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nastavni  predmet                                sadržaji     vrijeme      
ostvarivanja 

Hrvatski jezik 

Jezični sadržaji 3r. nakon ponavljanja sadržaja  krajem rujna 

Imenice 
Glagoli 
Pridjevi 
Upravni i neupravni govor 

 krajem listopada 

Imenice 
Glagoli 
Pridjevi 
Upravni i neupravni govor 

 
 
  sredinom studenog 

 
Ponavljanje jezičnih sadržaja / Glagoli 
(imenice,glagoli,pridjevi,upravni i neupravni govor i 
izgovor i pisanje skupova ije/je/e /i ) 

 sredinom prosinca 

Pridjevi 
Veliko početno slovo  krajem siječnja 

- Kratice 
- Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih 
imena 

 krajem veljače 

- Imenice 
- Veliko početno slovo 
- Izgovor i pisanje č, ć, dž, đ, lj, nj i skupova ije/je/e/i 
- Pridjevi 
- Glagoli 
- Izricanje prošlosti, 
 sadašnjosti i budućnosti 
- Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih 
imena 

    
 krajem ožujka 
 

- Izgovor i pisanje skupova ije/je/e/i 
- Glagoli 
- Imenice 

 krajem travnja  

- Imenice 
- Glagoli 
- Pridjevi 
- Izricanje prošlosti, 
 sadašnjosti i budućnosti 
-Veliko slovo                   

 krajem svibnja 

Pisanje – poštivanje pravopisne norme                                                                 tijekom školske  
         godine  

Razumijevanje pročitanog teksta  tijekom školske  
         godine 

    Matematika 

Brojevi do 1000 nakon ponavljanja   krajem rujna 

Brojevi do 1 000 000 
Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka 
Usporedba brojeva do 1 000 000 

  
 krajem listopada 

 

 Pisano zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do  
 1 000 000  krajem studenog 



Ponavljanje matematičkih sadržaja 1.obrazovnog 
razdoblja  sredinom prosinca 

Kut 
Pravi kut 
Šiljasti i tupi kutovi 
Trokut 
Vrste trokuta obzirom na stranice 
Pravokutni trokut 
Opseg trokuta 

 sredinom siječnja 

Pisano množenje višeznamenkastog broja 
jednoznamenkastim brojem  
Pisano množenje višeznamenkastog broja 
dvoznamenkastim 

 
 sredinom veljače 
 
 

Pisano množenje višeznamenkastog broja 
dvoznamenkastim  sredinom ožujka 

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja 
jednoznamenkastim brojem  
Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja 
dvoznamenkastim 
Izvođenje više računskih radnji 

 kraj  travnja 

Pravokutnik i kvadrat 
Opseg pravokutnika i kvadrata 
Mjerenje površine 
Površina pravokutnika i kvadrata 
Kvadar i kocka 
Obujam kocke 

 krajem svibnja 

Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do 
 1 000 000 , pisano množenje i dijeljenje brojeva  
 1 000 000 

Kratke provjere 
tijekom školske 
godine 

Priroda i društvo 

Simboli domovine  
Zagreb - glavni grad RH 
Stanovništvo RH 
RH i susjedne zemlje 

 krajem rujna 

Brežuljkasti krajevi RH  
Nizinski krajevi RH   krajem listopada 

Nizinski krajevi RH 
Gorski krajevi RH  krajem studenog 

Primorski zavičaj 
Ponavljanje sadržaja 1.obrazovnog razdoblja 

  sredinom prosinca 
 krajem  prosinca 

 
Hrvati i nova domovina 
Samostalna RH 
Hrvatska u europskom okruženju  
Kulturno-povijesne znamenitosti RH  

 
 
 početkom veljače 

Čovjek  
Ljudsko tijelo  
Moje tijelo 

početkom ožujka 

Priroda nas okružuje 
Sunce – uvjet života 
Voda – uvjet života 
Zrak –uvjet života 
Zrak –uvjet života 

 
 
sredinom travnja 



Uvjeti života - tlo 
Životna zajednica travnjaka 
Životna zajednica šume 
Život biljke 
Život životinja 
 
More 
Prirodne znamenitosti Hrvatske 

 
početkom svibnja 
 
 
 
 
krajem svibnja 

Ponavljanje sadržaja 4 r. početkom lipnja 
Kratke provjere sadržaja tijekom godine 

 
 


