
ČETVRTAK: 07.05.2020 

Nastavni predmet: Hrvatski jezik 

Nastavna cjelina: Književnost 

Nastavna jedinica: Sreća 

Tip nastavne jedinice: Obrada 

- Napiši odgovor u bilježnicu 

 Što je za tebe sreća? 

Najava: 

- Danas ćemo učiti pjesmicu „Sreća“ – Paul Fort, 18.str. 

- Pjesmicu pročitajte nekoliko puta. 

- Naslov pjesme ćemo napisati na ploči. 

 Gdje je pjesnik vidio sreću? 

 Što se mora uradili ako je hoćemo stići? 

 Gdje je sve sreća? 

 Podcrtaj riječi u 3.,4.,5. I 6. strofi u kojima se govori o sreći. 

 Što je tema pjesme? 

 Može li se sreća dostići,uhvatiti? Kako?  

 Pronađi riječi koje se ponavljaju u pjesmi. 

 Kakav je ritam ove pjesme? 

- Dopuni plan ploče: Tema pjesme, ponavljanja u pjesmi, ritam pjesme. 

! Domaća zadaće: Napraviti plakat „Sreća“ i na njemu riječima i crtežom zabilježiti svoje 

sretne trenutke. 

 



  

  

                                                          Sreća  

                                                                  Paul Fort 

Tema pjesme: 

Ponavljanja u pjesmi: 

Ritam pjesme:  

Ritam je ponavljanje u stihu kako bi se naglasila ideja pjesme.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA  

 

Nastavna jedinica: Redoslijed računskih radnji, zagrade (vježbanje i ponavljanje) 

Danas ćemo vježbati i ponavljati redoslijed izvođenja računskih radnji i rad sa 

zagradama. 

 

Prije nego što počnemo raditi, trebamo ponoviti sljedeća pravila: 

 

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. 

 

 

 

Otvorite radnu bilježnicu str. 90. te uradite 1., 2., 3. i 4. zadatak. 

 

Domaća zadaća: 

Udžbenik,  str. 74. 2. i 3. zadatak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priroda i društvo 

Vrste prometa i prometna sredstva - obrada 

Dragi učenici, danas krećemo s novom temom, a ona se odnosi na promet. Naučit ćemo nešto o 

različitim vrstama prometa i prometnim sredstvima kojima se služimo za prijevoz ljudi i dobara.  

1. Razmislite. 

Koristiš li se nekim prometnim sredstvom kada ideš u školu?  

Kojim prometnim sredstvom smiješ i ti upravljati? 

 

2. Današnja lekcija nalazi se u udžbeniku na 76. i 77. stranici. Pažljivo pročitajte objašnjenje 

lekcije koje slijedi.  

Prometna sredstva ili prometala su sredstva koja služe za prijevoz ljudi i dobara. Prema tome kuda se 

kreću dijelimo ih na: kopnena (cestovna - automobil, bicikl, autobus i dr. i tračna - vlak, tramvaj, 

podzemna željeznica i dr.), vodena (čamac, gliser, brod i dr.) i zračna (zrakoplov, helikopter, balon, 

zmaj i dr.)  

 

Slika 1. Kopnena, vodena i zračna prometna sredstva 

Ovisno kome služe, prometna sredstva dijelimo na: osobna (služe za osobne potrebe npr. automobil) 

i javna (služe svim građanima npr. autobus).  

Za upravljanje prometnim sredstvima potrebna je odgovarajuća vozačka dozvola. Ti smiješ upravljati 

samo jednim prometnim sredstvom - biciklom, ali pazeći na potrebnu opremu i poštivanje prometnih 

propisa.  

3. Sada otvorite udžbenik na zadanoj stranici, pročitajte lekciju, zatim napišite naslov u 

bilježnicu i prepišite sadržaj plana ploče.  

 

 

 

 

 



PLAN PLOČE:  

 

Vrste prometa i prometna sredstva 

 

Vrste prometa: kopneni, zračni i vodeni 

Prometna sredstva - sredstva kojima se prevoze ljudi i dobra 

 cestovna (bicikl, automobil, autobus, traktor) 

 tračna (vlak, tramvaj) 

 vodena (čamac, gliser, brod) 

 zračna (zrakoplov, helikopter) 

Osobna prometna sredstva: bicikl, automobil 

Javna prometna sredstva: autobus, tramvaj, vlak 

Preostalo vam je još za zadaću odgovoriti na pitanja iza lekcije (ne prepisivati). 

Ugodan dan. � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA KULTURA   

 

Čestitka za Majčin dan   

Izradite čestitku za svoju majku. Neka to bude najljepša čestitka koju ste do sada 

napravili. 

Likovna tehnika: po izboru ( što vam je dostupno kod kuće ). 

 


