
Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi i  

članka 11. Statuta Osnovne škole Hrvatski sokol Podgajci Podravski,  

Školski odbor na sjednici održanoj dana  

13. rujna 2012.donosi 

 ŠKOLSKI  KURIKULUM 
  za školsku godinu 

   2012./2013. 

 



Kurikulum Osnovne škole  

Hrvatski sokol Podgajci Podravski 
temelji se na Nacionalnom okvirnom kurikulumu kojeg je u  

srpnju 2010. godine objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja  
i športa. 

 
Školski kurikulum: 
 
 sastavljen je od sadržaja koje škola nudi izvan obveznog nastavnog plana i 

programa, zajedničkog za sve učenike u Republici Hrvatskoj 
  
 predstavlja plan i program rada škole kroz dopunsku, dodatnu, izbornu 

nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge 
odgojnoobrazovne programe i projekte  

 
 temelji se na učeničkoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na raznolikosti 

i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba učenika, roditelja i lokalne 
zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom za oblikovanje učenikove 
osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja te na taj način postaje osobna 
iskaznica Škole i odraz njene vlastite obrazovne filozofije. 

 



 

U izradi školskog kurikuluma sudjelovali su svi učitelji,  

stručni suradnici, uprava Škole kao i roditelji i učenici s ciljem 
zadovoljenja specifičnih potreba učenika i sredine u kojoj se škola 
nalazi. 

 

Dostupan je na mrežnim stranicama škole svim učenicima, roditeljima i 
ostalim zainteresiranim za rad i život naše škole. 

 

Kurikulum Osnovne škole  

Hrvatski sokol Podgajci Podravski 



Školski kurikulum temelji se na razvoju 

8 kompetencija potrebnih za 

cjeloživotno učenje  

(europski referentni okvir) 

1. Komunikacija na materinskom jeziku 

2. Komunikacija na stranim jezicima 

3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u 
prirodoslovlju i tehnologiji 

4. Digitalna kompetencija 

5. Kompetencija samostalnog učenja 

6. Socijalna i građanska kompetencija 

7. Smisao za inicijativnost i poduzetnost 

8. Kulturna svijest i izražavanje 



NAČELA NACIONALNOG OKVIRNOG 

KURIKULUMA: 

 
 Osiguranje kvalitetnog odgoja i obrazovanja za sve 
 Jednakost obrazovnih mogućnosti za sve 
 Obveznost općeg obrazovanja 
 Uspravna i vodoravna prohodnost 
 Uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav 
 Znanstvena utemeljenost 
 Poštivanje ljudskih prava i prava djece 
 Kompetentnost i profesionalna etika 
 Demokratičnost – pluralizam 
 Samostalnost škole 
 Pedagoški i školski pluralizam 
 Europska dimenzija obrazovanja 
 Interkulturalizam 



Odgojno-obrazovni ciljevi 

nacionalnog kurikuluma 

 Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprjeđivati njihov 
intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s 
djetetovim sposobnostima i sklonostima 

 Razvijati svijest o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine 
Republike Hrvatske i nacionalnoga identiteta 

 Promicati i razvijati sviiest o hrvatskom jeziku kao bitnomu čimbeniku 
hrvatskoga identiteta, sustavno njegovati hrvatski standardni jezik 

 Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim 
vrijednostima, ljudskim pravima i obvezama djece, osposobiti ih za življenje u 
multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost, te za odgovorno 
sudjelovanje u demokratskom razvoju društva 

 Osigurati učenicima stjecanje temeljnih i strukovnih kompetencija, osposobiti ih 
za život i rad u promjenjivu društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima 
tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i 
znanstvenih spoznaja te dostignuća 

 Poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost 
učenika 

 Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje 



PROJEKTNI DANI 

 
IZBORNI 
PREDMETI 

 

 IZVAN- 
UČIONIČKA  
NASTAVA 

PROJEKTI 

DOPUNSKA 
NASTAVA 

DODATNA  
NASTAVA 

IZVANNASTAVNE 
AKTIVNOSTI 

ŠKOLSKI 
KURIKULUM 
 2012./2013. 



 

 
Ciljevi dopunske nastave: pomoć 

učenicima koji imaju teškoća u 

svladavanju redovnog plana i 

programa 

Način realizacije: u učioničkom 

prostoru škole, učenici se uključuju po 

potrebi. 

Vremenski okvir: tijekom školske 

godine 

Troškovnik: nije potrebno dodatno 

financiranje 

Način vrjednovanja: evidencija u 

listićima za DOP, praćenje i 

ocjenjivanje napredovanja učenika u 

okviru redovne nastave. 

DOPUNSKA NASTAVA 



     HRVATSKI JEZIK 
 

 1.R – S.KOPIĆ I V. MAJDENIĆ 

 2.R – M.KOLAR I S.SVOREN 

 3. R – Ž.KOVAČEVIĆ I A.MAJDENIĆ 

 4. R – k.KUDRIV I I.HRANUELI 

 5.R – S.BIROVIĆ 

 7. I 8. R – LJ.CECELJA 

DOPUNSKA NASTAVA 

     ENGLESKI JEZIK 
 

 3. I 4.R ČRNKOVCI– A.ZUBČIĆ 



DOPUNSKA NASTAVA 

   MATEMATIKA 

 

 1.R – S.KOPIĆ I V. MAJDENIĆ 

 2.R – M.KOLAR I S.SVOREN 

 3.R- Ž.KOVAČEVIĆ I A.MAJDENIĆ 

 4.R- K.KUDRIC I I. HRANUELI 

 5.R – S.KOPIĆ-KOROV 

 7. I 8.R – M.KOVAČ 

    KEMIJA 
 

 7. I 8.R – S.MIKIĆ 



DODATNA NASTAVA 

Ciljevi dodatne nastave: omogućiti 

učenicima stjecanje, dodatnih znanja i 

vještina, omogućiti učenicima rad prema 

programima i sadržajima različite težine i 

složenosti s obzirom na interese učenika 

te pristup različitim izvorima znanja, 

razvijati sposobnost za samostalni rad 

Način realizacije: individualni rad, timski 

rad, rješavanje problemskih zadataka 

Vremenski okvir: tijekom školske godine 

Troškovnik: nije potrebno dodatno 

financiranje 

Način vrjednovanja: individualno 

praćenje uspješnosti usvajanja sadržaja, 

zainteresiranost učenika za DOD, 

sudjelovanje i uspjeh postignut na 

natjecanjima 



DODATNA NASTAVA 

       MATEMATIKA 
 

 1.R – V. MAJDENIĆ 
 2.R – M.KOLAR I S.SVOREN 
 3.R- Ž.KOVAČEVIĆ I A.MAJDENIĆ 
 4.R- K.KUDRIC I I.HRANUELI 
 6. I 8.R – S.KOPIĆ-KOROV 
 7. I 8.R – M.KOVAČ 



HRVATSKI JEZIK 

 1.R – S.KOPIĆ 

 

 

DODATNA NASTAVA 

      KEMIJA 

 7.I 8.R – S. MIKIĆ 

 

 
FIZIKA 

 7.I 8.R – L. SERTIĆ 

 

 



Plan izbornih predmeta 

1. r vjeronauk 

2. r vjeronauk 

3. r vjeronauk 

4. r vjeronauk njemački  

jezik 

5. r vjeronauk informatika njemački jezik promet 

6. r vjeronauk informatika njemački jezik 

7. r vjeronauk informatika njemački jezik 

8. r vjeronauk informatika njemački jezik 



IZBORNA NASTAVA   

 

Naziv aktivnosti: NJEMAČKI JEZIK 

 

Cilj aktivnosti: razvijanje znanja i ljubavi prema 

njemačkom jeziku i kulturi zemalja njemačkog 

govornog područja  

Način realizacije: slušanje, čitanje, govorenje, 

pismeno izražavanje na njemačkom jeziku  

Nositelji: učenici od 4. do 8. razreda, 

učitelji njemačkog jezika Krešimir Lagetar i 

Gordana Jantoš  

Vrijeme realizacije: 2 školska sata tjedno 

tijekom šk.god 

Troškovnik: troškovi kopiranja dodatnih 

materijala oko 50kn  

Način vrednovanja: usmena i pismena provjera 

znanja tijekom nastavne godine  



IZBORNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: VJERONAUK 

 

Cilj aktivnosti: produbiti izgraditi stav temeljnog 

povjerenja i ljubavi prema Bogu, prema sebi i drugima, 

kao i životu općenito, naučiti prihvaćati i poštovati ljude 

različite od sebe, otkriti snagu istinske vjere i 

zajedništva kao pomoć i potporu na svom životnom 

putu, otkriti i upoznati u kršćanskoj ponudi Evanđelja 

put i način odupiranja negativnim životnim iskušenjima i 

problemima  

Način realizacije: obrada, vježba, samostalni rad, rad 

u skupinama, ponavljanje  

Nositelji: učenici od 1. do 8. razreda, 

vjeroučiteljice Liana veber i Mirjam Ćosić  

Vrijeme realizacije: 2 školska sata tjedno tijekom 

šk.god 

Troškovnik: potrošni materijal za rad s učenicima 

(papir za fotokopiranje, hamer papir, materijali potrebni 

za grupni rad)-ukupno 500kn  

Način vrednovanja: može se provoditi kroz:usmenu 

komunikaciju, pismenu provjeru znanja, vrednovanje 

stvaralačkog izražavanja, vrednovanje rada u skupini, 

vrednovanje kreativnog likovnog i pismenog 

izražavanja, vrednovanje kulture međusobnog 

komuniciranja  



IZBORNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: INFORMATIKA 

 

Cilj aktivnosti: steći temeljna znanja i vještine 

za samostalno služenje računalom u 

svakodnevnom životu i stvaranje osnova za 

nadogradnju u daljnjem školovanju.  

Način realizacije: putem redovite nastave u 

specijaliziranoj učionici, kroz različite oblike i 

metode poučavanja i učenja  

Nositelji: učenici od 5. do 8. razreda, 

učiteljica Mirta Kovač  

Vrijeme realizacije: 2 školska sata tjedno 

tijekom šk.god 

Troškovnik: troškovi odlaska na natjecanja  

Način vrednovanja:opisno i brojčano 

vrednovanje postignuća učenika u skladu s 

rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima  



IZBORNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: PROMET 

 

Cilj aktivnosti: osposobiti učenike za sigurno 

sudjelovanje u prometu, upoznavanje i 

poštivanje prometnih propisa i pravila, razviti 

prometnu kulturu kod učenika, osnivanje 

prometne jedinice.  

Način realizacije: učionička nastava: usvajanje 

znanja o prometnim pravilima i propisima. 

na poligonu : primjena stečenih znanja u praksi, 

provjeravanje znanja i sudjelovanje na 

natjecanju koje organizira HAK. 

 Nositelji: učenici 5. razreda, 

Učiteljica Lovorka Sertić  

Vrijeme realizacije: 2 školska sata tjedno 

tijekom šk.god 

Troškovnik: potrošni materijal(100kn), odlazak 

na natjecanja(100kn po učeniku)  

Način vrednovanja: testovi za provjeru znanja i  

sposobnosti, sudjelovanje na gradskom, 

županijskom i državnom natjecanju  



 

IZVANNASTAVNE 
AKTIVNOSTI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RAZREDNA NASTAVA 

1. –  4. RAZRED 

PREDMETNA NASTAVA 

5. - 8. RAZRED 



RAZREDNA NASTAVA 

     matična škola 

 
Naziv aktivnosti: MALI PJEVAČKI ZBOR 
 

Cilj aktivnosti: razvijanje interesa i sposobnosti 

za zborno i solo izvođenje pjesama i napjeva – 

pjevanjem i sviranjem ( na udaraljkama i 

zvečkama );razvijanje interesa za glazbeno 

stvaralaštvo i stvaranje glazbenog ukusa te 

usvajanje i razvijanje znanja iz glazbena kulture i 

stvaralaštva   (narodnog i umjetničkog)  

Način realizacije: učionička nastava, 

sudjelovanje na školskim i mjesnim priredbama 

Nositelji: voditeljica zbora Milica Kolar i učenici 

1.-4. razreda 

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: troškovi kopiranja(100kn), 

prkatikable-prenosive stepenice za 

pjevače(600kn), notni stalak (200kn) 

Način vrednovanja: opisno praćenje učenika, 

sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole 

(priredbe, koncerti) 



RAZREDNA NASTAVA 

     matična škola 

Naziv aktivnosti: LIKOVNA SKUPINA 
 

Cilj aktivnosti: navikavati djecu na primjenu 

različitih materijala u izvođenju likovnih radova i 

usvajanje novih tehnika, kreativno izražavanje, 

razvijanje radnih navika, razvijanje motornih 

vještina, poticanje imaginarnog mišljenja, razvijati 

ljubav za estetiku i umjetnost, razviti prostorno 

predočivanje 

Način realizacije: individualni rad, rad u 

skupinama, frontalni rad, rad po promatranju, 

rad po sjećanju, rad po zamišljanju, građenje,  

variranje, kombiniranje, kreativna igra  

Nositelji: učiteljica Katarina Kudric i učenici  

1.-4. razreda 

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: 50kn mjesečno 

Način vrednovanja: izložba radova 

 



RAZREDNA NASTAVA 

       matična škola 
 

Naziv aktivnosti: ČUVARI TRADICIJE 
 

Cilj aktivnosti: usaditi učenicima osjećaj za 

očuvanje tradicije i naslijeđa svojeg kraja kroz 

plesove i nošnju, običaje i satre dječje igre 

Način realizacije: plesanje i pjevanje lokalnih 

plesova, poučavanje starih običaja vezanih za 

život i rad ljudi ovog kraja, stare igre 

Nositelji: učiteljica Sandra Kopić i učenici  

1.-4. razreda 

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: nema dodatnih troškova 

Način vrednovanja: opisno vrednovanje 

interesa, aktivnosti i zalaganja učenika u 

bilježnici za slobodne aktivnosti, sudjelovanje u 

priredbama i izložbama škole 

 



RAZREDNA NASTAVA 

     matična škola 

Naziv aktivnosti: RECITATORSKO- DRAMSKA SKUPINA 

 

Cilj aktivnosti:razvoj samopouzdanja, uvježbati i  

prikazati recitatorsko –dramske sadržaje na javnim mjestima 

kao obilježja društvenog zbivanja  

Način realizacije: obilježavanje društvenih  

zbivanja vezanih za školu, učenike i roditelje  

Nositelji: učiteljica Željka Kovačević i učenici  

1.-4. razreda 

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: potrošni materijal za rad, 

 troškovi kopiranja 

Način vrednovanja: sudjelovanje na  

školskim priredbama 

 



RAZREDNA NASTAVA 

  područna škola Črnkovci  

       
Naziv aktivnosti: CVJEĆARI 
 

Cilj aktivnosti: pronaći i sakupiti sjemenje za 

proljetnu sjetvu cvijeća, urediti lončanice, voditi 

brigu oko njege lončanica, uređenje školskog 

cvjetnjaka, uzgoj i njega cvijeća u cvjetnjaku  

Način realizacije: praktični rad, radovi u 

cvjetnjaku:čišćenje, okapanje, zalijevanje 

Nositelji: učiteljica Vesna Majdenić  i učenici  

1.-4. razreda područne škole u Črnkovcima 

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: 100kn koje snose roditelji 

Način vrednovanja: opisno vrednovanje 

Praćenjem aktivnosti i kroz usmenu 

komunikaciju  



RAZREDNA NASTAVA 

  područna škola Črnkovci  

 
Naziv aktivnosti: KREATIVNA SKUPINA 
 

Cilj aktivnosti: razvijanje kreativnosti, usvajanje 

estetskih vrijednosti, razvijanje interesa i 

sklonosti za likovno stvaralaštvo, učenicima koji 

pokazuju sklonost za kreativan izražaj i 

stvaranje razvijati samostalnost koristeći se 

različitim oblicima rada u svrhu daljnjeg razvoja 

dječje kreativnosti, predstavljati njihove radove 

na školskim izložbama i putem dječjih časopisa 

Način realizacije: Rad prema planu rada 

skupine „Kreativna grupa“   

Nositelji: učiteljica Senka Svoren  i učenici  

1.-4. razreda područne škole u Črnkovcima 

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: 100kn koje snose roditelji 

Način vrednovanja: zalaganje i aktivnost 

učenika vrednovati opisno  



RAZREDNA NASTAVA 

  područna škola Črnkovci  

 
Naziv aktivnosti: RECITATORSKO-DRAMSKA 

SKUPINA 
 

Cilj aktivnosti: razvoj samopouzdanja, uvježbati 

i prikazati recitatorsko –dramske sadržaje na 

javnim mjestima 

kao obilježja društvenog zbivanja  

Način realizacije:oslobađanje straha od javnog 

nastupa, afirmacija 

Nositelji: učiteljica Ivana Hranueli  i učenici  

1.-4. razreda područne škole u Črnkovcima 

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: potrošni materijal za rad, troškovi 

kopiranja 

Način vrednovanja: sudjelovanje na školskim 

priredbama 



RAZREDNA NASTAVA 

  područna škola Črnkovci  

 Naziv aktivnosti: ŠPORTSKA SKUPINA 
 

Cilj aktivnosti: očuvanje mentalnog i tijelesnog 

zdravlja djece, poticanje cjelovitog razvoja 

osobnosti djeteta i podizanje kvaliteta njegova 

življenja, stvaranje navika u djece za stalnim 

tjelesnim vježbanjem,razvijati zdravstvenu 

kulturu učenika radi očuvanja i promicanja 

osobnog zdravlja i zdravlja svoje okoline 

Način realizacije: namijenjeno učenicima od 1. 

do 4. razreda radi zadovoljavanja osnovne 

tjelesne potrebe djece za kretanjem i igrom, te 

povećanjem otpornosti organizma na nepovoljne 

okolinske utjecaje 

 Nositelji: učiteljica Ana Majdenić  i učenici  

1.-4. razreda područne škole u Črnkovcima 

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: 100kn koje snose roditelji 

Način vrednovanja: praćenje učenika u 

napredovanju, zalaganju te analiza rezultata na 

natjecanjima  



PREDMETNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: LITERARNO-NOVINARSKA 

SKUPINA 
 

Cilj aktivnosti: razvijanje spisateljskih  i jezičnih 

vještina (uporaba pravopisa), kreativno pisanje u 

različitim novinarskim izričajima, rad na 

školskom listu 

 Način realizacije: bilježenje svih bitnih školskih 

događaja, istraživanje događaja koji povezuju 

lokalnu zajednicu i školu, izdvajanje sastavaka 

vezanih za razna obilježavanja  

Nositelji: učiteljica hrvatskog jezika Sanja 

Birović, učenici od 5. do 8. razreda  

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: troškovi ispisa, rada na računalu, 

izdavanja školskog lista  

Način vrednovanja: opisno praćenje učenika, 

razvijanje  interesa za moguće buduće 

zanimanje, dodatne aktivnosti učenika, uspjesi 

na natjecanjima  



PREDMETNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: POVJESNIČARI 

 

Cilj aktivnosti: obilježavanje povijesnih zbivanja 

u hrvatskoj i u svijetu(izrada panoa, radio 

emisija, skupljanje poštanskih maraka 

Način realizacije: radio emisije, pano, pjesme, 

sastavi, fotografije, slike 

Nositelji: učiteljica Jelica Mikić, učenici od 5. do 

8. razreda  

Vrijeme realizacije: 0,5 sati tjedno tijekom 

šk.god 

Troškovnik: OKO 250 KN  

Način vrednovanja:primjena stečenih znanja 

tijekom svih nastavnih predmeta poput 

proširenog znanja, vrednovati brigu učenika oko 

svog rada, poticati učenike na pismeno, likovno i 

glazbeno stvaralaštvo 



PREDMETNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: EKO KVIZ “LIJEPA NAŠA” 
 

 

Cilj aktivnosti: razvijanje ekološke svijesti i 

važnosti održivog razvoja, razvijanje domoljublja. 

motivacija učenika na prezentaciju svojih znanja 

i vještina, poticanje učenika na samostalan rad.  

 Način realizacije: Priprema učenika za 

pismenu i usmenu provjeru znanja iz ekologije, 

biologije, kemije, geografije i vjeronauka. Izrada 

praktičnog rada i prezentacije., sudjelovanje na 

natjecanjima. 

Nositelji: učiteljica Sanja Nekić i učenici 5.-

8r.razreda 

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: trošak papira i kopiranja za upute i 

zadatke te za eksperimentalni dio rada.  

Način vrednovanja:pohvale, priznanja i zahvale 

učenicima 



PREDMETNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: EKOLOZI 

 

Cilj aktivnosti: usvajanje znanja s područja 

ekologije i zaštite okoliša, usvajanje stavova 

vezanih uz potrebu zaštite okoliša i odabir pravih 

životnih vrijednosti  

Način realizacije: individualno-praktični i timski 

rad, sudjelovanje na eko-kvizu 

Nositelji: Učiteljica Senka Mikić i učenici 5.-

8.razreda 

Vrijeme realizacije: 1 sat tjedno tijekom šk.god 

Troškovnik: nema dodatnih troškova 

Način vrednovanja: individualno opisno 

praćenje učenika, vrednovanje rezultata na 

natjecanjima 



PREDMETNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: DRUŠTVO PODMLATKA 

CRVENOG KRIŽA 

 

Cilj aktivnosti: kod učenika razvijati pozitivne 

osjećaje:humanosti, ljubav, pružanje pomoći, 

druženje, jačati snagu prijateljstva, povjerenje, 

human odnos prema starijima, biti ljubazan, 

izbjegavati sebičnost, biti spreman odvojiti svoje 

vrijeme za osamljenog i nemoćnog, postati 

volonter 

Način realizacije: rad u parovima, grupama, 

individualno, surađivati sa roditeljima i susjedima  

Nositelji: Učiteljica Jelica Mikić, učenici od 5. do 

8. razreda, roditelji 

Vrijeme realizacije:  tijekom šk.god 

Troškovnik: troškovi oko 200kn  

Način vrednovanja: bolje i kvalitetnije 

međusobno razumijevanje, razvijati humane 

odnose, biti uljudan i pomagati starijima i 

nemoćnima, pomoć siromašnijim učenicima 



PREDMETNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: STOLNI TENIS 

 

Cilj aktivnosti: učenje različitih tehnika i 

udaraca  stolnog tenisa   

Način realizacije: igranjem i treniranjem stolnog 

tenisa  

Nositelji: učenici 5.-8.razreda i učitelj Krešimir 

Lagetar 

Vrijeme realizacije: 1školski sat tjedno tijekom 

šk.god 

Troškovnik: troškovi oko 200kn  

Način vrednovanja: sudjelovanje u 

aktivnostima i natjecanjima 



PREDMETNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: TAMBURAŠKI ORKESTAR 

 

Cilj aktivnosti: upoznati različitu literaturu 

Naučiti lijepo svirati, prezentacija naučenog 

gradiva na školskim priredbama za Božić i Dan 

škole 

Način realizacije: slušanje glazbe, 

sviranje, uvježbavanje, izvođenje skladbi 

Nositelji: učiteljica Zdenka Kvesić i učenici 5.-8. 

razreda 

Vrijeme realizacije: 2 školska sata tjedno 

tijekom šk.god 

Troškovnik: troškovi kopiranja oko 300kn i 

kompleta žica 500kn 

Način vrednovanja: sudjelovanje na školskim 

priredbama i drugim događanjima u školi i 

mjestu  



PREDMETNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: PJEVAČKI ZBOR 

 

Cilj aktivnosti: Upoznavanje strane i domaće 

dječje zborske literature. Lijepo i izražajno 

pjevanje uz razumijevanje teksta. Naučene 

skladbe prezentirati na školskim priredbama za  

- Dane kruha, Sv. Misa povod početka školske 

godine, Božićna priredba, Valentinovo, Dana 

škole.   

Način realizacije: probe pjevačkog zbora 

Izvođenje skladbi  

Nositelji: učiteljica Zdenka Kvesić i učenici 5.-8. 

razreda 

Vrijeme realizacije: 2 školska sata tjedno 

tijekom šk.god 

Troškovnik: troškovi kopiranja oko 300kn  

Način vrednovanja: sudjelovanje na školskim 

priredbama i drugim događanjima u školi i 

mjestu  



PREDMETNA NASTAVA 

Naziv aktivnosti: SINTISAJZER 

 

Cilj aktivnosti: Upoznati različitu literaturu 

Prezentacija naučenog gradiva na školskim 

priredbama za Božić i Dan škole  

Način realizacije: sviranje, uvježbavanje i 

izvođenje skladbi 

Nositelji: učiteljica Zdenka Kvesić i učenici 5.-8. 

razreda 

Vrijeme realizacije: 2 školska sata tjedno 

tijekom šk.god 

Troškovnik: troškovi kopiranja oko 200kn  

Način vrednovanja: sudjelovanje na školskim 

priredbama i drugim događanjima u školi i 

mjestu  



IZVANUČIONIČNA  
NASTAVA 

POSJET KINU  
I KAZALIŠTU 

TERENSKA 
NASTAVA  



TERENSKA NASTAVA  

1.i 2. razred 

Naziv aktivnosti: Kulturne i prirodne 

znamenitosti zavičaja: ZOO-vrt u osijeku i 

životinje ZOO vrta 
 

Cilj aktivnosti: razvijanje interesa za prirodne i 

kulturne znamenitosti zavičaja te upoznavanje 

istih, usvajanje znanja o važnosti i načinima 

očuvanja pojedinih životinjskih vrsta 

 Način realizacije: posjet Zoo-vrtu, razgled, 

sudjelovanje u radionicama Zoo-vrta  

Nositelji: učenici i učiteljice 1.i 2. razreda 

Vrijeme realizacije:  svibanj 2013.g. 

Troškovnik: oko 40kn po učeniku (trošak za 

ulaznicu i prijevoz snose roditelji) 

Način vrednovanja: listići, tematski pano, 

plakat 



TERENSKA NASTAVA  

3.i 4. razred 

Naziv aktivnosti: Zagreb-glavni grad 

Republike Hrvatske 

 

Cilj aktivnosti: upoznati Zagreb kao glavni grad 

Republike Hrvatske, te kao političko, kulturno i 

upravno središte i upoznati najvažnije kulturno-

povijesne spomenike  

Način realizacije: posjet Zagrebu 

Nositelji: učenici i učiteljice 3.i 4. razreda 

razreda 

Vrijeme realizacije:  svibanj 2013.g. 

Troškovnik: troškove snose roditelji 

Način vrednovanja: plakat, razredni pano, 

fotografije 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA – 1.razred 

AKTIVNOST 
CILJ 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

REALIZACIJE 
NOSITELJI 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

TROŠKOVN

IK 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

Promet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posjet dječjem 

kazalištu 

 

Jesen, zima, 

proljeće i ljeto 

 

 

Zimske radosti 

 

 

 

Dan planeta 

Zemlje 

Osposobiti učenike za 

sigurno i samostalno kretanje 

na putu od škole do kuće i 

obrnuto, osvojiti i uvježbati 

sigurno i pravilno kretanje 

prometnicom i prelaženje 

preko nje; usvojiti funkciju 

pješačkog prijelaza i 

semafora 

Razvijati kulturu ponašanja u 

javnim ustanovama i na 

javnim mjestima 

Uočavati i pratiti promjene u 

prirodi i njihov utjecaj na 

život; razlikovati godišnja 

doba prema najvažnijim 

obilježjima 

Razvijanje interesa za 

tjelesne aktivnosti, razvijanje 

tjelesne i zdravstvene kulture 

Razvijanje interesa za 

čuvanje čistoće okoliša, 

shvaćanja važnosti 

odgovornosti za skrb o 

okolišu 

Promatranje, 

demonstracija, praktičan 

rad – prelaženje kolnika 

po pješačkom prijelazu 

 

 

 

 

Promatranje i slušanje 

kazališne predstave 

 

 

Promatranje, opisivanje, 

demonstriranje, 

praktičan rad 

Izvođenje igara na 

snijegu 

 

Angažiranje učenika u 

akcijama čišćenja 

okoliša 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteljice Vesna 

Majdenić i Sandra 

Kpoić i učenici 1. 

razreda 

Rujan,studeni-3 sata 

 

 

 

 

 

 

 

Studeni, svibanj-6sati 

 

 

Rujan, listopad, 

siječanj, ožujak i 

svibanj-4 sata 

 

 

Siječanj-2sata 

 

 

 

Travanj-1 sat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi  putavanja 

i ulaznica-snose 

roditelji 

 

 

Opisno praćenje i 

vrednovanje praktičnog 

rada 

Evaluacijski listići –  

HJ (MK), opisno 

praćenje i vrednovajne 

 

 

Opisno praćenje učenika 

 

 

 

 

Opisno praćenje učenika 

 

 

 

Opisno praćenje i 

vrednovanje 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA – 2.razred 

Jesen, zima, 

proljeće, 

ljeto 

 

 

 

 

 

 

Upoznajmo 

svoje mjesto 

 

 

 

 

 

Moj zavičaj 

 

 

 

 

 

Vode u 

zavičaju 

 

 

Uočiti glavna obilježja 

godišnjih doba, povezati 

vremenske promjene i 

njihov utjecaj na biljni i 

životinjski svijet i rad ljudi. 

Razviti pozitivno stajalište 

prema okolišu i ljepotama 

prirode 

 

Znati središte mjesta i 

nazive ulica. Upoznati 

značajne građevine u blizini 

škole. Razvijati vještinu 

snalaženja u prostoru. 

Izgraditi kulturu ponašanja i 

komunikacije 

 

Upoznati zavičaj u kojem 

učenik živi. Zamjećivati 

posebnosti svoga zavičaja. 

Razvijati osjećaj pripadnosti 

i ljubavi prema zavičaju. 

 

Upoznati najpoznatije vode 

u zavičaju. Razvijati 

pozitivno stajalište o 

važnosti voda 

 

Promatranje, 

opisivanje, 

razgovor, 

demonstracija, rad u 

skupinama, frontalni 

rad, rad u paru 

 

 

 

frontalni rad, rad u 

skupinama, 

demonstracija, 

crtanje., pisani rad 

 

 

 

Individualni rad, 

rad u skupinama, 

demonstracija, 

pisani rad, čitanje 

i rad na tekstu 

 

frontalni rad, rad u 

skupinama, 

demonstracija, 

crtanje., pisani rad 

Listopad, 
siječanj, 
ožujak, 
svibanj 
 
 
 
 
 
 
 
Studeni 
 
 
 
 
 
 
 
Veljača 
 
 
 
 
 
 
ožujak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteljice 

Milica Kolar i 

Senka Svoren 

i učenici 2. 

razreda 

Troškovi 

fotografiranja, 

izrade fotografija, 

fotokopiranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi 

kopiranja 

Evaluacijski 

listić 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluacijski 

listić, usmeni 

odgovori 

 

 

 

Pitanja u radnoj 

bilježnici 

 

 

 

 

Prezentacija 

radova po 

skupinama i 

usmeni odgovori 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA – 2.razred 

Kulturne 

ustanove 

 

 

 

 

 

 

Putujemo 

 

 

 

 

 

Posjet 

kazalištu 

i kinu 

Upoznati i razlikovati 

kulturne ustanove u 

zavičaju i znati njihovu 

osnovnu namjenu 

 

 

 

 

Upoznati autobusni 

kolodvor. Shvatiti važnost 

prometne povezanosti u 

zavičaju. 

 

 

Razvijati kulturu 

ponašanja u javnim 

ustanovama 

frontalni rad, rad u 

skupinama, 

demonstracija, 

crtanje., pisani 

rad, čitanje, rad na 

tekstu 

 

 

Frontalni rad, 

individualni rad, 

razgovor, 

demonstracija 

 

 

Posjet dječjem 

kazalištu i kinu 

Veljača 

 

 

 

 

 

 

 

Svibanj 

 

 

 

 

 

Listopad

, ožujak 

 

 

 

 

Učiteljice 

Milica Kolar i 

Senka Svoren 

i učenici 2. 

razreda 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi 

kopiranja 

 

 

 

 

Troškovi 

prijevoza i 

ulaznica 

 

 

 

 

Rješavanje 

zadataka u 

radnoj bilježnici 

 

 

 

 

 

 

Evaluacijski 

listić 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA – 3.razred 

AKTIVNOST CILJ 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

REALIZACIJE 

NOSITELJI VRIJEME  

REALIZACI

JE 

TROŠKOVNIK NAČIN  

VREDNOVANJA 

SNALAŽENJE  U 

PROSTORU 

                                       

- odrediti glavne i 

sporedne strane 

svijeta, stajalište i 

obzor 

demonstracija 

-praktični radovi 

-izlaganje 

-razgovor 

Učiteljice i 

učenici 3. 

razreda 

Rujan, 2011. Nema troškova Praktični rad 

SPOZNAVANJE  

PRIRODE 

-uočavati i 

razlikovati 

vremenske 

pojmove pojedinih 

godišnjih doba 

- praktični rad 

-radni listić 

- crtanje 

-pisani rad 

Učiteljice i 

učenici 

Listopad 

Prosinac 

Ožujak 

Trošak kopiranja 

20 kn 

-plakat 

-usmeno izlaganje 

OBILJEŽJA 

ZAVIČAJNE 

REGIJE 

I ŽIVOTNE 

ZAJEDNICE  

gospodarstvo 

zavičaja 

prepoznavanje i 

čuvati biljni i 

životinjski svijet 

voda stajačica i 

tekućica 

-razgovor 

-rad na tekstu 

- praktični rad 

-demonstracija  

-izlaganje 

Učiteljice i 

učenici 

Listopad  

Studeni  

Veljača 

Ožujak  

Travanj 

Trošak kopiranja 

20 kn 

-plakati 

-fotografije 

-razredni pano 

-pisani rad 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA – 4.razred 
Posjet 

dječjem 

kazalištu i 

kinu 

 

 

 

 

Životna 

zajednica-

travnjak 

 

 

 

 

Prirodno-

zemljopisni 

uvjeti 

nizinskih 

krajeva 

 

 

Čuvamo 

okoliš 

 

Ususret ljetu 

 

-razvijati kulturu 

ponašanja u javnim 

ustanovama i na javnim 

mjestima 

-razvijati estetske 

vrijednosti 

 

-razumijeti povezanost 

biljaka I životinja u 

životnoj 

zajednicitravnjaka 

-upoznati nekoliko biljaka 

I životinja travnjaka 

 

 

- uočiti obilježja reljefa I 

podneblja nizinskih 

krajeva 

- uočiti I opisati osnovne 

prirodno-zemljopisne 

uvjete 

 

- razvijati svijest o potrebi 

očuvanja čistog okoliša 

 

-razvijati sposobnost 

uočavanja I opisivanja 

krajolika 

-posjet dječjem 

kazalištu i kinu 

 

 

 

 

 

-promatranje 

biljaka i životinja 

na travnjaku, 

Razgovor, 

opisivanje 

 

 

-posjet bližoj 

okolici, 

promatranje 

okolice sa  

povišenog 

mjesta, 

opisivanje 

razgovor 

-uređenja 

školskog okoliša 

 

- promatranje 

okolice sa 

povišenog 

mjesta, razgovor, 

opisivanje 

 

-listopad 

- ožujak 

 

 

 

 

 

-travanj 

 

 

 

 

 

 

- studeni 

 

 

 

 

 

 

- travanj 

 

 

 

 

- svibanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učiteljice 

Katarina Kudric i 

Ivana Hranueli i 

učenici 4. razreda 

-cijena ulaznice i 

prijevoz 

- troškovi 

prijevoza 

-evaluacijski listić 

 

 

 

 

 

 

- plakati, herbarij 

 

 

 

 

 

- evaluacijski listić,  

plakati, slike 

 

 

 

 

 

 

- sastavi 

 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA – 5. i 6.razred 

AKTIVNOST CILJ 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

REALIZACIJE 

NOSITELJI VRIJEME 

REALIZACIJE 

TROŠKOVNIK NAČIN 

VREDNOVANJA 

Posjet Cine 

staru u 

Osijeku 

ili Kino 

Tomislavu u 

Valpovu 

Zainteresirati učenike za 

filmsku kulturu, bolje 

razumijevanje gradiva 

na primjeru filma 

Gledanje 

filmova i  

pisanje 

bilježaka 

te razgovor o 

istom 

Učitelji 

hrvatskoga 

jezika, 

učenici 

5. i 6.r 

Dva puta 

tijekom 

nastavne godine  

- prema ponudi 

filmskih naslova 

( u listopadu i 

travnju ) 

  

Troškove snose 

učenici u cijeni 

karte i prijevoza  

 školskim 

autobusom 

Interpretacija 

pogledanih 

filmova, bolje 

razumijevanje 

gradiva i bolji 

uspjeh te veća 

zainteresiranost za  

nastavu 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA – 7. i 8.razred 

AKTIVNOST 
CILJ 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

REALIZACIJE 
NOSITELJI 

VRIJEME 

REALIZACIJE 
TROŠKOVNIK 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

Posjet HNK 

u Osijeku 

Na primjeru upoznati 

obilježja dramske 

kulture, naučiti se 

ponašanju u kazališnom 

prostoru, razviti osjećaj 

za dramsku kulturu i 

potaknuti učenike i na 

samostalne buduće 

odlaske    

Gledanje 

predstave i 

pisanje 

bilježaka na 

satu hrvatskoga 

jezika te 

razgovor o 

istom 

Učitelji 

hrvatskoga 

jezika, 

učenici 7. i 

8.-ih  

razreda  

 Dva puta 

tijekom 

nastavne godine 

– u  studenom i 

ožujku 

Troškove snose 

učenici u cijeni 

karte i prijevoza  

 školskim 

autobusom 

Interpretacija 

podgledanih 

predstava, bolje 

razumijevanje 

gradiva i bolji 

uspjeh te veća 

zainteresiranost za  

nastavu 



             PROJEKT 

 
Naziv aktivnosti: “ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE” 

 

Cilj aktivnosti: približiti policiju i njen rad 

učenicima kako bi mogli uvidjeti 

dobronamjernost profesije policajca, razviti kod 

učenika uvjerenje o štetnosti zlouporabe droga i 

drugih sredstava ovisnosti 

Način realizacije: predavanja, radionice, posjet 

PP Donji Miholjac  

Nositelji: učitelji, učenici 4., 5., 6. razreda, 

roditelji učenika 6. razreda, PU Osječko-

baranjska, PP Našice, Vijeće za prevenciju 

Grada Donjeg Miholjca 

Vrijeme realizacije:  tijekom šk.god. 

2012./2013. 

Troškovnik:  

Način vrednovanja: ankete učenika i roditelja, 

analiza FF i PU 



   PROJEKT 

 

 Naziv aktivnosti: “ZA ZDRAVLJE NAŠE 

DJECE” 

 

Cilj aktivnosti: prikupljanje novčane pomoći za 

kupnju opreme Kliničke bolnice Osijek, razvijanje 

humanosti, naučiti dijeliti, odricati se, štedjeti, 

poticati se međusobno na humanitarni rad 

Način realizacije: prikupljanje novčanih 

sredstava, izrada i prodaja ukrasa i radova, 

doniranje animiranih filmova, prikupljanje 

plastične ambalaže 

Nositelji: učenici i učitelji OŠ Hravstki sokol 

Podgajci Podravski, voditeljica Ajda Zubčić 

Vrijeme realizacije:  tijekom šk.god. 

2012./2013. 

Troškovnik: 300kn za izradu ukrasa i 200 kn za 

prijevoz plastične ambalaže 

Način vrednovanja: izviješće o realizaciji 

projekta i skupljenim sredstvima, posjet odjelu 

pedijatrije 



          PROJEKT 

 
Naziv aktivnosti: GOVOR STANOVNIKA ŽUPE 

SVETOG MARTINA PODGAJCI PODRAVSKI 

 

Cilj aktivnosti: sačuvati od zaborava 

karakterističan govor domaćeg stanovništva 

Način realizacije: istraživanje na terenu i 

bilježenje govora starijih stanovnika, snimanje 

kamerom i pohrana na CD i pismeno 

Nositelji: učenici 5.-8.razreda, učitelji razredne 

nastave i hrvatskog jezika, učitelj informatike i 

ravnateljica Dubravka Stanić 

Vrijeme realizacije:  tijekom šk.god. 

2012./2013., 2013./2014. 

Troškovnik: putni trošak za istraživanje na 

terenu (200kn), sastanci sudionika uz okrijepu 

(300kn) 

Način vrednovanja: ocjena javnosti i stručnih 

osoba-lingvista 



PROJEKTNI DANI 
-razredna nastava 

Naziv aktivnosti: OLIMPIJSKI DAN 

 

Cilj aktivnosti: usmjeravati učenike da sport i 

rekreacijski sadržaji postanu njihova životna 

potreba i svakodnevna navika, razvijati svjesnu 

radnu disciplinu,poštivati pravila igre i poticati 

natjecateljski duh, sportom i rekreacijom razvijati 

pozitivan stav prema zdravom načinu života  

Način realizacije:izrada olimpijske 

zastave,plakat o sudionicima 

olimpijade,prezentacija radova, natjecanje u 

igrama- vožnja biciklom, romobilom, rolama, 

skejt- boardom- poligon spretnosti....podjela 

odličja i priznanja  

Nositelji: učiteljice i učenici razredne nastave 

PŠ ČRNKOVCI  

Vrijeme realizacije:  rujan 2012. 

Troškovnik: 100kn po razredu 

Način vrednovanja: izlaganje učeničkih radova 

i razumijevanje iskustva s drugim razredima 

Izrada panoa , umnih mapa, sudjelovanje u 

aktivnosti i natjecanjima  



PROJEKTNI DANI  

– razredna nastava 

Naziv aktivnosti: “DAN HRVATSKOG 

JEZIKA” 

 

Cilj aktivnosti: razlikovati književni jezik od 

zavičajnog govora, usmeno i pisano komunicirati 

na svom zavičajnom govoru, osvijestiti zavičajni 

govor kao kulturnu baštinu 

Način realizacije: rad u radionicama, 

prezentacije, plakati 

Nositelji: učenici i učiteljice 1.- 4.razreda 

Vrijeme realizacije:  ožujak 

Troškovnik: Način vrednovanja: sastavi, 

plakati, prezentacija radova 



PROJEKTNI DANI  

– predmetna nastava 

Naziv aktivnosti: DRAVA 

 

Cilj aktivnosti: istražiti geografske podatke o 

dravi-pritoku Stara Drava, ribolov na starinski 

način, pranje rublja na starinski način, turistički 

plakat, likovno izražavanje-motivi Stare Drave 

Način realizacije: podaci s interneta i literature, 

istraživanje na terenu, bilježenje i fotografiranje 

starijih stanovnika pri demonstraciji ribolova i 

pranja rublje 

Nositelji: učenici 5.-8.razreda, učitelji 

predmetne nastave, vanjski suradnici, 

ravnateljica  

Vrijeme realizacije:  27. rujan 2012. 

Troškovnik: papir, baterije, ribički mamci, boje 

Način vrednovanja: zalaganje, maštovitost, 

snalažljivost, usmena pohvala 



PROJEKTNI DANI  

– predmetna nastava 

Naziv aktivnosti: “POLICIJA - NAŠ 

PRIJATELJ” 

 

Cilj aktivnosti: preventivno djelovati na 

suzbijanje neprihvatljivog ponašanja učenika 

naše škole 

Način realizacije: posjet učenika PP Donji 

Miholjac, radionice, 

demonstracija(daktiloskopiranje, 

alkotestiranje,scenarij vršenja očevida, vrste 

opojnih droga) 

Nositelji: učenici 5.-8.razreda, učitelji 

predmetne nastave, policijski djelatnici 

Vrijeme realizacije:  12. ožujka 2013. 

Troškovnik: putni trošak školskog autobusa-

100kn 

Način vrednovanja: usmena pohvala, objava u 

medijima 

 



U Podgajcima Podravskim, 13. rujna 2012. godine 

 

 

KLASA:602-02/12-01/1 

URBROJ:2115-10-12-01 

 

 

 

Ravnateljica                                     Predsjednica Školskog odbora 

Dubravka Stanić                               Gordana Jantoš 

 


