
III. gimnazija Osijek 

Sanja Galic 

Razred: 1. 

 

 

 

NASTAVNA TEMA: Priručnici   

PREDMETNO PODRUČJE: Knjižnično-informacijski odgoj i obrazovanje 

KLJUČNI POJMOVI: priručnik, rječnik, enciklopedija, pravopis, autorstvo, relevantnost 

 

CILJ: osposobiti učenike za korištenje priručnika kao izvora informacija, učenja i stjecanja  

znanja 

 

 

ISHODI  UČENJA 

KOGNITIVNI:  

Učenici će   

- prepoznati vlastitu naviku korištenja priručnika; 

- razlikovati relevantne od nerelevantnih priručnika; 

- procijeniti posljedice nekorištenja relevantnih i korištenja nerelevantnih priručnika 

 AFEKTIVNI:  

Učenici će  

- povezati vlastitu naviku korištenja priručnika s njenim utjecajem na učenje i stjecanje 

 znanja; 

- iskustvenim učenjem doći do trajnih vrijednosti o važnosti korištenje priručnika kao 

izvora informacija, učenja i stjecanja  znanja; 

- surađivati, uvažavati i poštivati mišljenja kolega;  

PSIHOMOTORIČKI:  

Učenici će  

- uspješnije pronalaziti informacije u tiskanim i online priručnicima kao izvorima 

informacija i učenja; 

- uvježbati pretraživanje priručnika; 

- unaprijediti vještine rada u paru. 

 

 

NASTAVNA SREDSTVA: priručnici, mrežne stranice, radni listići 

 

NASTAVNA POMAGALA: računalo s pristupom internetu, projektor, platno, ploča, kreda,  

 

MEĐUPREDMETNA KORELACIJA:  Hrvatski jezik i književnost  

 



 

ARTIKULACIJA SATA 

Uvodni dio 

 

Vrijeme Ciljevi učenja Aktivnost 

učenika 

Oblik 

rada/ 

metode 

Nastavna 

sredstva/ 

pomagala 

Aktivnost nastavnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oko 15 

min 

Uspostavljanje 

dobre 

komunikacije. 

Pozorno 

slušaju. 

Čelni rad, 

Razgovor 
 Pozdravlja i objašnjava 

zašto se nastava održava u 

čitaonici: mogućnost 

pristupa internetu i 

korištenja priručnika. 

Učenici dolaze do 

spoznaje o 

podrijetlu riječi 

priručnik. 

Iznose svoja 

zapažanja. 

Razgovor, 

pisanje 

Ploča, 

kreda 

Ispisuje na ploču riječ 

PRIRUČNIK i poziva 

učenike da analiziraju 

njezin nastanak i značenje. 

Učenici će 

unaprijediti 

vještine rada u 

skupini i bolje 

upoznati jedni  

druge. 

Pozorno 

slušaju 

izlaganja 

kolega i 

aktivno 

sudjeluju u 

razgovoru 

Razgovor, 

Rad u 

skupini 

 Dijeli učenike u skupine i 

govori im da ispričaju 

skupini kako su dobili 

svoje ime te znaju li 

njegovo značenje i 

podrijetlo. 

Učenici uče jasno 

izraziti svoja 

zapažanja, biti 

pristojni i 

tolerantni u 

komunikaciji. 

Iznose svoja 

zapažanja. 

Razgovor  Poziva predstavnike 

skupina da izlože što su 

saznali od kolega iz 

skupine o podrijetlu 

njihovih imena te 

naposlijetku predstavlja 

sebe. 

Učenici 

uvježbavaju  

pretraživanje 

priručnika te 

surađuju, 

uvažavaju i 

poštuju kolege. 

Pretražuju 

rječnike i 

saznaju 

nove 

informacije 

o imenima. 

Razgovor, 

Rad u 

skupini 

Rječnici 

hrvatskoga 

jezika, 

rječnici 

osobnih 

imena i 

prezimena 

Upućuje učenike da 

saznaju nešto više o svojim 

imenima u rječnicima te im 

objašnjava kako se služiti 

njima. 

 

 

 

 

 

 

 



Središnji dio sata 

 

Vrijeme Ciljevi učenja Aktivnost 

učenika 

Oblik 

rada/ 

metode 

Nastavna 

sredstva/ 

pomagala 

Aktivnost nastavnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oko 25 

min 

Učenici 

razmišljaju o  

vlastitoj navici 

korištenja 

priručnika i 

rješavaju 

upitnik. 

Rješavaju 

Upitnik o 

priručnicima. 

Pisanje Radni listić, 

olovke 

Dijeli učenicima  

Upitnik o priručnicima 

i daje uputu o načinu 

njegova ispunjavanja. 

Povezuju naviku 

korištenja 

priručnika s 

njenim 

utjecajem na 

učenje i 

stjecanje znanja. 

Sudjeluju u 

analizi 

odgovora. 

Razgovor Radni listić S učenicima analizira 

odgovore na pitanja. 

Učenici će 

spoznati razliku 

između 

relevantnih i 

nerelevantnih 

izvora. 

Pozorno 

slušaju i 

aktivno 

sudjeluju u 

komuniciranj

u  s 

nastavnikom. 

Razgovor Priručnici 

(enciklopedija, 

leksikon, 

rječnik, atlas, 

pravopis) 

 

Predstavlja priručnike 

koje učenici mogu 

pronaći u knjižnici i 

kako i zašto se njima 

koristiti.  

Ukazati na upitnost 

točnosti podataka na 

Internetu (Wikipedija). 

Učenici će 

naučiti gdje 

točno mogu 

pronaći točne 

informacije koje 

su im uvijek 

dostupne u 

online obliku. 

Bilježe 

nazive  i 

mrežne 

adrese online 

priručnika. 

 LCD projektor, 

računalo, 

mrežne 

stranice   

 

Pokazuje učenicima 

online oblike hrvatskih 

enciklopedija, kako se 

njima koristiti. Dijeli 

hrvatske pravopise 

skupinama i pokazuje 

online inačicu istog.  

Učenici će 

naučiti kako 

ispravno zapisati 

bibliografsku 

jedinicu kojom 

su se koristili. 

Pronalaze 

podatke 

bibilografske 

jedinice na 

naslovnoj 

stranici te ju 

zapisuju 

koristeći 

pravopis. 

Razgovor, 

pisanje 

Hrvatski 

pravopis 

(tiskana i 

online inačica) 

Papiri, olovke 

Potiče učenike da 

spoznaju važnost 

bibilografskih jednica. 

Zadaje zadatak da u 

pravopisu pronađu 

pravilo i zapišu  

podatak o korištenoj 

bibliografskoj jedinici.  

Spoznaju 

različite oblike 

bibliografskih 

jedinica. 

Pozorno prate 

i aktivno 

sudjeluju u 

pisanju na 

ploči. 

Razgovor, 

pisanje 

Ploča, kreda Potiče učenike da na 

ploči ispišu nekoliko 

primjera bibliografske 

jedinice. 



Završni dio sata 

 

Vrijeme Ciljevi 

učenja 

Aktivnost 

učenika 

Oblik rada/ 

metode 

Nastavna 

sredstva/ 

pomagala 

Aktivnost nastavnika 

 

 

 

Oko 4 

min 

Učenici će 

utvrditi 

spomenute 

pojmove koje 

su naučili 

tijekom sata. 

Dovršavaju 

rečenice koje 

čita 

knjižničarka. 

Čelni rad, 

razgovor 

 

 

radni listić 

Bingo, 

olovke 

 

Čita rečenice koje 

učenici dopunjavaju. 

 

 

Plan ploče: 

PRIRUČNIK 

RJEČNIK 

ENCIKLOPEDIJA 

AUTOR 

AUTORSTVO-KRIVOTVORENJE 

POUZDANOST 

 

 

Literatura na satu: 

Anić, Vladimir. 1991. Rječnik hrvatskog jezika. Novi Liber. Zagreb.  

Anić, Vladimir. 1994. Rječnik hrvatskog jezika. 2. dopunjeno izd. Novi Liber. Zagreb.  

Anić, Vladimir. 1998. Rječnik hrvatskog jezika. 3. prošireno izd. Novi Liber. Zagreb.  

Hrvatski enciklopedijski rječnik. 2004.-2005. Autori Anić, Vladimir i dr. EPH - Novi Liber. 

Zagreb. 

Hrvatski enciklopedijski rječnik. 2002. Autori Anić, Vladimir i dr. Novi Liber. Zagreb. 

Rječnik hrvatskog jezika. 2000. Ur. Šonje, Vladimir. Leksikografskizavod Miroslav Krleža - 

Školska knjiga. Zagreb. 

Školski rječnik hrvatskoga jezika. 2012. Ur. Brozović Rončević, Dunja. Institut za hrvatski 

jezik i jezikoslovlje - Školska knjiga. Zagreb. 

 

Enciklopedija Leksikografskog zavoda http://www.enciklopedija.hr/upute.aspx 

Hrvatski pravopis http://pravopis.hr/  

Hrvatski akademski spelling checker https://hacheck.tel.fer.hr/index.html 

http://www.enciklopedija.hr/upute.aspx
http://pravopis.hr/
https://hacheck.tel.fer.hr/index.html


Medicinski leksikon http://medicinski.lzmk.hr/  

Proleksis enciklopedija http://proleksis.lzmk.hr/ 

Rječnik hrvatskog jezika http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search 

 

Literatura za pripremu sata: 

http://medicinski.lzmk.hr/
http://proleksis.lzmk.hr/
http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search


Prilog 1 

Upitnik o priručnicima 

 

1. U obiteljskoj knjižnici posjedujemo 

a. rječnik hrvatskoga jezika 

b. rječnik stranih riječi 

c. dvojezični ili višejezični rječnik 

d. rječnik stručnog područja 

e. pravopis 

f. enciklopediju 

g. atlas  

h. niti jedno od ponuđenoga 

 

2. Od priručnika koristim 

a. rječnike 

b. pravopis 

c. enciklopedije 

d. atlas 

e. niti jedno od ponuđenoga 

 

3. Rječnike koristim 

a. često 

b. samo kada učim strani jezik 

c. samo na nastavi 

d. rijetko 

e. nikada 

 

4. Najčešće koristim priručnike 

a. u tiskanom obliku 

b. elektroničkom obliku (CDR) 

c. on-line obliku 

d. niti jedno od ponuđenoga 

 

 

 



Prilog 2 

 

Rečenice za ponavljanje: 

 

 

1. Djelo koje nam treba biti uvijek pri ruci i u kojem se izlaže najvažnija građa iz jednog 

ili više područja je ... 

2. Priručnik koji donosi sve riječi jednoga jezika ili tumači riječi nekog jezika ili struke je 

... 

3. Knjiga koja objašnjava znanje općenito ili iz neke struke je ... 

4. Priručnik koji donosi skup pravilâ za pisanje nekog jezika je ... 

5. Stvaralac koji je napisao neki tekst koji ima znanstvenu vrijednost je ...  

6. Pripadnost djela svome stvaraocu nazivamo ... 

7. Bitnost, važnost, značajnost, u području informacija nazivamo... 

 

 

Odgovori: 

 

1. Priručnik 

2. Rječnik 

3. Enciklopedija 

4. Pravopis 

5. Autor 

6. Autorstvo 

7. Pozdano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


