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pONavljaNje
Na pOČetkU GODiNe

Govor i pismo
Nadam se da ste tijekom ljeta stekli nove prijatelje, poznanike. Ispričaj-

te kako ste se upoznali.
Često se nađemo u situaciji, da trebamo uspostaviti vezu s drugima. 

Uspostavljanje veze počinjemo s pozdravljanjem i završavamo s pozdra-
vom. Način pozdravljanja pokazuje i poštovanje prema drugom čovjeku.

 1. Napišite u bilježnicu kako pozdravljate sljedeće osobe:
– prijatelje,
– učitelje,
– ravnatelja škole,
– djeda i baku,
– nepoznate odrasle,
– nepoznato dijete.

 2. Ispričajte svoje mišljenje o sljedećim predstavljanjima:

– Bog! Ja sam Kristijan, ali dozvoljavam vam da me zovete jednostavno 
Kris. Iz Segedina sam se preselio ovdje. Tamo sam ja bio najbolji uče-
nik u razredu, i najbolji nogometaš. Nadam se da vam je drago što ću 
s vama biti u razredu.

– Ja sam Mario, do sada sam išao u školu u Pečuhu. Tamo su me vrlo 
voljeli, ali na žalost smo odselili, zato sad ovdje moram ići u školu. 
Nadam se ne dugo!

– Bog! Ja sam Ana i vrlo mi je drago što mogu ići u ovaj razred, jer vi 
ste vrlo zlatni i dragi i sigurno ste i pametni. Nažalost u bivšem mom 
razredu nisu takvi bili!
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– Zdravo, ja sam Ivica Kovač. Doselili smo iz Harkanja. Volim crtati, 
igrati nogomet, dosta sam dobar učenik. Omiljeni predmeti su mi 
matematika i likovni. 

  – Koga bi izabrali za prijatelja? Zašto?

 3. Ivan spava. Mama ustaje rano. Otac je 
već rano otišao na posao.

– Ivane, ustani! – kaže mama.
– Moraš poći u školu.
Ivan ne želi ustati. On zijeva. 
Onda mama skida pokrivač, i Ivan 

ustaje. 
Brzo čisti cipele, pere ruke i lice, pa 

jede.
– Požuri, sine! Moraš ići u školu.
Onda je mama spremila užinu za Ivana. On je pošao u školu. Na 

ispraćaju mama je poljubila Ivana.
– Budi dobar, sine! – reče mama i ode u kuću.
Ivan je veselo krenuo u školu.

  Odgovorite na pitanja: – Kako se zove dječak?
   – Kamo mora ići Ivan?
   – Što radi Ivan?   
   – Što je mama spremila Ivanu?
   – Kako je krenuo Ivan u školu?

 4. Ispričajte vi kako ste krenuli u školu.

  –  O čemu ste razgovarali prvog dana 
sa svojom učiteljicom?

  –  O čemu ste razgovarali prvog dana s 
prijateljima?

  –  Kako ste priopćili svoje misli učite-
ljici i prijateljima?
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5

 5. Jeste li tijekom ljeta pisali pismo ili 
razglednicu svojim roditeljima i prija-
teljima?

  O čemu ste pisali?
  Kako ste sastavili pismo?
  Što ste pisali na razglednicu?

 6. Kada je potrebno da svoje misli, želje i poruke izrazimo pismeno? Ka-
žite primjere!

Svoje miSli najčešće priopćavamo govorom
ili piSmom.

U gradu, u selu, u školi, u kući, na ulici, 
u prodavaonici, na utakmici, u vlaku, na 
izletu i svagdje gdje se ljudi sastaju – čut 
ćete njihov govor.   

mi govorimo i pišemo hrvatSkim jezikom. 
to je naš materinSki jezik.

Možda ste već čuli ovu izreku:
Koliko jezika znaš, toliko vrijediš.

USmeno i piSmeno SporazUmijevanje pomoćU 
riječi zove Se jezik.

U našem mjestu i drugdje u našoj zemlji ljudi govore i mađarskim je-
zikom. I mi znamo mađarski. U školi ćemo uz hrvatski jezik učiti i 
mađarski jezik.
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rečenica i riječ
 1. Promotrite ove slike.

–  Recite što vidite na slikama.
Marica je o slikama rekla ovo:
Obitelj ruča. Spustila se noć.
Pješaci prelaze kolnik na obilježenim pješačkim prijelazima.

–  Sastavite rečenice o slikama.

naš govor i piSmo SaStavljeni SU od rečenica, 
a rečenice od riječi.

Jelica je učenica trećeg razreda. Na učiteljičina pitanja ona je bojažljivo 
i tiho odgovarala. Učiteljica joj je savjetovala ovo:

odgovaraj jaSno, razUmljivo i potpUnom
rečenicom.

 2. Promotrite sliku.

–  Pričajte o igralištu, a zatim napišite u bilježnicu nešto o tome što 
vidite na slici.
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–  Usporedite svoje zapise s ovim, što je napisao neki učenik:

Volim ići na igralište. Mala djeca se igraju u pijesku. Djevojčice se 
ljuljaju. Dječaci igraju nogomet. Gle, lopta je izletjela na cestu! Hoće li 
auto pregaziti loptu?

 3. Pročitajte glasno ovaj sastavak. Na koliko mjesta ste zastali i glas spu-
stili? Zašto?

Volim ići na igralište.

To je skup riječi, to je jedna cijela misao.

rečenica je SkUp riječi ili jedna riječ kojom 
Se izriče potpUna obavijeSt.

Na primjer: Spustila se noć. Djevojčice se ljuljaju.

A što je zapravo riječ?

riječ je SkUp glaSova ili Samo jedan glaS koji 
nešto znači.

Na primjer: igralište, lopta itd.

 4. Pomoću pitanja sakupite i napišite riječi u bilježnicu o događaju koji 
vidite na slici.
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– Što radi? – Kako?
– Kakav? Kakvo? Kakva? – Tko?
– Što? – Kada?

riječ, slog, glas

Budimpešta je naš glavni grad.
Rastavimo ovu rečenicu na njezine sastavne dijelove. Od čega se sastoji 
ova rečenica?
Rečenica se sastoji:
– od riječi: Budimpešta/je/naš/glavni/grad.
– od slogova: Bu-dim-peš-ta je naš glav-ni grad.
– od slova ili glasova: B-u-d-i-m-p-e-š-t-a j-e n-a-š g-l-a-v-n-i g-r-a-d.

Sada već znate što su rečenica i riječ.
A što je zapravo slog?

Slog je SkUp glaSova međU kojima 
je jedan SamoglaSnik.

 1. Sastavite i napišite riječi od sljedećih slogova!

svi- te- pra- ko- kra- pi- -le -koš -va  -le -se -nja

U našem jeziku ima dosta jednosložnih riječi: ja, on, vi, dva, tri, je ...
Slog može biti i jedan samoglasnik: u-či.
Slog se sastoji od glasova ili slova.
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Brzalica

Pe-tar pi-ta Pav-la: Poš-to Pav-le par pa-ta-ka? 
– Par pa-ta-ka, pet pe-ta-ka, pet pa-ta-ka, pu-no pe-ta-ka.

Što je glas?

glaS je najmanji dio riječi. 
piSani znak za glaS zovemo Slovo.

Razlikujemo samoglasnike i suglasnike.
Samoglasnici su: a, e, i, o, u
Suglasnici su: b, c, č, ć, d, dž, đ, f, g, h, j, k, l, lj, m, n, nj, p, r, s, š, t, v, 
z, ž

Službu samoglasnika može imati i glas r kada pokraj njega nema nijed-
nog samoglasnika.

 2.  Prepiši riječi u kojima je r u službi samoglasnika:

krv, krov, vrat, vrt, mrk, mrak, prst, prost, pranje, prnje, prvi, pravi, 
mrvica, mravica

 3. Prepiši riječi i zaokruži samoglasnike u riječima:

zgrada, tvrđava, kuća, zid, prozor, vrata, krov, stube

 4. Prepiši riječi i zaokruži suglasnike u riječima:

torba, olovka, brisalica, crtanje, pernica, bilježnica, udžbenik, učitelj

rastavljanje riječi na kraju retka

Kada u pisanju cijela riječ ne može stati u redak u kome je započeta, 
onda se jedan njezin dio prenosi u sljedeći redak. Na mjestu gdje se 
riječ rastavlja piše se spojnica (–).
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Pri tome treba imati na umu ovo:

– jednosložne riječi ne rastavljamo. Npr. slon, noj, on, vi, mi, prst, 
vrč, jež...

– posljednji samoglasnik se ne prenosi u novi redak.  Npr. radi-o, 
ora-o...

– Znak za rastavljanje riječi stavlja se između samoglasnika kada 
se više njih nađe jedan do drugoga. Npr. vi-olina, le-opard, uči-onica, 
bi-ološki, pa-uk...

– ako se u riječi nalazi više suglasnika, u pisanju se znak za pre-
nošenje može slobodno stavljati između pojedinih suglasnika. Npr. 
zem-lja ili ze-mlja, ses-tra, sest-ra ili se-stra...

– Nije dopušteno znak za rastavljanje stavljati između dva znaka 
kojima se piše jedan glas. Npr. sa-njati a ne san-jati; po-lje a ne pol-je...

– složene riječi se rastavljaju na dijelove od kojih su složene. Npr. 
za-ključati, po-slati, pre-plivati...

Ponovite abecedu!

a, b, c, č, ć, d, dž, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n,
nj, o, p, r, S, š, t, U, v, z, ž

samoglasnik r

Tko će brže?

Na vrh brda vrba mrda.
Na vrh vrbe vrbina kvrga.

Ponovite brzo!

Kiši kiša, moči miša,
Smočila mu rep i brk,
Mijo moj u rupu trk!
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Vježbali smo zapletalice. Baš im priliči naziv, zar ne?
Jezik se doista zaplete dok izgovorimo: Tvrd trn u prst.

 1. Promotrite riječi. Kakvu ulogu ima ovdje glas r? Je li u službi suglasni-
ka ili samoglasnika?

vrh, brdo, vrba, mrda, kvrga, brk, trk, tvrd, trn, prst

–  Prepišite riječi u bilježnicu i zaokružite samoglasnik r!

glaS r je SamoglaSnik kada Se nalazi izmeđU 
dva SUglaSnika (prSt, trn, brz...). glaS r je

SamoglaSnik kada Se nalazi na početkU riječi 
iSpred SUglaSnika (rt, rđav, /čovjek/...).

izgovaranje suglasnika č i ć

Suglasnik č se može nalaziti na raznim mjestima unutar riječi:

– na početku riječi: čaj, čist, čast ...
– unutar riječi: ručak, bučan, sličan ...
– na kraju riječi: bič, riječ, vrč, ogrtač ... 

 1. Prepiši riječi u bilježnicu prema datim uvjetima:

jučer, četiri, večeras, siječanj, čestitka, osigurač, ključ, kotač, kočnica

– č - na početku riječi
– č - unutar riječi
– č - na kraju riječi

I glas ć se može nalaziti:

– na početku riječi: ćelav, ćuk, ćorav ...
– unutar riječi: tekućina, vruće, povrće ...
– na kraju riječi: noć, stolić, pomoć, bratić ...
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 2. Prepiši riječi u bilježnicu prema datim uvjetima.

ćelav, ćup, plaća, pomoć, pećina, stoljeće, tanjurić, kaputić, odjeća

– ć - na početku riječi
– ć - unutar riječi
– ć - na kraju riječi

 3. Pažljivo čitajte riječi. Napišite u bilježnicu  riječi po diktatu.

dječačić, đačić, jastučić, rupčić, palčić, sinčić, kamenčić, kolačić, ko-
tačić, lončić, trbuščić

–  Zaokružite zelenom bojom slovo č u riječima.
–  Zaokružite plavom bojom slovo ć u riječima.

Što ste primijetili?

U Umanjenicama imamo č i ć. pri piSanjU 
Umanjenica treba znati da Se SUglaSnik 

č Uvijek nalazi iSpred SUglaSnika ć.

Brzalice:
Cvrči, cvrči cvrčak, trči, trči trčak;
trčak trkom trči, crni cvrčak cvrči.
Četiri čavčića na čunčiću čučeći cijuču.

izgovaranje i pisanje suglasnika h
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 1. Napišite u bilježnicu, što vidite na slikama. Zaokružite slovo h u riječi-
ma.

 2. Prepišite u bilježnicu riječi prema datim uvjetima:

orah, Hrvoje, suho, hrvatski, hvala, dah, haljina, himna, hlad, hrana, 
duh, juha, kruh, kuhar, mehaničar

– h – na početku riječi – h – unutar riječi – h – na kraju riječi

izgovaranje i pisanje suglasnika lj

 1. Napišite u bilježnicu što vidite na slikama. Zaokružite slovo lj u riječi-
ma.

 2. Prepišite u bilježnicu sljedeća imena, zaokružite slovo lj.

Ljubica, Ljiljana, Željko, Ljudevit, Bosiljka, Smiljana

 3. Pažljivo pročitajte sljedeće riječi. Prepišite u bilježnicu riječi rastavlje-
no na slogove. Zaokružite  u riječima slovo lj.

ljubav, ljudi, ljuljačka, ljuska, mljeti, naljutiti, javljati, poljoprivreda, 
Poljska, poljubac, Mljet, koturaljke, izgubljen, skladatelj, groblje

 4. Ispišite iz rječnika „Riječ hrvatska“ deset riječi u kojima se nalazi glas 
lj. Zaokružite lj u riječima.
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vrste reČeNiCa

–  Što vidite na slici? Odgovorite potpunim rečenicama.
–  Sastavite pitanja o događaju koji vidite na slici.
–  Sastavite savjete i upozorenja za djecu koju vidite na slici.

 1. Neki je učenik napisao lijep sastavak. Pročitajte tekst i recite u čemu je 
griješio. Prepišite ispravno rečenice u bilježnicu.

U trećem razredu

završio je ljetni raspust evo nas u trećem razredu nitko nije izostao svi 
smo živi i zdravi učionica je čista sve je uredno mi smo radosni donijeli 
smo puno cvijeća imamo novu učiteljicu zavoljeli smo je već prvi dan

  Kada pišete, uvijek se pridržavajte ovih savjeta:

prvo promiSli, zatim piši! pročitaj Uvijek 
što Si napiSao!

 2. Ove rečenice, na prvi pogled, nisu besmislene, ali ako ih pažljivije pro-
motrite, vidjet ćete da nešto ipak nije u redu. Prepišite ih pravilno u 
bilježnicu.
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  Prije ruke peri jela.
  U kratke laži su noge.
  Čovjek bez vode – kao riba bez slobode.
  Željezna riječ i lijepa vrata otvara.

izjavne rečenice
 – Pažljivo pogledajte sliku. Sastavite rečenice o događaju koji vidite na 

slici.

 1. Pažljivo čitajte sastavak. Od koliko rečenica se sastoji ovaj sastavak? 
Prepišite sastavak u bilježnicu. Precrtajte plavom bojom veliko počet-
no slovo i točku u rečenicama.

Izlet

Već s autobusne postaje vidjeli smo šumu. Nju bismo mogli naslika-
ti u tri boje: smeđom, crvenom i žutom. Poljskom stazom uskoro smo 
stigli do šume. Pod našim nogama pucketali su suharci i šuštalo suho 
lišće. Skupili smo više lijepih listova za našu razrednu zbirku. 

Kad dođe zima, ti će nas listovi podsjećati na boje jeseni i na ugodni 
izlet.
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U rečenicama S točkom izjavljUje Se da nešto 
jeSt ili da Se nešto dogodilo. takve Se rečenice 

zovU izjavne rečenice. na krajU ovih 
rečenica Se Stavlja točka.

 2. Sastavite izjavne rečenice o godišnjim dobima. Napišite po jednu od 
njih u bilježnicu.

Upitne rečenice

 U rečenicama S Upitnikom izrečeno je pitanje. 
rečenice pomoćU kojih nešto pitamo zovU Se 

Upitne rečenice.

 1. Pročitajte upitne rečenice.

Djed sjedi u naslonjaču. Pazi na školski pribor!
Otac čita novine. Kako sjediš?
Što radi mala Maja? Josip voli malu Miru.
Koliko je sati? Gdje si ostavio loptu?

  Po čemu možete prepoznati upitnu rečenicu ako ona nije napisana?

U Upitnim rečenicama obično Se nalazi i koja od 
Upitnih riječi: tko, što, kako, koji, kakav, čiji, zašto, 

kada, gdje, kamo, kUda, dokle, koliko, zar, li.

pazite! ako Se pri piSanjU SlUžite riječjU li, 
njU Uvijek treba piSati odvojeno.

 2. Napišite po diktatu sljedeće upitne rečenice. Precrtajte plavom bojom 
veliko početno slovo i upitnik na kraju rečenica. Zaokružite riječ li u 
rečenicama.
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Mogu li poći u kino? Voli li Tonka vrtić?
Neće li to njemu naškoditi? Hoćemo li popiti jedan sok?
Bi li došao s nama?   

 – Prepišite upitne riječi u bilježnicu. Sastavite po jednu rečenicu s napi-
sanim upitnim riječima!

 3. Pročitajte basnu i naglašavajte pravilno rečenice prema rečeničnim 
znakovima (točka, upitnik, uskličnik).

Zec i vrabac

Vrabac, čuvši zeca kako skiči u or-
lovim pandžama, poče mu se rugati:

– Što je to, zeče? Gdje su ti sada 
tvoje brze noge? Zašto ne bježiš kad 
vidiš pogibelj?

Dok je on još ovako govorio, za-
leti se jastreb, zgrabi ga pandžama i 
odnese.

– Jao! – kriknu vrabac.
Zec, iako polumrtav, naruga mu se:
– Kako ti je, vrapče? Je li te prošla volja da se rugaš drugima u nevo-

lji? To je plaća za tvoje izrugivanje!

Usklične rečenice
 – Pričajte, što vidite na slici?
 – Pročitajte tekst! Zašto se učiteljica naljutila na Ivicu?
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Ne piši po klupi

Klupa je bila nova kad su je donijeli u razred. Zapravo, još je mirisa-
la na svježe drvo i svježu boju. Zadrhtala je od uzbuđenja kad je u nju 
sjeo mali Ivica. Kako je samo lijep! Tako malen, a tako pametan! 

Ali, jao! Radost klupe nije dugo potrajala. Jednog dana Ivica je po-
čeo pisati po klupi. Na svu sreću vidjela je i učiteljica što Ivica radi po 
klupi i nije mu ostala dužna:

– Sram te bilo, Ivice! Smjesta uzmi spužvu i operi klupu!

 1. Potražite i prepišite u bilježnicu usklične rečenice.

rečenice kojima Se izričU želje, zapovijedi, 
zabrane, opomene ili jači oSjećaji zovU 

Se USklične rečenice. 
na njihov kraj Se Stavlja USkličnik.

Osim jakih osjećaja (veselja, čuđenja, divljenja, tuge, boli, iznenađenja, 
straha) ovakvim rečenicama izričemo i poticaje, molbe itd.

 2. Pomoću slika sastavite zabrane i opomene. Napišite ih po sjećanju u 
bilježnicu.
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