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Radosni početak
Gustav Krklec

                                       prijatelji
     školska torba
                                                                    očekivanje
                             uzbuđenje
                                                      pernica

Stvaraj novi svijet

Nabroji nekoliko riječi koje te podsjećaju na početak školske godine:

Stvaraj novi svijet

Neposlušne stvari
Pročitajte izražajno majčin i dječakov govor. Pritom poštuj rečenične znakove: uskličnik 
i upitnik.

Grigor Vitez

Je li ti se kada dogodilo da ne možeš naći svoje stvari? Što tada činiš?
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udžbenik str. 8

udžbenik str. 10



Ime i prezime

moje učiteljice:

prvoga susjeda:

najdražeg prijatelja:
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Napiši svoje puno ime i prezime. Kakvim ih početnim slovom pišeš?
Dodaj i nadimak ako ga imaš.
Ti si vrijedno biće,a vrijedno je i tvoje ime i prezime. 
Zato ga ukrasi na posebno lijep način.

Stvaraj novi svijet

Neću biti Luca
Božidar Prosenjak

Stvaramo novi svijet
Kada bi zamislio/zamislila najljepši dan, kojim bi se aktivnostima bavio/bavila od jutra do 
večeri? Napiši plan.

Stvaraj novi svijet

Čemu služim ja?
Zvonimir Golob

udžbenik str. 12

udžbenik str. 13
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Posjeti svoje prijatelje u prvome razredu. Pričajte im o tome kako ti je bilo u prvome razredu, 
što si sve naučio/naučila.

Prvi dan u školi – uopće ne boli!
Zlatko Bastašić

Stvaraj novi svijet

Stvaraj novi svijet

Moja učiteljica Dubravka B.
Na koje sve načine možeš pokazati svojoj učiteljici da ti je draga?
Napiši jednu rečenicu zahvale svojoj učiteljici/učitelju za sve što te je naučio/naučila u 
prvome razredu. 

Želimir Hercigonja

udžbenik str. 14

udžbenik str. 15
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Napiši sastavak o mami ili tati. 
U sastavku napiši:
mamino i tatino ime, 
zanimanje, 
što oni čine za tebe,
kako se prema tebi odnose,
kako se ti odnosiš prema njima.

Stvaraj novi svijet

O mami
O tati

Palma Katalinić

udžbenik str. 20
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Uzmite olovku pa crtom prikaži živahno 
kretanje – vjeveranje – vjeverice iz pjesme.

Vjeveričino najslađe selo

Stvaraj novi svijet

Grigor Vitez

Stvaraj novi svijet

U gradu
Slavka Škobić

Kakve bi mirise svrstao u koju skupinu?

svjež

cvjetni

nježan

opor

truo

kiselkast

osvježavajući

ugodni neugodni

Napiši nazive svih mjesta u kojima si 
boravio/boravila.

Nazivi mjesta:

udžbenik str. 24

udžbenik str. 26
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Stvaraj novi svijet

Koju bi od ovih pjesama najradije naslikao/naslikala?
Nacrtaj pjesničku sliku koja je tebi najzanimljivija.

Pjesme Magleno jutro
Anto Gardaš

Odaberi riječi koje označavaju tugaljiv ugođaj.

žalost ružičnjak

sivilo
suza plavetnilo

magla
slon

udžbenik str. 30
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Pročitaj pjesmu u sebi.
Zamišljaj prizore (slike) u pjesmi: kesten, 
žabu, kišu na prozoru.
Potrudi se zapamtiti stihove o kestenu, žabi 
i kiši.
Zatvori čitanku. Iz čitanke riječi sele u tvoju 
bilježnicu. Pozovi riječi koje su izostale.

Kesten _____________ 
      (Gdje?)

_______________
(što je učinio?)

Žaba ________________   _________
 (Što je učinila?)  (Gdje?)

_______________
(s čime?)

Kiša _______________________
 (Što čini? Kome čini?)

______________
(Kada?)

Stvaraj novi svijet

Sunčana Škrinjarić

Šetnje
Kiša

Nacrtaj taj nestvarni trenutak.
Zamisli i neki drugi lik koji uživa u jeseni.
Čovječuljci su igrali nogomet kestenima.
Zamisli tko se čime još može igrati.

Pročitaj naglas dopunjenu pjesmu.
Oslikaj (ilustriraj pjesmu: kesten, 
žabu, kišu. Slike iz pjesme prenesi u 
crteže. 

udžbenik str. 31
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Grigor Vitez

Stvaraj novi svijet

Vijuš i Šuško
Djed sa crvenom bradom

Podijelite se u skupine. Zamislite neku biljku, životinju ili predmet.
Sada zajedno razgovarajući smislite zagonetku. 
Potom je pročitajte drugim skupinama.

Stvaraj novi svijet

Kad su laste odlazile

Ratko Zvrko

Umoči kist u vodu i njime premaži papir.
Zatim umoči kist u odabranu boju pa prikaži:
magle koje viju nad šumom
i vjetar koji na cesti mete,
žutu suzu jorgovana...

udžbenik str. 32

udžbenik str. 33
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Pročitaj razgovor između likova bez pojedinih glasova, a zatim s glasovima koji su 
nedostajali.

Priča o samoglasnicima

Šimo Ešić

Stvaraj novi svijet

Tele

Stvaraj novi svijet

Stanislav Femenić

Koje bi riječi mogle nastati i od riječi rak? Pridruži neka od ovih slova ili slogova.

b

z 

k

da

ko 

go

udžbenik str. 34

udžbenik str. 36
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Kada bi ih mogao/mogla čuti kako bi odjekivalo kretanje:
medvjeda, stonoge, mrava, vrapčića, psa? 

Pjesma cipela
Stjepan Jakševac

Stvaraj novi svijet

Zamisli gdje bi se još mogao u nekom godišnjem dobu skrivati patuljak.
Zamisli da si ti patuljak. Tko bi bio tvoj prijatelj, a koga bi se trebao čuvati?
Osmisli kako dojaviti opasnost i time zaštititi svijet patuljaka.

Patuljci
Vera Zemunić

Stvaraj novi svijet

Pronađi u pjesmi riječi koje znače što umanjeno.

šuma – 

odijelo – 

kaputić –

kapa – 

udžbenik str. 38

udžbenik str. 40
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Stvaraj novi svijet

Tužbalica
Dragutin Horkić

Sastavi popis najmanje pet dijelova prirode koje bi valjalo dobro zaštititi od onečišćenja.

Budilica
Silvija Šesto

Zatvori oči i pokušaj se prisjetiti sna, misli ili događaja koji te muči, pomalo je (ili vrlo) 
neugodan. Razmisli kako bi ga mogla riješiti. Nacrtaj osobu za koju misliš da ti u tome može 
pomoći. Ispričaj svojem prijatelju/prijateljici san. 

Stvaraj novi svijet

Gdje se smog sve može zavući? Promatraj pa nabroji.

udžbenik str. 42

udžbenik str. 44
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Zamisli da se skrivača igraju puž i zec, žirafa i krokodil, pas i mačka.
Pokušaj odglumiti neobične prizore. Napiši dio njihova razgovora.

Slon i mrav
Zvonimir Balog

Napiši poruku svim mamama i tatama kako da nađu vremena za svoju djecu.
Navedi točno kada je tebi važno provoditi vrijeme s njima.

Moj tata nema vremena
Mirjana Mrkela

Stvaraj novi svijet

Stvaraj novi svijet

Za što ti se čini da imaš, a za što da nemaš dovoljno vremena?
Imam vremena                                              Nemam vremena

udžbenik str. 46

udžbenik str. 48
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Narančasta priča 
Kako sam s didom hranio životinje

Stvaraj novi svijet

Larisa Mravunac

Napiši nekoliko pitanja o životu životinje koja je tebi draga i zanimljiva.
Pronađi odgovor u dječjoj enciklopediji.

Stvaraj novi svijet

Dobar dan
Iz zbirke priča Sretne priče Mile Železnjak

Pokušaj samo bojama prikazati svoj 
izrazito sretan dan.

Što te čini sretnim/sretnom? 
Napiši jedan primjer za odabrane 
tvrdnje.

igračke 

prijatelji

uspjeh u školi

lijepo vrijeme

mama i tata 

kućni ljubimackućni ljubimac

udžbenik str. 49

udžbenik str. 50
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Pokušaj se prisjetiti što te doista čini sretnim/sretnom?
Zaokruži neke od ponuđenih tvrdnji i, naravno, dopuni svojima.

omiljena pjesma na radiju  najnoviji model tenisica
                                                    sunčan dan
   uspjeh u školi                                          sviranje instrumenta
kišni dan                                  vatromet
              gol na nogometnoj utakmici
             izlet s roditeljima                              omiljena serija
       puno novca
                       igra s prijateljima/prijateljicama

Kako je Matija kupio sreću
Božidar Prosenjak

Bit ću dobar iz inata
Sve što hoću, to i mogu! – Imaš li ponekad taj osjećaj? U kojim prigodama?

Mirna Grbec

Stvaraj novi svijet

Stvaraj novi svijet

14

udžbenik str. 58

udžbenik str. 59
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Zima i mraz
Sunčana Škrinjarić

Zamisli da si vladarica Zima. Hodaj poput nje!

Tužni snješko
Niveska Juraga-Kovačev

Kako bi prema uzoru na snješkovo pitanje preoblikovao/preoblikovala izreku:
Nakon kiše dolazi sunce.

Stvaraj novi svijet

Stvaraj novi svijet

udžbenik str. 60

udžbenik str. 61
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Vrabac
Tamara Vrbanović

Naslikaj hladnoću zimskoga dana. Potom prikaži i one koji zaslužuju našu pomoć. 
Pokušaj odglumiti – odcvrkutati razgovor između dvaju vrapčića. Različitom visinom 
cvrkutanja i mahanjem «krila» pokušaj predočiti ostalima o čemu cvrkućete.  

Pročitaj zadnju rečenicu u tekstu. Kako ti možeš s drugima živjeti u miru i ljubavi? Pokušaj to 
opisati u nekoliko rečenica.

Sveta noć
Tin Kolumbić

Stvaraj novi svijet

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 66

Koje sve životinje trebaju pomoć ljudi jer se ne mogu o sebi brinuti?
Raspravite u razredu pa zaključke napišite.

Bliži se noć radosna božićna iščekivanja. Nabroji nekoliko riječi kojima se može izreći 
ljepota radosne vijesti.ljepota radosne vijesti.

udžbenik str. 62
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Kada pročitaš ovu pjesmu, koju ćeš riječ posebno naglasiti?
Odaberi tebi najdraže stihove i napiši ih na božićnoj čestitki dragim osobama.

Sveta noć
Ivan Boždar

Stvaraj novi svijet

Dimnjačar
Grigor Vitez

Stvaramo novi svijet
Ugljenim štapićem oboji jedan papir. Zatim drvcem (ili čačkalicom) nacrtaj veseli prizor.

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 72

udžbenik str. 70
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Napiši bojicama ime jednoga mjeseca i ukrasi njegov naziv onako kako zamišljaš taj mjesec.

Mjeseci – pereci
Josip Ivanković

Nacrtaj najnapetiji trenutak ove priče.

Kako naći pomoć
Jurg Schübiger

Stvaraj novi svijet

Stvaraj novi svijet

udžbenik str. 73

udžbenik str. 74

Podijeli priču na ulomke pa svakome ulomku 
napiši naslov.
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Stvaraj novi svijet udžbenik str. 76

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 80

Bijeli, slijepi pas
Ivica Jembrih

Rasprava – Kako pomoći bolesni životinjama?

Palčica
Hans Christian Andersen

Zamisli da si mala Palčica koja mišici mora pričati priče. 
Koju bi joj priču ispričala?

Ispiši riječi sa skupovima –ije.
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Putokaz
Lidija Dujić

Napiši naziv svoje ulice, kućni broj, broj telefona na kartončiću. Uvijek kartončić s važnim 
podacima imaj u svojoj školskoj torbi. 

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 82

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 84

Najveći
Mladen Kušec

Zamisli što bi sve ljudi trebali veliko i važno učiniti da bi svijet u kojem živimo postao bolji. 
Napiši poruku odgovornoj odrasloj osobi za koju smatraš da u tome može pomoći.
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Stvaraj novi svijet udžbenik str. 85

Pismo
Grigor Vitez

Bi li ti htio/htjela napisati pismo djevojčici ili dječaku u dalekoj zemlji?
Što bi te zanimalo iz njegova/njezina života? Piši također o tome što je zanimljivo u tvojem 
životu.

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 86

Zubar iz Albadara
Danijel Načinović

Promatraj danas ljude u trgovini, na putu od kuće do škole dok obavljaju poslove. Tko je 
obavljao posao s najviše mara i radosti? Zašto?
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Stvaramo novi svijet
Zamisli san jedne paunice, slonice, šišmiša i mrava...

Što su sanjale životinje
Dobriša Cesarić

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 88

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 89

Pričaj o svojim slavnim pothvatima o kojima maštaš. 

Mišji Kolumbo
Neda Iveljić
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Stvaraj novi svijet udžbenik str. 90

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 92

Zamisli se pa porazgovaraj sa  sobom. Što misliš na kojim bi svojim osobinama mogao/mogla poraditi kako 
bi postala bolja i sretnija osoba. Napiši na komadić papira. U jednu kutiju stavite  popise osobina (nemojte se 
potpisati). Potom u razredu neka učiteljica/učitelj čita vaše popise, a svi zajedno razgovarajte o tome kako se 
može postići željeno.

Pinokio
Ulomak iz priče Pinokio Carla Coollodija

Odaberi jedan već pročitani tekst iz čitanke.
Uvježbaj izražajno čitanje pa ga potom odglumi pred razredom.

Filmska zvijezda
Iz zbirke Stanari u slonu Dubravka Horvatića

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 94

Ljepotica i zvijer

Ulomak iz bajke Charlesa Paraulta

Raspravite koje su to prilike u kojima uspoznajemo osobu kakva ona doista jest?

Jesi li ikada maštao/maštala o tome kako postati filmska zvijezda? Pričaj o tome.

Ljepotica je u Zvijeri prepoznala njegovu:

snagu,

ljepotu,

dobrotu.

Kada bi magao/mogla oživjeti neku svoju igračku, koja bi to igračka bila? Što misliš, što bi tada 
zajedno mogle činiti?
Kada bi magao/mogla oživjeti neku svoju igračku, koja bi to igračka bila? Što misliš, što bi tada 



24

Pokušajte glumiti patuljke u pošti. Neka jedan razvrstava poštu, drugi važe pakete, treći 
udara pečate na pismu...

Poštarska bajka
Karel Čapek

Zamisli razgovor između još nekih bića u travi.
Zamisli razgovor između ježa i gljive. Neka lutke razgovaraju.

Razgovor u travi
Jadranka Čunčić Bandov

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 98

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 102

Praščići
Zamisli da si mlado od mame sove, ili dupina, ili... neke druge životinje. Čime bi se ponosila «tvoja» mama?

Stanislav Femenić

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 106

Zamisli da si neka životinjica. Kojih bi se pravila tada morala pridržavati? 
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Stvaraj novi svijet udžbenik str. 109

Moj zeko
Zlata Kolarić-Kišur

Napiši kratku pjesmicu tepalicu poput ove. Svojim se riječima izravno obrati zečiću.

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 110

Pjesme - Višnja u cvatu
Anto Gardaš

Osmislite plakat na kojem će biti poruka o djeci na travi.
Stavite je na travnjak ispred svoje škole. Uvijek se brinite o svojem travnjaku, a on će vam 
dopuštati da se na njemu veselo poigrate.

Opiši neko dražesno biće. 
Jednom riječi opiši pojedine dijelove njegova tijela.
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Znaš li za neki potok, rječicu, rijeku u svome mjestu u kojem živiš? Odakle teku?
Gdje im je izvor? Istraži, saznaj.

Gdje izvire potok
Milan Taritaš

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 112

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 114

Pipo
Nada Iveljić

Mačića Pipa djeca su ostavila u dvorištu.

Djeca su ga nakon igre ostavila.

Pipo se popeo na oleandar.

Baka je spustila Pipu.

Pipo je ostao kod bake.

Poredaj rečenice točnim redoslijedom kako se što dogodilo.



27

Gradovi su sve veći, sve je više brzih cesta. Zato je i sve više stradalih životinja na njima. 
Osmisli za pojedine najugroženije životinje prometni znak koji upozorava vozače da sporije 
voze.

Mišić Janko
Želimir Hercigonja

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 115

Pronađi što više riječi koje u ovoj priči označavaju nešto umanjeno:

mišić, lončić, očice,
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Prisjeti se nekoga svojeg istinski dobrog djela. Pričaj o njemu.

Graditelj
Sonja Tomić

Zamisli da si ptica. Što bi sve mogao/mogla, a kao dijete ne možeš?

Drago Ivanišević

Da sam ptica

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 116

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 117

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 118

Jaja
Zlatko Krilić

Razgovor – Tko se još rađa iz jajeta? 

U jajatu se nalazi život, često se može čuti. Što to znači?
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Stvaraj novi svijet udžbenik str. 119

August Harambašić

Moj zavičaj
Zamisli najljepši kutak hrvatske domovine pa ga opiši.

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 120

Bubamara
Stanislav Femenić

Jesi li kada bio tužan/tužna zbog nečega što ti nije bilo poznato, dovoljno jasno?
Pričaj o tome.

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 121

Cvit i dite
Tin Kolumbić

Naslikaj prizor opisan u pjesmi Dijete se igra.
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Stvaraj novi svijet udžbenik str. 122

Medo Winnie zvani Pooh
A. A. Milne

Pročitaj što je medo govorio za vrijeme uspinjanja. Dok čitaš, neka prijatelj u klupi uz tebe 
oponaša uspinjanje na drvo.

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 124

Moj grad s dvadeset i prvog kata
Palma Katalinić

Sastavljanje – Prozori su oči svake kuće, zgrade, nebodera. Pričaj o nečemu zanimljivom 
što si uočio/uočila promatrajući kroz njih.
Promotri pogled na obalu, luku, šetalište. Što ti se ondje sviđa?

Prisjeti se kada si neku hranu silno želio/željela? Što si tada bio/bila spreman učiniti?
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Stvaraj novi svijet udžbenik str. 125

Što rade djeca lučka?
Šimo Ešić

Nalazi li se u blizini mjesta neka uzvisina, rijeka koja utječe na vremenske promjene i život 
ljudi?
Pričaj o tome. Što je posebno lijepo u tvojem zavičaju?

Halugica
Ulomak iz priče Halugica Vladimira Nazora

Prikaži bojama i crtežom pljusak i djecu na stablu.

Stvaraj novi svijet udžbenik str. 126
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