Pisano dijeljenje dvoznamenkastoga i troznamenkastoga broja 

jednoznamenkastim 

- Izvođenje više računskih radnji, zagrade  

- Rješavanje zadataka sastavljanjem izraza   

Prisjetimo se pravila koje smo naučili za pisano dijeljenje: 

Svaki put ističemo da se dijeliti počinje od znamenke najveće mjesne 

vrijednosti i da na kraju ostatak ne smije biti veći od djelitelja. 

 

 

Prisjetimo se pravila koje smo naučili za izvođenje više računskih radnji i rad sa 

zagradama: 

Zbrajanje i oduzimanje su računske radnje 1. stupnja. 

Množenje i dijeljenje su računske radnje 2. stupnja. 

1. Ako su u zadatku samo radnje 1. stupnja ili samo radnje 2. stupnja, 

računa se redom kako je napisano.  

2. Ako su u zadatku radnje 1. i 2. stupnja, najprije se izvode radnje 2. 

stupnja (množenje i dijeljenje), a zatim 1. stupnja (zbrajanje i oduzimanje). 

3. Ako su u zadatku zagrade, najprije se izračuna izraz u zagradi. 

 

 

 

 

Prisjetimo se pravila koje smo naučili kod rješavanja zadataka sastavljanjem izraza: 

1. Uočavam poznato! 

2. Određujem nepoznato! 

3. Postavljam brojevni izraz! 

4. Rješavam dio po dio zadatka! 

5. Zapisujem odgovor punom rečenicom! 

 

 

Uvijek računajte pored tj. sa strane i 

to nikada nemojte brisati. 

Uvijek računajte pored tj. sa strane 

i to nikada nemojte brisati. 



U školsku bilježnicu napiši naslov Vježba.  Prepiši zadatke i izračunaj. 

 

     1. Podijeli brojeve i rezultat provjeri množenjem. 

 

  87 : 3 = 29 

- 6                                          29 ∙ 3 

  27                                        87 

- 27 

    0 

 

76 : 4 =                              546 : 4 =                            409 : 6 =                        340 : 4 =   

 

      2.  Izračunaj. 

145 + 255 – 72 : 9 = 

( 847 – 367 ) : 8 = 

( 432 + 187 ) – 29 ∙ 6 = 

 

4. U jednoj  pekarskoj peći odjednom se može ispeći 9 okruglih i 7 duguljastih 

komada kruha. Koliko se komada kruha može ispeći u 6 takvih peći? 

 

5. 27 učenika jedne škole platili su za izlet ukupno 972 KM. Koliko će platiti 

učenici susjedne škole, ako ima 22 učenika i ako će svaki učenik platiti jednako 

mnogo? 

 

Ako si u mogućnosti, zamoli nekog od ukućana da ti pregleda zadatke i vidi 

koliko si bio uspješan. 

 

  

 

 

 



Četvrtak, 14.05.2020. 

Priroda i društvo 

Promet - vježbanje i ponavljanje 

Dragi učenici, danas ćemo kroz nekoliko zadataka ponoviti što smo naučili o prometu. Možete kao 

pomoć koristiti svoj udžbenik.  

1. Dovrši rečenice. 

a) Različita prometna sredstva kreću se kopnom, ___________ i _____________.

b) Prema načinu kretanja bicikl, automobil i autobus su _______________ 

prometna sredstva, a _________ i __________ tračna prometna sredstva. 

c) Najpoznatije prometno sredstvo koje se kreće pod vodom je ____________. 

d) Prometna sredstva koja služe svim građanima

prometna sredstva. 

e) Osnovni dijelovi ceste unutar naselja su ____________ i pločnik. 

f) Početne i završne točke za putovanje brodom nazivaju se ____________ luke, 

a za putovanje zrakom ___________ luke. 

g) Zbog sigurnosti u promet

2. Pročitaj tvrdnje i reci koja je točna, a koja netočna.

a) Pločnik je dio ceste namijenjen pješacima.

b) Za prometovanje javnim prometom potrebno je kupiti kartu.

c) Za upravljanje biciklom potrebno je 

dozvolu. 

d) Mjesto s kojeg polijeću i na koje slijeću zrakoplovi naziva se 

pomorska luka 

 

3. Promotri prikazane prometne znakove i razmisli koji od njih bi mogao značiti:

Pješački prijelaz, Biciklistička staza

stajalište 

Ako ti neki od znakova nije poznat, zamoli pomoć nekog od ukućana!

 
 

 
 

vježbanje i ponavljanje  

Dragi učenici, danas ćemo kroz nekoliko zadataka ponoviti što smo naučili o prometu. Možete kao 

Različita prometna sredstva kreću se kopnom, ___________ i _____________.

Prema načinu kretanja bicikl, automobil i autobus su _______________ 

prometna sredstva, a _________ i __________ tračna prometna sredstva. 

Najpoznatije prometno sredstvo koje se kreće pod vodom je ____________. 

Prometna sredstva koja služe svim građanima nazivaju se ________________ 

prometna sredstva.  

Osnovni dijelovi ceste unutar naselja su ____________ i pločnik. 

Početne i završne točke za putovanje brodom nazivaju se ____________ luke, 

a za putovanje zrakom ___________ luke.  

Zbog sigurnosti u prometu moramo se pridržavati prometnih _____________. 

Pročitaj tvrdnje i reci koja je točna, a koja netočna. 

Pločnik je dio ceste namijenjen pješacima. 

Za prometovanje javnim prometom potrebno je kupiti kartu. 

Za upravljanje biciklom potrebno je posjedovati vozačku 

Mjesto s kojeg polijeću i na koje slijeću zrakoplovi naziva se 

prikazane prometne znakove i razmisli koji od njih bi mogao značiti:

Biciklistička staza, Stani!, Zabranjeno kretanje za pješake, Djeca na cesti

Ako ti neki od znakova nije poznat, zamoli pomoć nekog od ukućana! 

Dragi učenici, danas ćemo kroz nekoliko zadataka ponoviti što smo naučili o prometu. Možete kao 

Različita prometna sredstva kreću se kopnom, ___________ i _____________. 

Prema načinu kretanja bicikl, automobil i autobus su _______________ 

prometna sredstva, a _________ i __________ tračna prometna sredstva.  

Najpoznatije prometno sredstvo koje se kreće pod vodom je ____________.  

nazivaju se ________________ 

Osnovni dijelovi ceste unutar naselja su ____________ i pločnik.  

Početne i završne točke za putovanje brodom nazivaju se ____________ luke, 

u moramo se pridržavati prometnih _____________.  

T N 

T N 

posjedovati vozačku 
T N 

Mjesto s kojeg polijeću i na koje slijeću zrakoplovi naziva se 
T N 

prikazane prometne znakove i razmisli koji od njih bi mogao značiti: 

Djeca na cesti, Autobusno 



 
 
 
 
 
Naše ponavljanje ovdje završava, nadam se da vam je bilo zabavno!

Uživajte u ostatku svojega dana!

Rješenja: 

1. a) vodom, zrakom 

b) cestovna, vlak, tramvaj

c) podmornica 

d) javna 

e) kolnik 

f) pomorske (morske), zrakoplovne (zračne)

g) pravila 

2. a) T 

b) T 

c) N 

d) N 

3. Po redu, s lijeva na desno. 

Pješački prijelaz, Djeca na cesti, Biciklistička staza, Zabranjeno kretanje za pješake, 

Stani!, Autobusno stajalište 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše ponavljanje ovdje završava, nadam se da vam je bilo zabavno! 

Uživajte u ostatku svojega dana!  

b) cestovna, vlak, tramvaj 

f) pomorske (morske), zrakoplovne (zračne) 

Po redu, s lijeva na desno.  

Pješački prijelaz, Djeca na cesti, Biciklistička staza, Zabranjeno kretanje za pješake, 

Stani!, Autobusno stajalište  

Pješački prijelaz, Djeca na cesti, Biciklistička staza, Zabranjeno kretanje za pješake, 



LIKOVNA KULTURA  (ČETVRTAK, 14.05.2020.) 

Bicikl-crtačka tekstura 

Likovna tehnika: crna drvena bojica   

 


