
TJEDNI RASPORED (30.3.-3.4.), 5b 
 

Učiteljica: Antonela Ivičević  
 
 

PONEDJELJAK 30.3.2020. 
Hrvatski jezik: Izražajno čitanje (udžbenik str. 74., radna bilježnica str. 141. ) 
 
Matematika: Pisano dijeljenje višeznam. broja dvoznamenkastim brojem (2), uvj. i pon. (radna 
bilježnica str. 96.) 
 
Vjeronauk: Svjedočiti pobjedu uskrslog Krista. 
- Pročitati tekst na str. 80 u udžbeniku; zadnju rečenicu iz teksta napisati u bilježnicu i na osnovu 
Isusovih riječi pokušati odgonetnuti koji sakramenat je Isus ustanovio nakon što je uskrsnuo? 
 
 
Priroda i društvo: Iz prošlosti BiH-uvj. i pon. (učenicima ću izvojiti pitanja iz prethodne tri lekije, 
na koje će oni pismeno odgovoriti u svoje bilježnice) 
 
Likovna kultura: Grafika (karton tisak) "Ptica"  
 
UTORAK 31.3.2020.  
Hrvatski jezik: Izražajno čitanje, pon. (radna bilježnica str. 143.)  
 
Engleski jezik: Revision - ponavljanje vokabulara i Present Simple-a po modelu 
 
Matematika: Pisano dijeljenje višeznam. broja dvoznamenkastim brojem (2), uvj. i pon. (radna 
bilježnica str. 97.) 
 
Priroda i društvo: Iz prošnosti BiH - pon. i vrj. (učenicima šaljem 14 pitanja na koje će odgovoriti 
samostalno kako bi provjerili koliko su usvojili iz ove oblasti)  
 
Glazbena kultura: Ljestvica ili skala-pon. 
 
SRIJEDA 1.4.2020. 
Hrvatski jezik: Kratice (udžbenik str. 30.-33.) 
 



Njemački jezik: L8- Wiederholung- ponavljanje, radna bilježnica 

 
 
Engleski jezik: TWO SCHREECHES - obrada drugog dijela lekcije. 

 
 
Tjelesna i zdravstvena kultura: Vježbe, igre po želji učenika. 
 
Matematika: Pisano dijeljenje višeznamenkasoga broja jednoznamenkastim i 
dvoznamenkastim-pon. (radna bilježnica str. 98.) 
 
ČETVRTAK 2.4.2020. 
Priroda i društvo: Život biljke (udžbenik str. 26.) 
 
Hrvatski jezik: Kratice-pon. (radna bilježnica str. 82.,83. i 84.) 
 
Vjeronauk: lekcija: Svjedočiti pobjedu uskrsloga Krista 
- Pročitati tekst str. 81 i pokušati odgovoriti na pitanje Što apostol Petar piše o Isusovom 
uskrsnuću? 
- Vježbenica (radna bilježnica) 
 
Njemački jezik: L8 Wiederholung II.- ponavljanje, radna bilježnica 

 
 
PETAK 3.4.2020.  
Hrvatski jezik: Književnost - Pozdrav šumi, Dragutin Tadijanović (čitanka str. 149. pročitati 
pjesmu i odgovoriti na pitanja, str. 150.) 
 
Tjelesna i zdravstvena kultura: Košarka, troskok. 
 
Matematika: Pisano dijeljenje višeznamenkasoga broja jednoznamenkastim i 
dvoznamenkastim-pon. (učenicima šaljem zadatke iz zbirke zadataka str. 79.) 
 
Engleski jezik: TWO SCHREECHES - obrada drugog dijela lekcije  
 
 


