
 

POPIS LEKTIRE ZA 4. RAZRED  I UPUTE ZA PISANJE  

 
KNJIŽEVNO DJELO, PISAC MJESEC OBRADE 

 Priče iz davnine ( Šuma Striborova), Ivana Brliž – Mažuranić 10.10.2018. 

 Družba Pere Kvržice, Mato Lovrak 6.11.2018. 

 Emil i detektivi, Erich Kästner 12.12.2018. 

 Pipi duga čarapa, Astrid Lindgren 23.1.2019. 

 Duh u močvari, Anto Gardaš 27.2.2019. 

 Eko – Eko, Hrvoje Hitrec 10.4.2019. 

 Heidi, Johanna Spyri 15.5.2019. 

 

NASLOV: 

IME I PREZIME PISCA: 

BILJEŠKE O PISCU: ( napiši nekoliko najosnovnijih informacija ) 

VRSTA DJELA:  (pjesma, pripovijetka, basna, bajka, dječji roman) 

TEMA:    (o čemu se govori u djelu) 

MJESTO RADNJE:  Gdje se događa radnja djela? ( nabroji sva mjesta koja zapamtiš i prepiši rečenicu iz 

koje si to saznao / saznala ) 

VRIJEME RADNJE:   Kada se događa radnja djela? ( može biti doba dana, godišnje doba; kada navedeš 

vrijeme radnje u zagradu još prepiši rečenicu iz koje si to saznao / saznala ) 

GLAVNI LIKOVI:  (navesti jednog ili više glavnih likova) 

OSOBINE GLAVNIH LIKOVA:  

- vanjske osobine ( vanjski izgled lika ): (nabroji oko pet važnijih osobina ) 

- unutarnje osobine:  (nabroji oko pet važnijih osobina ) 

 potkrijepi osobine navođenjem citata iz djela ( jedan za vanjske i jedan za unutarnje osobine ) 

SPOREDNI LIKOVI:   (nabroji ih ) 

REDOSLIJED DOGAĐAJA / FABULA:   ( napiši za svaki dio po jedan podnaslov ) 

1. UVOD: 

2. ZAPLET: 

3. VRHUNAC: 

4. RASPLET: 

5. ZAVRŠETAK: 

PORUKA:   Što nam djelo poručuje? ( navesti važne poruke ili pouke ( basna ) u obliku kraćih rečenica ) 

NAJZANIMLJIVIJI DIO ILI REČENICA:  Napiši što ti je bilo najzanimljivije i objasni zašto.  

LIKOVNA ILUSTRACIJA:   ( crtežom prikaži najzanimljiviji događaj ili lik ) 

S obzirom da je već od rujan poznat termin svake lektire imate sve uvjete da ju pročitate i napišete na 

vrijeme. 

Dnevnik čitanja piši uredno i čitko kemijskom olovkom ili nalivperom. Ne čekaj zadnji dan ili 

vikend. U staru bilježnicu zapisuj odgovore još dok čitaš. Na kraju sve uredno prepiši u svoj dnevnik čitanja.  

 

Uvažavam sva pitanja prije dana lektire te dajem upute i pomoć. 


