
Srijeda, 2.2.2022. 

 

Dobar dan, svima! Danas ćemo se upoznati s puno novog gradiva za koje vjerujem da će vam 

biti zanimljivo. 

Raspored: 1. MAT 

                  2. HJ 

                  3. TZK 

                  4. PID 

                  5. V.R. 

 

 

MATEMATIKA  

 

Prije nego što počnemo s novim gradivom, prisjetimo se što smo naučili u 2. razredu. 

Razmislimo! Što je to dužina?  

                    Koja je razlika između pojmova duljina i dužina? 

                   Koje mjerne jedinice poznajemo? 

 

Kada smo to ponovili, krenimo na nešto novo! 

Danas ćemo proširiti znanje o ravnoj crti. 

Razmislite gdje možete vidjeti ravne crte u svom okruženju. 

 

Naučit ćemo što je to pravac. 

 

Otvorite udžbenik na stranicu 68. 

 Pogledajte slikovni prikaz koji nam pokazuje beskonačno dugu ravnu crtu. Takvu crtu zovemo 

pravac. Pravac je ujedno i skup točaka. 

Pravac crtamo pomoću ravnala. 

U svoje bilježnice napišite naslov Pravac, a ispod toga nacrtajte pravac i označite ga slovom p, 

kao i udžbeniku. Pravce inače označavamo malim slovima. 



Na pravce možemo ucrtati i točke koje označavamo velikim tiskanim slovima, a točke koje su 

izvan pravca njemu ne pripadaju. U svojim bilježnicama na pravcu označite točku koja mu 

pripada i točku koja mu ne pripada. 

Riješite zadatke na 69. stranici, a nakon toga riješite radnu bilježnicu 72. i 73. stranicu pomoću 

kojih ćete se malo prisjetiti gradiva 2. razreda.  

 

 

HRVATSKI JEZIK 

 

Jučer smo čitali i razgovarali o tekstu pod nazivom „Snjegomrazić i Snjegoledić“, a danas ćemo 

se upoznati s tekstom pod nazivom „Lijeni snijeg“ i nastaviti s našom zimskom temom. 

Prije čitanja teksta, razmislite o naslovu. Može li snijeg biti lijen? Kako to zamišljate?  

Pažljivo pročitaj tekst u udžbeniku na 28. stranici, a nakon toga razmisli i usmeno ispripovijedaj 

svoje dojmove. 

Odgovori na pitanja na 29. stranici koja su vezana uz pročitani tekst. 

Razmisli o situacijama u kojima si ti bio/bila nekada lijena. Kakva je lijenost osobina? Možemo 

li ipak ponekad biti lijeni? 

Riješi zadatke pod STVARAM. 

 

U svoje bilježnice napišite naslov  Petrana Sabolek: Lijeni snijeg 

Tema: razgovor o zakašnjelom snijegu 



Likovi: pahuljica, zima, grane, ptica, snijeg, djeca, zec 

Nepoznate riječi: vijavica – čestice snijega podignute s tla snažnim vjetrom 

                            okno – prozor 

                            orosilo se – prekrilo se kapima vode 

                            stušti se – jurne  

 

 

Riješite stranicu 69. u radnoj bilježnici. Potrudi se uvjeriti snijeg da padne!   

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULUTRA 

Povlačenje po kosini 

Premet strance 

Dječji ples prema izboru 

 

Opis: Ispred učenika je švedska klupa „zakačena” na švedske ljestava u visini 1 metra. Učenik 

potrbuške legne na švedsku klupu i izvodi povlačenje rukama po kosini bez pomoći nogu. 

Nakon što se privukao do kraja kosine, silazi po švedskim ljestvama. Ovaj zadatak može se 

provoditi i u suprotnome smjeru, ali se učenik tada penje po švedskim ljestvama, legne 

potrbuške na švedsku klupu i povlači se niz kosinu 

                                                           



Ako ne možeš osigurati sigurne uvjete za izvođenje ove vježbe, vježbu nemoj izvoditi! 

Opis: Učenik stoji u raskoračnom stavu rukama u odručenju bočno prema strunjačama. Iz toga 

početnog položaja izvodi iskorak, nogom bližom strunjačama i otklon tijela u tu stranu te zamah 

opruženom zamašnom nogom (nogom koja je dalja strunjači). Započinje izvođenje premeta 

strance tako da na tlo postavlja prvo ruku bližu strunjačama,a zatim drugu ruku, a tijelo prolazi 

vertikalni položaj s nogama u raznoženju. Izvodi odriv jednom pa drugom rukom od tla, nakon 

čega na tlo spušta zamašnu pa iskoračnu nogu. Gibanje završava u stavu raskoračnom rukama 

u odručenju bočnom prema strunjačama. 

 

 

Ako ne možeš osigurati sigurne uvjete za izvođenje ove vježbe, vježbu nemoj izvoditi! 

• Učenici pjevaju pjesmicu. 

• Učenici pjevaju pjesmicu i taktiraju pljeskom. 

• Plesne korake naučiti posebno bez pjevanja, držeći se rukama dolje opušteno uz tijelo. 

• Povezati ples u cjelinu uz pjesmu držeći se križno ispred tijela 

 

 



PRIRODA I DRUŠTVO 

Razmislite kada hodate ulicom primjećujete li radnje ljudi kojima onečišćuju okoliš? 

Možete li se dosjetiti nekih primjera iz svoje svakodnevnice koji prikazuju nebrigu o okolišu? 

Danas ćemo razgovarati o našoj brizi za okoliš. 

Razmislimo! Koliko je nama priroda važna? Koje su posljedice onečišćivanja okoliša? Što 

možemo napraviti kako bi se onečišćivanje okoliša smanjilo? 

Otvorite udžbenik na 52. stranici. 

 

 

 

Napišite tri primjera štetnog djelovanja na okoliš. 

Znate li što znači recikliranje? 

Odvajate li vi otpad? 

Odlažete li papir, plastiku i staklo na isto mjesto? 

Otvorite svoje bilježnice i napišite naslov : 

 

 



Brinem o čistoći okoliša 

ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA 

ONEČIŠ  

ONEČIŠĆENJE ZRAKA                    ONEČIŠĆENJE TLA  

                                                                                                               ONEČIŠĆENJE VODE 

Simbol za recikliranje sastoji se od tri strelice koje označavaju: 

skupiti, ponovno preraditi i ponovno upotrijebiti.  

 

Odgovori na pitanje!                                                     

 

Kako ljudi onečišćuju okoliš? 

 

Odgovori na pitanje  Kako pridonosim zaštiti okoliša? crtežom ili riječima . 


