
SRIJEDA 18. 3.  

Hrvatski jezik/ Likovna kultura   

Nastavljamo sa obradom teksta  „Doček proljeća“ 

Za početak još jednom pročitajte štivo ( nekome ili u sebi ) . 

Ja sam redoslijed događanja priče prikazao kroz ovih 5 natuknica ( USPOREDITE )  

– Poštar Bartol donosi brzojav šumi Zokovici   

– Šuma obavještava žitelje šume o dolasku proljeća   

– 21. ožujka dolazi proljeće   

– Šuma se priprema   

– Svečani dolazak proljeća  

 

Današnji hrvatski jezik ćemo povezati sa likovnom kulturom. 

Vaš zadatak je da odaberete jedan vjesnik proljeća po želji ( drijemovac, jorgovan, kukurijek, 

visibaba, tratinčica, jaglac…neka životinja lastavica, roda … ) te da ga nacrtate i o njemu 

napišete nekoliko rečenica. 

Sve to možete raditi u svojim bilježnicama ili na papiru A4. 

Crtež i kratki opis pošaljite  na moj WhatsApp kontakt ( ne u grupu ) .    

Još jedan zadatak ( NIJE OBAVEZAN ) :  

Istraži:   Što je brzojav ? 

              Kada se šalje brzojav ? 

              Kako se šalje brzojav ?       

 

 

Matematika        

Pisano množenje  

Danas rješavamo zadatke iz radne bilježnice na strani 92 i 93 ( ne više ) . 

Urađene stranice potrebno je slikati i poslati na moj WhatsApp kontakt ( ne u grupu ) .    

 

 

 

 



Priroda i društvo    

Naučili smo da razdoblje od 10 godina nazivamo DESETLJEĆE. 

 

10 desetljeća čine jedno STOLJEĆE ( 100 godina ) . 

10 stoljeća  čine jedno TISUĆLJEĆE  ( 1000 godina ). 

Mi smo u 21. stoljeću.  Ono je počelo 1. 1. 2001. i  traje do 31. 12. 2100. 

Isto tako nalazimo se u 3. tisućljeću. Ono je počelo 1. 1. 2001.  i traje do 31. 12. 3000. 

 

Ove četiri crte iznad  prepišite  u svoju bilježnicu. 

Nakon što pročitate tekst iz udžbenika na strani 48 i 49 pokušajte riješiti zadatke iz radne 

bilježnice  strane: 48, 49, 50 i 51. 

Snimak dijela radne bilježnice očekujem do ponedjeljka ( minimalno 2 stranice ) . 

 

Još jedan zadatak ( NIJE OBAVEZAN )  

Istraži: Od kada se broje godine na ovaj način i jesu  li svi narodi na svijetu u 2020. godini. 

 

I za kraj. 

Sigurno se pitate što je sa tjelesnim. 

Njega koristite što više, vježbajte sami ili sa svojima  u kući, na dvorištu… 

Prisjetite se vježbi koje smo radili.  

Pratite program HRT 3 ( „skinite“ neku novu vježbu)…  

 

 

 

                                         Vaš učitelj 

 

 



 

                                      


