
 

9.sat: Noć u šumi (sastavak) 

                      Vježbanje i ponavljanje nastavnih sadržaja 

UPUTE ZA UČENIKE 

 
 
 
 

1.Ponovno pročitajte pjesmu Rujan u šumi (čitanka, str. 10.) 

2.Razmislite i odgovorite usmeno: 

Što još možemo vidjeti u šumi noću? 

Možemo vidjeti mjesečinu, zvjezdano nebo, sovu, sjene 

stabala… 

Kako izgleda nebo iznad šume kada je vedra noć? 

Kada je vedra noć nebo je ispunjeno zvijezdama.  

Što možemo osim životinja i šuštanja lišća još čuti u šumi noću? 

U šumi noću još možemo čuti: šuštanje lišća, pucketanje 

grančica, njihanje grana, hukanje sove, pjevanje slavuja, žubor 

potoka, zavijanje vjetra, padanje kiše, tišina… 

 Koje mirise možete osjetiti?  

Mirisi: uvelog lišća, svježine… 

3. Pokušajte zamisliti  razne situacije boravka noću u šumi.  

a) Zamislite da ste s obitelji na planinarenju pa noć provodite u 

šumi.  

b) Možete biti i  s prijateljima u Školi u prirodi pa ste priredili 

logorovanje.  

c) Moglo se dogoditi da ste skrenuli na neku nepoznatu stazu i 

zalutali u šumi.  

Kako ste se osjećali? Što se sve dogodilo? Kako je završio vaš 

boravak u šumi? 

 



 

 

 

 

Pisani sastavak – Noć u šumi                                                             

UVOD: 

Šuma noću: tiha, mirna, osvijetljena mjesečinom, 

zvjezdano nebo, mračna, ispunjena sjenama stabala…  

Zvukovi: šuštanje lišća, pucketanje grančica, njihanje 

grana, hukanje sove, pjevanje slavuja, žubor potoka, 

zavijanje vjetra, padanje kiše, tišina… 

Mirisi: uvelog lišća, svježine… 

GLAVNI DIO: 

Na planinarenju – noć u šatoru 

Škola u prirodi – logorovanje 

Pogrešna staza 

Što se sve dogodilo? Koje ste zvukove čuli? Kako ste 

se osjećali? 

 

ZAVRŠETAK: Kako je završio boravak u šumi? 

 

 

4. Napišite sastavak - priču prema planu na lijevoj strani. 

a)Prilikom pisanja sastavka pazite na dijelove sastavka.  b 

b)Sastavak mora imati naznačene odlomke uvod, glavni dio i 

završetak. 

c))Početak svakog odlomka(uvod, glavni dio i završetak) 

trebaju biti jasno naznačeni – početak odlomka uvučen udesno. 

Priču pišite  u bilježnicu i pazite na ljepotu rukopisa. 

5. Pročitajte svoju napisanu priču i zatim u tablicu ispod 

stavite kvačicu kod odrednice koja je u priči ostvarena, a 

minus kod one koja nije ostvarena: 

 ✓  ili   - 

Sastavak ima jasnu trodijelnu strukturu (uvod, glavni 

dio i završetak). 

 

Odlomci su jasno grafički oblikovani - označeni 

(početak odlomka uvučen udesno). 

 

U uvodu su najavljeni tema, likovi, mjesto i/ili vrijeme 

radnje. 

 

U uvodu su najavljeni događaji.  

Razrada(glavni dio) je najopširniji dio sastavka.  

U glavnom dijelu se iznose i obrazlažu najmanje tri 

zanimljiva podatka o temi. 

 

U glavnom dijelu se razrađuju osobine likova, njihovi 

osjećaji, doživljaji i postupci prema drugim likovima. 

 

U završnom dijelu se iznosi završna misao.  

Priča je u cjelini smislena i jasna.  

Rečenice su smisleno povezane i proizlaze jedna iz 

druge. 

 

 



 

 
 
 


