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Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008), Školski odbor na sjednici odrţanoj 15. 

rujna 2011., na prijedlog Učiteljskog vijeća donosi 

 

 

 

ŠKOLSKI KURIKULUM  

ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012. 

 

 

 

Uvod 

 

  Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadrţaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje 

ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali  intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika. Školski 

kurikulum obuhvaća osim sluţbenih programa nastave i druge programe provodi škola, prikazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja, 

te ono po čemu je škola prepoznatljiva. 

 Školski kurikulum predstavlja plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te 

druge odgojnoobrazovne programe i projekte prema smjernicama HNOS – a. Školski kurikulum 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. U planiranju aktivnosti vodimo se 

načelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: 

postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnje na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice. 

 Školski kurikulum je razraĎen po odgojno – obrazovnim područjima. Dostupan je na mreţnim stranicama škole svim 

učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranim za rad i ţivot naše škole. 
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I. IZBORNA NASTAVA 

 

Izborna nastava odnosi se na učenikov osobni izbor odreĎenoga nastavnog predmeta  iz  ponude  nastavnih  predmeta  kao  

izbornih  odgojno-obrazovnih sadrţaja u školi. 

Svrha je izborne nastave omogućavanje učeniku da slobodno kreira odgojno –obrazovni proces u  onom  odgojno-obrazovnom  

području  za  koje  učenik  pokazuje  posebne sklonosti i pojačan način da već usvojena znanja proširi u području koje ga posebno 

zanima. 

 

Sukladno zakonu o odgoju i osnovnom obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik izborni predmet koji odabere na 

početku školske godine mora polaziti do kraja iste. Jedina mogućnost odustajanja od izabranog predmeta izborne nastave je zahtjev i 

obrazloţenje u pisanom obliku od strane roditelja učenika predan Učiteljskom vijeću na početku školske godine. Obveza je učenika da 

satnicu od koje je odustao zamijeni drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi. 

 

U našoj školi učenici mogu odabrati izbornu nastavu iz slijedećih predmeta:  

- njemački jezik – za učenike od 4. do 8. razreda 

- promet – za učenike 5. razreda 

- informatika – za učenike od 5. do 8. razreda 

- vjeronauk – za učenike od 1. do 8. razreda 

 

 Nastava izbornih predmeta se izvodi sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu. Svaka skupina učenika ima po 2 

sata tjedno nastave odreĎenog izbornog predmeta. 
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AKTIVNOST 

 

 

CILJ 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NOSITELJI 

 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

TROŠKOVNIK 

 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

Njemački 

jezik 

4. – 8. 

razreda 

Razvijanje znanja i 

ljubavi prema 

njemačkom jeziku i 

kulturi zemalja 

njemačkog govornog 

područja 

Slušanje, čitanje, 

govorenje, 

pismeno 

izraţavanje na 

njemačkom 

jeziku 

Učenici od 4. 

do 8. 

razreda, 

učitelji 

njemačkog 

jezika 

Krešimir 

Lagetar i 

Gordana 

Jantoš  

Odrţavanje dva 

školska  sata 

tjedno izvan 

redovne nastave 

u okviru 

školskog 

rasporeda 

tijekom cijele 

nastavne godine 

Troškovi 

kopiranja 

dodatnih 

materijala 

(≈50,00 HRK) 

 

Usmena i pismena 

provjera znanja 

tijekom nastavne 

godine 

 

Promet 

5. razred 

 

 

Osposobiti učenike za 

sigurno sudjelovanje u 

prometu, upoznavanje i 

poštivanje prometnih 

propisa i pravila. Razviti 

prometnu kulturu kod 

učenika. 

Osnivanje prometne 

jedinice. 

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. 

 

Učitelj 

tehničke 

kulture 

Velimir 

Stanić i 

učenici 5. 

razreda 

 

Tijekom školske 

godine: 2 

nastavna sata 

tjedno (70 sati 

godišnje) 

 

Potrošni 

materijal (oko 

100 kn) 

Odlazak na 

natjecanje (oko 

100 kn po 

učeniku) 

 

Testovi za provjeru 

znanja i  

sposobnosti. 

Sudjelovanje na 

gradskom, 

ţupanijskom i 

drţavnom 

natjecanju 
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Informatika 

5. – 8. razreda 

Steći temeljna znanja i vještine 

za samostalno sluţenje 

računalom u svakodnevnom 

ţivotu i stvaranje osnova za 

nadogradnju u daljnjem 

školovanju. 

Putem redovite 

nastave u 

specijaliziranoj 

učionici, kroz različite 

oblike i metode 

poučavanja i učenja. 

 Nastavnici 

Mirta Kovač i 

Marko Mikić 

prof. i učenici  

5.-8. razreda 

Od 5.rujna 2011. do  

15. lipnja 2012. 
Troškovi odlaska 

na natjecanja 

Opisno i brojčano 

vrednovanje postignuća 

učenika u skladu s 

rezultatima, ciljevima, 

zadaćama i sadrţajima 

 

Vjeronauk 

1. – 8. razreda 

 

Produbiti izgraditi stav 

temeljnog povjerenja i 

ljubavi prema Bogu, 

prema sebi i drugima, 

kao i ţivotu općenito 

Naučiti prihvaćati i 

poštovati ljude različite 

od sebe 

Otkriti snagu istinske 

vjere i zajedništva kao 

pomoć i potporu na 

svom ţivotnom putu 

Otkriti i upoznati u 

kršćanskoj ponudi 

EvanĎelja put i način 

odupiranja negativnim 

ţivotnim iskušenjima i 

problemima 

 

Obrada, vjeţba, 

samostalni rad, 

rad u skupinama, 

ponavljanje 

 

Vjeroučitelji 

i 

učenici 1.-8.r 

 

Tijekom školske 

godine po 2 sata 

tjedno u svakom 

razrednom 

odjeljenju – 

70sati godišnje 

 

Potrošni 

materijal za rad s 

učenicima (papir 

za fotokopiranje, 

hamer papir, 

materijali 

potrebni za 

grupni rad)-

ukupno 500kn 

 

Moţe se provoditi 

kroz: 

-usmenu 

komunikaciju 

-pismenu provjeru 

znanja 

-vrednovanje 

stvaralačkog 

izraţavanja 

-vrednovanje rada 

u skupini 

-vrednovanje 

kreativnog 

likovnog i 

pismenog 

izraţavanja 

-vrednovanje 

kulture 

meĎusobnog 

komuniciranja 
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II. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 

 

 

AKTIVNOST 

 

 

CILJ 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NOSITELJI 

 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

TROŠKOVNIK 

 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

Likovna 

skupina 

(matična škola) 

 

Navikavati djecu na 

primjenu različitih 

materijala u izvoĎenju 

likovnih radova i 

usvajanje novih tehnika. 

Kreativno izraţavanje. 

Razvijanje radnih 

navika. 

Razvijanje motornih 

vještina. 

Poticanje imaginarnog 

mišljenja. 

Razvijati ljubav za 

estetiku i umjetnost. 

Razviti prostorno 

predočivanje. 

 

 

 

-individualni 

rad, rad u 

skupinama, 

frontalni rad 

- rad po 

promatranju 

- rad po sjećanju 

- rad po 

zamišljanju 

- graĎenje 

- variranje 

- kombiniranje 

- kreativna igra 

 

Učiteljica 

Katrina 

Kudric i 

učenici  

1.-4. razreda 

matične 

škole 

 

Tijekom školske 

godine (1 sat 

tjedno, tj.35 sati 

godišnje) 

 

Materijal za rad 

(oko 50 kn 

mjesečno) 

 

- izloţbe radova 

Sportska 

skupina 

(PŠ Črnkovci) 

  očuvanje 

mentalnog i 

tijelesnog zdravlja 

djece 

 poticanje cjelovitog 

Namijenjeno 

učenicima od 1. 

do 4. Razreda radi 

zadovoljavanja 

osnovne tjelesne 

Učiteljica 

Ana 

Majdenić i 

učenici od 1-

4 

Jedan sat tjedno 

tijekom školske 

godine 

Troškovi ovisno 

o sportskim 

postignućima 

učenika- 

školskom 

Praćenje učenika u 

napredovanju, 

zalaganju te analiza 

rezultata na 

natjecanjima. 
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razvoja osobnosti 

djeteta i podizanje 

kvaliteta njegova 

ţivljenja 

 stvaranje navika u 

djece za stalnim 

tjelesnim 

vjeţbanjem 

 razvijati 

zdravstvenu 

kulturu učenika 

radi očuvanja i 

promicanja 

osobnog zdravlja i 

zdravlja svoje 

okoline 

 

potrebe djece za 

kretanjem i igrom, 

te povećanjem 

otpornosti 

organizma na 

nepovoljne 

okolinske 

utrjecaje 

natjecanju  

 

 

Mali pjevački 

zbor 

Učenici 1. – 4. 

razreda matične 

škole 

Razvijanje interesa i 

sposobnosti za zborno i 

solo izvoĎenje pjesama i 

napjeva – pjevanjem i 

sviranjem ( na 

udaraljkama  

i zvečkama );razvijanje 

interesa za glazbeno 

stvaralaštvo i stvaranje 

glazbenog ukusate 

usvajanje i razvijanje 

znanja iz glazbena 

kulture i stvaralaštva    

 

 

U učionici 1 x 

tjedno po 1 sat; 

sudjelovanje na 

školskim i 

mjesnim 

priredbama 

 

Voditeljica 

zbora Milica 

Kolar i uč. 

od 1. do 4.r. 

 

Tijekom šk.g. 

 

Troškovi 

kopiranja ( 200 

kn ) , 

prektikable- 

Prenosive 

stepenice za 

pjevače (600 

kn), notni stalak 

( 200 kn ) 

Opisno praćenje 

uč.,sudjelovanje u 

kulturnoj i javnoj 

djelatnosti škole 

(priredbe,koncerti ) 
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(narodnog i 

umjetničkog) 

 

Recitatorsko-

dramska 

skupina 

(matična škola) 

 

Obiljeţavanje društvenih 

zbivanja vezanih za 

školu, učenike i roditelje 

 

Obiljeţavanje 

društvenih 

zbivanja vezanih 

za školu, 

učenike i 

roditelje 

 

Učiteljica 

Ţeljka 

Kovačević i 

učenici od 1. 

do 4. razreda 

matične 

škole 

 

Tijekom školske 

godine (1 

nastavni sat 

tjedno-35 sati 

godišnje) 

 

Potrošni 

materijal za rad, 

troškovi 

kopiranja 

 

Potrošni materijal 

za rad, troškovi 

kopiranja 
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Recitatorsko-

dramska 

skupina 

(PŠ Črnkovci) 

- razvoj 

samopouzdanja  

- uvjeţbati i 

prikazati 

recitatorsko –

dramske  sadrţaje 

na javnim mjestima 

kao obiljeţja 

društvenog 

zbivanja 

- oslobaĎanje 

straha od javnog 

nastupa 

- afirmacija 

- učenici od 1-

4. razreda i  

učiteljica 

Ivana 

Hranueli, 

škola i 

roditelji 

 - tijekom cijele 

školske godine 

( 1. sat tjedno- 35 

sati godišnje) 

- potrošni 

materijal za rad, 

- troškovi 

kopiranja 

- sudjelovanje na 

školskim priredbama 

 

Cvjećari 

Učenici 1.-

4.razreda PŠ 

Črnkovci 

 

Pronaći i sakupiti 

sjemenje za proljetnu 

sjetvu cvijeća. 

Urediti lončanice. 

Voditi brigu oko njege 

lončanica. 

UreĎenje školskog 

cvjetnjaka. 

Uzgoj i njega cvijeća u 

cvjetnjaku. 

 

- praktični rad 

- radovi u 

cvjetnjaku:čišće

nje, okapanje, 

zalijevanje 

 

Učiteljica 

Vesna 

Majdenić i 

učenici  

1.-4. razreda 

PŠ Črnkovci 

 

Tijekom školske 

godine (1 

nastavni sat 

tjedno-35 sati 

godišnje) 

 

Trošak nabave 

zemlje i 

lončanica (60kn) 

 

Izloţba i prodaja 
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Kreativna 

skupina 

Učenici 1.-4. 

razreda PŠ 

Črnkovci 

Razvijanje kreativnosti, 

usvajanje estetskih 

vrijednosti, razvijanje 

interesa i sklonosti za 

likovno stvaralaštvo- 

Učenicima koji pokazuju 

sklonost za kreativan 

izraţaj i stvaranje 

razvijati samostalnost 

koristeći se različitim 

oblicima rada u svrhu 

daljnjeg razvoja dječje 

kreativnosti. 

Predstavljati njihove 

radove na školskim 

izloţbama i putem 

dječjih časopisa. 

 

Rad prema planu 

rada skupine 

„Kreativna 

grupa“ 

 

Učiteljica 

Senka 

Svoren i 

učenici 1.-4.r 

PŠ Črnkovci 

 

Tijekom školske 

godine (1 

nastavni sat 

tjedno-35 sati 

godišnje) 

 

Nema dodatnih 

troškova 

 

Zalaganje i 

aktivnost učenika 

vrednovati opisno 

 

Folklor 

Učenici 1.-4.r 

matične škole 

Usaditi učenicima 

osjećaj za očuvanje 

tradicije i naslijeĎa 

svojeg kraja kroz 

plesove i nošnju. 

 

Plesanje i 

pjevanje 

lokalnih plesova 

 

 

Učiteljica 

Sandra 

Kopić i 

učenici 1.-4. 

razreda 

matične 

škole 

 

Tijekom školske 

godine (1 

nastavni sat 

tjedno-35 sati 

godišnje) 

 

Nema dodatnih 

troškova 

 

Nastupi na 

školskim 

svečanostima  
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Pripremanje 

trećih razreda 

za prvu Pričest 

Bliţa priprema 

prvopričesnika za 

primanje sakramenta 

prve Pričesti i 

pomirenja- 

Upoznavanje sa 

značenjem sakramenata i 

Boţjom milošću koja 

nam se preko njih 

posreduje.  

Prepoznati euharistiju 

kao izvor i vrhunac 

svega kršćanskog ţivota 

Priprema za 

primanje 

sakramenata 

pomirenja i 

euharistije u 

sakralnom 

prostoru (crkva) 

i ţupna dvorana. 

Roditeljski 

sastanak za 

prvopričesnike. 

Trodnevna 

duhovna 

priprema 

prvopričesnika i 

njihovih 

roditelja. 

Priprema oko 

proslave 

prvopričesnič- 

kog slavlja. 

Vjero-

učiteljica  

Liana Veber 

i učenici  

3.razreda 

Od početka 

nastavne godine 

do sredine 

svibnja 

Oko 

100kn(troškove 

snose roditelji) 

Opisno 

vrednovanje 

Praćenjem 

aktivnosti i kroz 

usmenu 

komunikaciju 
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Literarno-

novinarska 

Učenici 5.-8.r   

 

Razvijanje spisateljskih  

i jezičnih vještina 

(uporaba pravopisa), 

kreativno pisanje u 

različitim novinarskim  

Izričajima, rad na 

školskom listu 

 

Biljeţenje svih 

bitnih školskih 

dogaĎaja, 

istraţivanje 

dogaĎaja koji 

povezuju 

lokalnu 

zajednicu i 

školu, 

izdvajanje 

sastavaka 

vezanih za razna 

obiljeţavanja 

 

Učiteljica 

hrvatskog 

jezika Sanja 

Birović, 

učenici od 5. 

do 8. razreda 

 

Odrţavanje dva 

sata tjedno ( 70 

sati godišnje ) u 

školskom 

rasporedu 

 

 

Troškovi ispisa, 

rada na računalu, 

izdavanja 

školskog lista 

 

Opisno praćenje 

učenika, razvijanje  

interesa za moguće 

buduće zanimanje, 

dodatne aktivnosti 

učenika, uspjesi na 

natjecanjima 

 

Recitatorsko-

dramska 

skupina 

Učenici 5.-8.r  

 

Poticati učenike na 

čitanje poezije i proze, 

bogaćenje učeničkog 

rječnika, poticanje 

učenika na samostalno  

stvaralaštvo, razvijati 

sposobnosti 

interpretativnog čitanja, 

razvijati ljubav prema 

scenskoj umjetnosti, 

osposobljavati učenike 

za samostalno izvoĎenje 

scenskog djela  

 

 

 

Odrţavanje 

učioničke 

nastave 2 sata 

tjedno, 

sudjelovanje u 

kulturnoj 

djelatnosti škole 

i lokalne 

zajednice, 

sudjelovanje na 

školskim i 

ostalim 

takmičenjima i 

susretima 

 

 

Učenici 5.-8. 

razreda, 

članovi 

recitatorsko-

dramske 

skupine, 

nastavnica 

Ljiljana 

Cecelja 

 

Tijekom školske 

godine ( 1 sat 

tjedno, 35 sati 

Godišnje) 

 

Troškovi 

fotokopiranja  

( 100,00 kn), 

troškovi nabave 

scenografije i  

kostimografije 

( 200,00 kn) 

 

 Opisno praćenje 

učenika, broj 

učenika uključenih 

u rad skupine, 

redovitost 

dolazaka, 

uspješnost nastupa, 

uspjesi na 

takmičenjima i 

susretima  
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Pjevački zbor 

Učenici 5.-8.r 
Upoznavanje strane i 

domaće dječje zborske 

literature. Lijepo i 

izraţajno pjevanje uz 

razumijevanje teksta. 

Naučene skladbe 

prezentirati na školskim 

priredbama za  - Dane 

kruha, Sv. Misa povod 

početka školske godine, 

Boţićna priredba, 

Valentinovo, Dana 

škole. 

 

Probe pjevačkog 

zbora 

IzvoĎenje 

skladbi 

 

Nastavnica 

Ivana Šerić 

Miličić i 

učenici 5-8.r. 

Tijekom školske 

godine ( 2 sata 

tjedno – 70sati 

godišnje ) 

 

 

 

Troškovi 

fotokopiranja ( 

oko 300,00 kn) 

 

Sudjelovanje na 

školskim 

priredbama i 

drugim 

dogaĎanjima u 

školi i mjestu 

 

Tamburaški 

orkestar 

Učenici 5.-8.r 

Upoznati različitu 

literaturu 

Naučiti lijepo svirati 

prezentacija naučenog 

gradiva na školskim 

priredbama za Boţić i 

Dan škole 

 

Slušanje glazbe 

Sviranje 

Uvjeţbavanje  

IzvoĎenje 

skladbi 

 

Nastavnica 

Ivana Šerić 

Miličić i 

učenici 5-8.r 

 

Tijekom školske 

godine ( 2 sata 

tjedno – 70sati 

godišnje ) 

 

Troškovi 

fotokopiranja ( 

oko 300,00 kn) i 

kompleti ţica za 

tambure ( oko 

500,00 kn ) 

 

 

Sudjelovanje na 

školskim 

priredbama 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesajzer 

Učenici 5.-8.r 

 

Upoznati različitu 

literaturu 

Prezentacija naučenog 

gradiva na školskim 

priredbama za Boţić i 

Dan škole 

Sviranje 

Uvjeţbavanje 

IzvoĎenje 

skladbi 

 

 

 

 

Nastavnica 

Ivana Šerić 

Miličić i 

učenici 5-8.r 

 

 

 

Tijekom školske 

godine ( 2 sata 

tjedno – 70sati 

godišnje ) 

 

 

 

 

 

Troškovi 

fotokopiranja ( 

oko 200,00 kn) 

 

 

 

 

 

 

Sudjelovanje na 

školskim 

priredbama 
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Stolni tenis 

Učenici 5.-

8.razreda 

Učenje različitih tehnika 

i udaraca  stolnog tenisa 

Igranjem i 

treniranjem 

stolnog tenisa 

 

Nastavnik 

Krešimir 

Lagetar; 

učenici 5. – 

8. razreda 

 

Tijekom školske 

godine (1 

nastavni sat 

tjedno – 35 sati 

godišnje ) 

200 kn godišnje Sudjelovanje u 

aktivnostima i 

natjecanjima 

 
Eko kviz 

Lijepa naša 
Promicanje ekoloških 

spoznaja, propagiranje 

prirodnih ljepota i drugih 

vrijednosti RH, 

promicanje razvitka 

demografski opustjelih i 

gospodarski zaostalih 

područja 

 

Vjeţbanje, 

debata, 

izvanučionička 

nastava, 

rješavanje 

kvizova 

Boško 

Soldić, 

nastavnik 

geografije 

učenici 5.-8. 

razreda 

Ponedjeljkom, 

 1 sat tjedno – 35 

sati godišnje 

Troškovi 

kopiranja 

Izrada 

prezentacija, 

organizacija 

kvizova,  
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III. DOPUNSKA NASTAVA 

 

 

AKTIVNOST 

 

 

CILJ 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NOSITELJI 

 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

TROŠKOVNIK 

 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

DOP-
MATEMATIKA 

1.RAZRED 

Matična škola 

 

Pomoć uč. koji imaju 

teškoća u svladavanju  

redovnog plana i 

programa 

 

Odrţavanje 

učioničke 

nastave svaki 

drugi tjedan ( ili 

češće – prema 

potrebi ) po 1 sat 

Učiteljica i 

učenici 1.r. 

 

 

Tijekom šk.g. 

 

Troškovi 

kopiranja ( 100 

kn ) 

 

Evidencija u 

listićima DOP –a 

vezano za 

napredak uč. u 

usvajanju znanja i 

vještina, 

 

DOP-
MATEMATIKA 

1.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 

Uvjeţbati nastavne 

sadrţaje s kojima učenici 

imaju problema , 

primjena znanja u 

svakodnevnom ţivotu 

 

Rad prema planu 

rada za nastavu 

matematike 

 

Senka 

Svoren i 

učenici 1. 

razreda 

 

1 sat tjedno 

 

Troškovi 

kopiranja ( 100 

kn ) 

 

.Zalaganje i 

postignuća učenika 

vrednuju se opisno 
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DOP- 

HRVATSKI 

JEZIK 

1.RAZRED 

Matična škola 

 Pomoć uč. koji imaju 

teškoća u svladavanju 

redovnog plana i 

programa 

Odrţavanje 

učioničke 

nastave svaki 

drugi tjedan ( ili 

češće – po 

potrebi ) po 1 sat 

Učiteljica 

Milica Kolar 

i učenici 1.r. 

Tijekom šk.g.(1 

sat tjedno) 

Troškovi 

kopiranja ( 100 

kn ) 

Evidencija u 

listićima za DOP, 

uspjeh u redovnoj 

nastavi 

 

DOP-
HRVATSKI 

JEZIK 

1.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 

Pomoć uč. koji imaju 

teškoća u svladavanju 

redovnog plana i 

programa 

 

Odrţavanje 

učioničke 

nastave svaki 

drugi tjedan ( ili 

češće – po 

potrebi ) po 1 sat 

 

Učiteljica 

Senka 

Svoren i 

učenici 1.r. 

 

Tijekom šk.g. 

 

Troškovi 

kopiranja ( 100 

kn ) 

 

Evidencija u 

listićima za DOP, 

uspjeh u redovnoj 

nastavi 
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DOP-
HRVATSKI 

JEZIK 

2.RAZRED 

Matična škola 

Ovladavanje hrvatskim 

standardnim jezikom. 

Razvijanje jezičnih 

sposobnosti u govornoj i 

pisanoj uporabi- 

Razvijanje čitateljskih 

interesa i čitateljske 

kulture te razvijanje 

interesa i potreba za 

sadrţajima medijske 

kulture. 

Individualizirani 

pristup, učenje 

kroz igru, rad na 

tekstu, pismeni 

rad 

Učiteljica 

Ţeljka 

Kovačević i 

učenici 2. 

razreda 

Tijekom školske 

godine – 1 

nastavni sat 

tjedno 

Troškovi 

fotokopiranja 

Redovito praćenje 

te brojčano i 

opisno i 

ocjenjivanje sa 

svrhom 

poboljšanja 

konačne ocjene iz 

predmeta 

Evidencija u 

listićima za DOP 

 
 

DOP-
MATEMATIKA 

2.RAZRED 

Matična škola 

 

Utvrditi i uvjeţbati 

stečena znanja na 

području matematike. 

Razvijati i poticati 

interes za nastavne 

sadrţaje , rješavanje 

postavljenih zadataka. 

Razvijanje sigurnosti, 

povjerenja i osjećaja 

uspješnosti. 

 

Individualni 

pristup, rad  na 

posavljenim 

zadacima, učenje 

kroz igru, 

objašnjavanje, 

pismeni rad 

Učiteljica 

Ţeljka 

Kovačević i 

učenici 2. 

razreda 

 

 

Tijekom školske 

godine – 1 

nastavni sat 

tjedno 

 

Troškovi 

kopiranja  

Oko 50 kuna 

 

 

Evidencija u 

listićima za DOP 

vezano za 

napredak učenika u 

usvajanju znanja i 

vještina 

Uspjeh učenika u 

redovnoj nastavi 
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DOP- 

MATEMATIKA 

2.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 

Utvrditi i uvjeţbati 

stečena znanja na 

području matematike. 

Razvijati i poticati 

interes za nastavne 

sadrţaje , rješavanje 

postavljenih zadataka. 

Razvijanje sigurnosti, 

povjerenja i osjećaja 

uspješnosti. 

 

Individualni 

pristup, rad  na 

postavljenim 

zadacima, učenje 

kroz igru, 

objašnjavanje, 

pismeni rad 

 

Učiteljica 

Ana 

Majdenić i 

učenici 2. 

razreda 

 

 

Tijekom školske 

godine – 1 

nastavni sat 

tjedno 

 

Troškovi 

kopiranja  

Oko 50 kuna 

 

Evidencija u 

listićima za DOP 

vezano za 

napredak učenika u 

usvajanju znanja i 

vještina 

Uspjeh učenika u 

redovnoj nastavi 

 

DOP-
MATEMATIKA 

3.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 

NadoknaĎivanje znanja, 

stjecanje sposobnosti i 

vještina iz odreĎenih 

nastavnih područja. 

PrilagoĎavanje odgojno-

obrazovnih i nastavnih 

oblika, metoda i sredstava 

rada pojedinačnim 

potrebama i 

sposobnostima učenika s 

ciljem osiguranja uspjeha 

svakog pojedinca. 

Osposobljavanje za 

organiziranje vlastitog 

učenja, upravljanje 

vremenom i ustrajnost u 

učenju (učiti kako učiti). 

 

 
Individualni rad 

ili rad u manjoj 

skupini prema 

iskazanoj 

poteškoći. 

 

 

Učiteljica 

Ivana 

Hranueli i 

učenici 3. 

razreda 

 

. 

Po jedan sat 

tjedno tijekom 

cijele nastavne 

godine, 

fleksibilno prema 

potrebi pojedinog 

učenika. 

 

 

Troškovi 

kopiranja 

 

Evidencija u 

listićima za DOP 

vezano uz 

napredak učenika u 

usvajanju znanja i 

vještina. 
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DOP-
MATEMATIKA 

4.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 

Pomoć učenicima koji 

imaju teškoća u 

svladavanju redovnog 

plana i programa. 

 

Rješavanje 

različitih vrsta 

zadataka 

individualno ili u 

paru. 

 

Učiteljica 

Vesna 

Majdenić i 

učenici 4. 

razreda p š 

Črnkovci 

 

Tijekom školske 

godine 

 

Troškovi 

kopiranja 

(200kn) 

 

 

Evidencija u 

listićima za DOP 

vezano za 

napredak učenika u 

usvajanju znanja i 

vještina 

Uspjeh učenika u 

redovnoj nastavi 

 

DOP-
HRVATSKI 

JEZIK 

4.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 

Pomoć učenicima koji 

imaju teškoća u 

svladavanju redovnog 

plana i programa. 

 

 

Odrţavanje 

učioničke 

nastave 

 

Učiteljica 

4.razreda 

Vesna 

Majdenić i 

učenici 

4.razreda PŠ 

Črnkovci 

 

Tijekom školske 

godine  

 

Troškovi 

kopiranja 

(200kn) 

 

Evidencija u 

listićima za DOP 

vezano za 

napredak učenika u 

usvajanju znanja i 

vještina 

Uspjeh učenika u 

redovnoj nastavi 
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DOP-
MATEMATIKA 

4.RAZRED 

Matična škola 

 

Pomoć učenicima koji 

imaju teškoća u 

svladavanju redovnog 

plana i programa. 

 

 

Odrţavanje 

učioničke 

nastave 

 

Učiteljica 

4.razreda 

Sandra 

Kopić  i 

učenici 

4.razreda 

matične 

škole 

 

Tijekom školske 

godine  

 

Troškovi 

kopiranja 

(200kn) 

 

Evidencija u 

listićima za DOP 

vezano za 

napredak učenika u 

usvajanju znanja i 

vještina 

Uspjeh učenika u 

redovnoj nastavi 

 

DOP-
HRVATSKI 

JEZIK 

4.RAZRED 

Matična škola 

 

Pomoć učenicima koji 

imaju teškoća u 

svladavanju redovnog 

plana i programa. 

 

 

Odrţavanje 

učioničke 

nastave 

 

Učiteljica 

4.razreda 

Sandra 

Kopić i 

učenici 

4.razreda 

matične 

škole 

 

Tijekom školske 

godine  

 

Troškovi 

kopiranja 

(200kn) 

 

Evidencija u 

listićima za DOP 

vezano za 

napredak učenika u 

usvajanju znanja i 

vještina 

Uspjeh učenika u 

redovnoj nastavi 
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DOP-
HRVATSKI 

JEZIK 

5. I 6.RAZRED 

B-smjena 

 

Dopunska nastava 

hrvatskog jezika. 

Pomoć učenicima koji 

 imaju teškoća u 

svladavanju nastavnog 

gradiva . 

 

Učionička 

nastava, 1 sat 

tjedno, 35 sati 

godišnje. 

 

Učenici 5. i 

6. razreda ,  

nastavnica 

Ljiljana 

Cecelja. 

 

Tijekom školske 

godine, 1 sat 

tjedno. 

 

Troškovi 

kopiranja 

 ( 50,00 kn). 

 

Evidencija u 

listićima za DOP, 

uspjeh učenika u 

redovnoj nastavi. 

 

DOP-
MATEMATIKA  

7. i 8.razred- 

A-smjena 

 

Uspješno svladavanje 

nastavog gradiva 

matematike. 

 

Individualizirani 

pristup, rad u paru 

i timski rad. 

 

Nastavnica 

Mirta Kovač, 

prof. i učenici   

koji pohaĎaju 

dopunsku 

nastavu. 

 

Od 5.rujna 2011. 

do 

15. lipnja 2012. – 

2 sata tjedno 

 

Troškovi 

kopiranja 

( oko 100 kn ) 

 

Individualno 

praćenje uspješnosti 

usvajanja planiranih 

sadrţaja. 
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DOP-
MATEMATIKA  

5.razred- 

B-smjena 

 

Pomoć učenicima u 

savladavanju nastavnog 

godišnjeg gradiva iz 

matematike ( za učenike 

s teškoćama u učenju ) 

 

Učionička 

nastava – 1 sat 

tjedno prema 

školskom 

rasporedu 

 

Učenici  5. 

razreda i 

učiteljica 

matematike 

Sanja Kopić-

Korov 

 

Tijekom cijele 

školske godine- 

1 sat tjedno 

prema školskom 

rasporedu 

 

Troškovi 

kopiranja ( oko 

50 kn ) 

 

 

Uspjeh učenika u 

redovnoj nastavi 

 

 

DOP- 
ENGLESKI 

JEZIK 

5.RAZRED 

 

Pomoći učenicima 

kojima je potrebna 

pomoć u radu i 

individualan pristup u 

rješavanju dijela 

sadrţaja predmeta. 

Tjedno na 

nastavi dopune 

koristeći razna 

pomagala i 

individualni 

pristup. 

 

 

Nastavnica 

engleskog 

jezika Ajda 

Zubčić i 

učenici 5. 

razreda. 

 

 

Prema 

rasporedu, 1 x 

tjedno. 

 

 

Troškovi 

kopiranja, do 

50kn godišnje. 

 

Poboljšanje ocjene 

i samopouzdanja 

na redovnoj 

nastavi jezika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

IV. DODATNI RAD 

 

Dodatni rad je oblik rada u školi koji se organizira za darovite učenike. Ovim oblikom nastave bit će obuhvaćeni učenici koji 

pokazuju interes za odreĎeno područje i koji se pripremaju za natjecanja. 

 

 

AKTIVNOST 

 

 

CILJ 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NOSITELJI 

 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

TROŠKOVNIK 

 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

DOD – 
MATEMATIKA 

1.RAZRED 

Mozilla Firefox.lnk

Matična škola 

 

Omogućiti uč. stjecanje 

dodatnih znanja i 

vještina iz matematike 

 

Odrţavanje 

učioničke 

nastave – 1 x 

tjedno po 1 sat 

 

Učiteljica 

Milica Kolar 

i učenici 

 

Tijekom šk.g. 

 

Troškovi 

kopiranja ( 100 

kn ) 

 

Opisno 

vrednovanje 

interesa, aktivnosti 

i zalaganja uč. u  

Biljeţnicu za DOD 
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DOD – 
MATEMATIKA 

1.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 

Usavršavanje 

matematičkih znanja. 

Razvoj sposobnosti 

rješavanja matematičkih 

problema. 

Primjena stečenih znanja 

u svakodnevnom ţivotu. 

Poticati na samostalnost, 

urednost, točnost i 

preciznost 

 

Rad prema 

vlastitoj procjeni 

 

Učiteljica 

Senka 

Svoren i 

učenici 

1.razreda PŠ 

Črnkovci 

 

Tijekom školske 

godine – 1sat 

tjedno – 35 sati 

godišnje 

 

Troškovi 

fotokopiranja(ok

o 100kn) 

 

Zalaganje i 

aktivnost učenika 

vrednovati opisno.  

Naučeno 

primijeniti u radu. 

Sudjelovanje na 

natjecanju. 

 

DOD – 
MATEMATIKA 
2.RAZRED 

Matična škola 

 

 

Omogućiti učenicima 

stjecanje dodatnih 

znanja i vještina iz 

matematike. 

Razvijati i poticati 

interes za pronalaţenje 

različitih načina 

rješavanja matematičkih 

problema. 

Razvijati osjećaj 

uspješnosti. 

 

 

 

Individualni 

pristup, 

suradničko 

učenje, timski 

rad, igra 

 

 

Učiteljica 

Ţeljka 

Kovačević i 

učenici 1. 

razreda 

 

Tijekom školske 

godine – 1sat 

tjedno – 35 sati 

godišnje 

 

Troškovi 

kopiranja – oko 

100 kuna 

 

Opisno 

vrednovanje 

interesa, aktivnosti 

i zalaganja učenika 

U biljeţnicu za 

DOD 
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DOD – 
MATEMATIKA 
2.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 

Produbljivanje znanja i 

sposobnosti učenika na 

području matematike 

uspješnosti. 

Razvijati i poticati 

interes za pronalaţenje 

različitih načina 

rješavanja matematičkih 

problema. 

 

 

Individualni 

pristup, 

suradničko 

učenje, timski 

rad, igra, 

sudjelovanje na 

meĎurazrednim 

natjecanjima 

 

Učiteljica 

Ana 

Majdenić i 

učenici 2.r 

PŠ Črnkovci 

 

Tijekom školske 

godine – 1sat 

tjedno – 35 sati 

godišnje 

 

Dodatni listići 

50kn) 

 

Individualno 

praćenje 

uspješnosti 

usvajanja sadrţaja. 

Angaţiranost 

učenika, rezultati 

na natjecanjima 

 

DOD – 
MATEMATIKA 

3.RAZRED 

Matična škola 

Omogućiti učenicima 

stjecanje dodatnih znanja i 

vještina iz matematike. 

Razvijati i poticati interes 

za pronalaţenje različitih 

načina rješavanja 

matematičkih problema 

 

 

 

 

 

 

 

-individualni 

pristup, 

suradničko 

učenje, timski 

rad, igra 

 

Učiteljica 

Katarina 

Kudric, 

učenici 3. 

razreda 

 

Tijekom školske 

godine 

2011./2012., 

 1 sat tjedno 

 

Troškovi 

kopiranja 

Zainteresiranost 

učenika za DOD iz 

matematike, 

individualno 

praćenje 

uspješnosti 

usvajanja sadrţaja. 

 

DOD – 
MATEMATIKA 

3.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

Omogućiti učenicima 

stjecanje dodatnih znanja i 

vještina iz matematike. 

Razvijati i poticati interes 

za pronalaţenje različitih 

načina rješavanja 

matematičkih problema 

 

-individualni 

pristup, 

suradničko 

učenje, timski 

rad, igra 

 

Učiteljica 

Ivana 

Hranueli, 

učenici 3. 

razreda 

 

Tijekom školske 

godine 

2011./2012., 

 1 sat tjedno 

 

Troškovi 

kopiranja 

Zainteresiranost 

učenika za DOD iz 

matematike, 

individualno 

praćenje 

uspješnosti 
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usvajanja sadrţaja. 

 

DOD – 
MATEMATIKA 

4.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 

 

Pravilno čitanje i pisanje 

brojeva do milijun. 

Crtanje, razlikovanje i 

imenovanje kutova. 

Ovladati pismenim 

mnoţenjem i dijeljenjem 

i primijeniti znanje. 

Razlikovati likove 

pravokutnik i kvadrat, 

mjeriti im površinu i 

računati opseg. 

Razlikovati tijela kocka i 

kvadar i mjeriti im 

obujam. 

 

 

Individualno 

rješavanje 

različitih 

zadataka 

 

Učiteljica   

Senka 

Svoren 

učenici 4.r 

PŠ Črnkovci 

 

Tijekom školske 

godine – 1sat 

tjedno – 35 sati 

godišnje 

 

Nema dodatnih 

troškova 

 

Rješavanje 

zadataka s 

natjecanja 

 

DOD – 
MATEMATIKA 

4.RAZRED 

Matična škola 

 

Omogućiti  učenicima 

stjecanje dodatnih 

znanja i vještina iz 

matematike 

 

Učionička 

nastava 

 

Učiteljica   

Sandra 

Kopić i 

učenici 4.r 

matična 

škola 

 

Tijekom školske 

godine – 1sat 

tjedno – 35 sati 

godišnje 

 

Troškovi 

kopiranja (oko 

100kn) 

 

Zainteresiranost 

učenika za DOD iz 

matematike 

Sudjelovanje i 

uspjeh postignut na 

natjecanjima 
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DOD-
MATEMATIKA  

7.a i 8.a 

razred 

Stjecanje dodatnih 

matematičkih znanja 

potrebnih za razumijevanje 

pojava i 

zakonitosti u prirodi. 

Omogućiti rad po 

programima i sadrţajima 

različite teţine i sloţenosti 

s obzirom na interese 

učenika te pristup 

različitim izvorima znanja. 

Razvijati sposobnost za 

samostalni rad, točnost u 

računanju, precizno 

formuliranje formula, 

urednost i izgraĎivanje 

znanstvenog stava. 

Sudjelovanje na natjecanju 

(općinskom i 

ţupanijskom) 

 

 

Individualan rad, 

frontalni rad, 

rješavanje 

problemskih 

zadataka 

 

Nastavnica 

Mirta Kovač, 

prof. i učenici  

koji pohaĎaju 

dodatnu 

nastavu 

 

Od 5.rujna 2011. 

do travnja 2012. – 

2 sata tjedno 

 

(razdoblja 

natjecanja: od 

kraja siječnja do 

svibnja) 

 

Troškovi 

kopiranja 

(oko 100 kn) 

 

Sustavno praćenje i 

biljeţenje zapaţanja 

učenikovih 

postignuća i uspjeha, 

interesa, motivacija i 

sposobnosti u 

ostvarivanju 

dodatnih sadrţaja 

matematike 

DOD-
MATEMATIKA 

B smjena  

 

  

Razvijanje znanja  iz 

matematike na višoj 

razini i priprema za 

natjecanje   

Prikupljanje 

materijala putem 

interneta ( zadaci  

s prošlih 

natjecanja ) 

 

Učenici  

sedmog  

razreda  i 

učiteljica 

matematike 

Sanja Kopić-

Korov 

 

Tijekom  cijele 

školske godine u 

vidu jednog sata 

dodatne nastave 

prema rasporedu 

  

 

Troškovi 

kopiranja  

zadataka  ( oko 

100 kn ) 

 

Uspjeh  učenika u  

redovnoj nastavi  i 

na natjecanjima 
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DOD-
HRVATSKI 

JEZIK  

 

  

Razvijanje znanja i 

ljubavi prema hrvatskom 

jeziku na višoj razini i 

priprema za natjecanje  

Rješavanje 

zadataka na višoj 

razini, zadaci 

ispita za 

natjecanje i 

produbljivanje 

znanja gradiva iz 

redovne nastave 

 

Učenici od 

5.do 

8.razreda, 

učiteljica 

hrvatskog 

jezika Sanja 

Birović 

Odrţavanje 

dodatnog sata 

izvan redovne 

nastave u okviru 

školskog 

rasporeda 

 

 

Zbirke zadataka 

za dodatnu 

nastavu iz 

hrvatskoga 

jezika, 

pravopisni 

priručnici 

 

Uspjeh učenika u 

redovnoj nastavi i 

na natjecanjima 

 

DOD – 

ENGLESKI 

JEZIK 7. i 8. 

razred 

 

 

Razvijanje znanja i 

ljubavi prema 

engleskom jeziku i 

kulturi zemalja 

engleskog govornog 

područja, te priprema za 

natjecanje  

 

Rješavanje 

zadataka na višoj 

razini, zadaci 

ispita za 

natjecanje i 

produbljivanje 

znanja gradiva iz 

redovne nastave 

 

Učenici 7. i 

8. razreda, 

učiteljice 

engleskog 

jezika Ajda 

Zubčić i 

Gordana 

Jantoš 

 

Odrţavanje 

dodatnog sata 

izvan redovne 

nastave u okviru 

školskog 

rasporeda 

tijekom cijele 

nastavne godine 

 

Troškovi 

kopiranja 

dodatnih 

materijala 

(≈50,00 HRK) 

 

 

Uspjeh učenika na 

natjecanjima 

 

DOD – 

FIZIKA 

7. i 8. razred 

Razvijanje znanja i 

fizičkog shvaćanja 

svijeta i svemira. 

Proširivanje znanja iz 

fizike i priprema za 

natjecanja.  

Rad u 

skupinama, rad u 

parovima, 

predavanja, 

demonstracije, 

istraţivanje, 

pokusi, 

rješavanje 

zadataka 

 

 

 

 

Učenici 7. i 

8. razreda, 

učitelj fizike  

Velimir 

Stanić 

Tijekom školske 

godine- 2 sata 

tjedno 

Troškovi 

kopiranja (100 

kn) Odlazak na 

natjecanje ( 50 

kn po učeniku) 

Testovi za provjeru 

znanja i 

sposobnosti. 

Sudjelovanje na 

natjecanjima. 
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DOD – 

KEMIJA 

7. i  razred 

 

Produbljivanje znanja i 

sposobnosti učenika u 

području kemije. 

Primjena kemije u 

rješavanju problemskih 

situacija u 

svakodnevnom ţivotu. 

Razvijanje logičkog 

mišljenja i zaključivanja 

Razvijanje sposobnosti 

samostalnog rada. 

 

 

Individualno 

rješavanje 

problemskih 

zadataka, 

praktični rad 

(grupni i 

individualni), 

sudjelovanje na 

školskim 

natjecanjima i 

natjecanjima 

više razine.  

 

 

Učenici 

sedmih 

razreda i 

učiteljica 

kemije: 

Senka Mikić 

 

 

Tijekom školske 

godine 

 

 

Troškovi 

kopiranja radnih 

listića, troškovi 

potrošnje 

kemikalija i 

pribora 

(potrošnog 

materijala) 

 

  100 kn  

 

Individualno 

opisno praćenje 

učenika, 

vrednovanje 

rezultata  na 

natjecanjima. 
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V. IZVANUČIONIČKA NASTAVA 

 

Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadrţaja izvan škole. 

Cilj izvanučioničke nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj ţivotnoj stvarnosti u kojemu se učenici susreću s prirodnom i 

kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj ţive i koji su utjecali na okolinu. 

Rad izvan škole potiče radost otkrivanja, istraţivanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa 

unutar odgojno-obrazovne skupine. 

 

 

AKTIVNOST 

 

 

CILJ 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NOSITELJI 

 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

TROŠKOVNIK 

 

NAČIN 

VREDNOVANJ

A 

1.RAZRED-

matična škola 
Promet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posjet dječjem 

kazalištu 

 

 

 

Jesen, zima, 

proljeće i ljeto 

 

Osposobiti učenike za 

sigurno i samostalno 

kretanje na putu od škole 

do kuće i obrnuto, osvojiti 

i uvjeţbati sigurno i 

pravilno kretanje 

prometnicom i prelaţenje 

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 

Promatranje, 

demonstracija, 

praktičan rad – 

prelaţenje kolnika 

po pješačkom 

prijelazu 

 

 

Promatranje i 

slušanje kazališne 

predstave 

 

 

 

 

 

Promatranje, 

opisivanje, 

demonstriranje, 

Učiteljica i 

učenici 1.r 

 

Rujan, studeni    

(3 sata) 

 

 

 

 

Studeni, svibanj 

(6 sati) 

 

 

 

 

 

 

Rujan/listopad, 

siječanj, oţujak i 

svibanj (4 sata) 

 

 

Nema troškova 

 

 

 

 

 

Troškovi 

putovanja i 

ulaznica (trošak 

snose roditelji) 

 

 

Nema troškova 

 

 

 

 

 

 

 

Opisno praćenje i 

vrednovanje 

praktičnog rada 

 

Evaluacijski listići –  

HJ (MK), opisno 

praćenje i 

vrednovajne 

 

 

 

Opisno praćenje 

učenika 
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Zimske radosti 

 

 

 

 

Dan planeta 

Zemlje 

ţivot; razlikovati godišnja 

doba prema najvaţnijim 

obiljeţjima 

 

Razvijanje interesa za 

tjelesne aktivnosti, 

razvijanje tjelesne i 

zdravstvene kulture 

 

Razvijanje interesa za 

čuvanje čistoće okoliša, 

shvaćanja vaţnosti 

odgovornosti za skrb o 

okolišu 

praktičan rad 

 

 

 

IzvoĎenje igara na 

snijegu 

 

 

 

Angaţiranje 

učenika u 

akcijama čišćenja 

okoliša 

 

 

 

 

Siječanj (2 sata) 

 

 

 

 

Travanj (1 sat) 

 

 

 

 

Nema troškova 

 

 

 

 

Nema troškova 

 

 

 

 

Opisno praćenje 

učenika 

 

 

 

Opisno praćenje i 

vrednovanje 

1.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 
Jesen, zima, 

proljeće, ljeto 

 

 

 

Čišćenje 

okoliša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznati godišnja doba u 

zavičaju kroz integraciju 

nastavnih sadrţaja 

 

 

Spoznati značaj 

odrţavanja čistoće 

prostora i okoliša, utjecaj 

čovjeka na okoliš. 

Poticati na samostalnost, 

urednost, razvoj 

higijenskih navika i 

preciznost. 

 

 

 

 

 

 

Odlazak do 

obliţnjeg vrta, 

voćnjaka i polja 

 

 

 

Uočavanje, 

razvrstavanje 

otpada, 

prikupljanje 

starog papira, 

prikupljanje 

baterija, ureĎenje 

okoliša škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelji i 

učenici PŠ 

Črnkovci 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad, siječanj, 

travanj i lipanj 

 

 

 

 

 

 

Tijekom školske 

godine, svibanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nema dodatnih 

troškova 

 

 

 

 

 

 

Troškovi za zemlji 

i cvijeće (50kn) 

 

 

 

 

 

 

Rezultate rada i 

fotografije s terena 

prikazati plakatom 

Izloţba literarnih i 

likovnih radova na 

panou škole 

Naučeno primijeniti 

u svakodnevnom 

ţivotu. 

 

Zalaganje i 

aktivnost učenika 

vrednovati opisno. 

Naučeno primijeniti 

u radu. 
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Posjet školskoj 

knjiţnici 

 

 

 

 

Posjet dječjem 

kazalištu i kinu 

u Osijeku 

Upoznati se sa 

zanimanjem knjiţničar, 

sluţiti se enciklopedijom 

Razgledati knjiţnicu, 

naučiti način posuĎivanja 

knjiga 

 

Doţivjeti kazališnu 

predstavu. 

Usvojena znanja o 

medijskoj kulturi 

primijeniti tijekom 

gledanja predstave 

Razvijati suradnički odnos 

i planiranja unutar skupine 

Druţiti se i razvijati dobre 

odnose meĎu učenicima 

IzgraĎivati kulturu 

ponašanja u kazalištu 

 

 

 

 

Prijevoz 

šk.autobusom 

 

 

 

 

 

Gledanje 

kazališne 

predstave i filma 

 

 

 Rujan  

 

 

 

 

 

 

Listopad i oţujak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nema dodatnih 

troškova 

 

 

 

 

 

Prijevoz i ulaznica 

(50kn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naučiti se sluţiti 

encikopedijom 

Plakat, ilustracija 

ViĎeno primijeniti u 

svakodnevnom 

ţivotu 

 

Provesti 

vrednovanje rad 

nakon povratka 



 33 

2.RAZRED  

Matična škola 

 

Jesen, zima, 

proljeće i ljeto 

u zavičaju 

 

 

 

 

 

Upoznajmo 

svoje mjesto 

 

 

 

 

 

 

 

Moj zavičaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vode u 

zavičaju 

 

 

Uočiti glavna obiljeţja 

godišnjih doba, povezati 

vremenske promjene i 

njihov utjecaj na biljni i 

ţivotinjski svijet i rad 

ljudi. 

Razvijati pozitivno 

stajalište prema okolišu i 

ljepotama prirode 

 

Znati središte mjesta i 

nazive ulica. 

Upoznati značajne 

graĎevine u blizini škole. 

Razvijati vještinu 

snalaţenja u prostoru. 

Izgraditi kulturu ponašanja 

i komunikacije. 

 

Upoznati zavičaj u kojem 

učenik ţivi.Zamjećivati 

posebnosti svojeg 

zavičaja:izgled, biljke, 

ţivotinje, djelatnost ljudi. 

Razvijati osjećaj 

pripadnosti i ljubavi prema 

zavičaju 

 

Upoznati najpoznatije 

vode u zavičaju i odrediti 

ih. 

 

 

 

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 ne tekstu 

 

 

 

 

Frontalni rad, rad 

u skupinama, 

demonstracija, 

 

 

Učiteljica i 

učenici 2. 

razreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad, siječanj, 

oţujak, svibanj 

 

 

 

 

Studeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veljača 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oţujak 

 

 

 

 

 

 

Troškovi 

fotografiranja i 

izrade fotografija, 

fotokopiranja 

 

 

 

 

Nema dodatnih 

troškova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nema dodatnih 

troškova 

 

 

 

 

 

 

 

Nema dodatnih 

troškova 

 

 

 

 

Evaluacijski listić 

 

 

 

 

 

 

Evaluacijski listić, 

usmeni odgovori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitanja u radnoj 

biljeţnici 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacija radova 

po skupinama i 

usmeni odgovori 
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Kulturne 

ustanove 

 

 

 

 

 

Putujemo 

 

 

 

 

Posjet 

kazalištu i kinu 

Razvijati pozitivno 

stajalište o vaţnosti voda i 

štednji vode. 

 

Upoznati i razlikovati 

kulturne ustanove u 

zavičaju. 

Znati osnovnu namjenu 

pojedinih kulturnih 

ustanova. 

 

Upoznati autobusni 

kolodvor. 

Shvatiti vaţnost prometne 

povezanosti u zavičaju 

 

Razvijati kulturu 

ponašanja u javnim 

ustanovama i na javnim 

mjestima. 

Razvijati estetske 

vrijednosti. 

 

 

 

 

 

 

crtanje, pisani rad 

 

 

 

Frontalni rad, rad 

u skupinama, 

demonstracija, 

crtanje, pisani rad, 

čitanje i rad na 

tekstu 

 

Frontalni rad, 

individualni rad, 

razgovor, 

demonstracija 

 

 

Posjet dječjem 

kazalištu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veljača 

 

 

 

 

 

 

Svibanj 

 

 

 

 

 

Listopad, oţujak 

 

 

 

Troškovi 

prijevoza 

 

 

 

 

 

 

Troškovi 

prijevoza 

 

 

 

Troškovi 

prijevoza i 

ulaznica (oko 

50kn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rješavanje zadataka 

u radnoj biljeţnici 

 

 

 

 

 

 

Rješavanje zadataka 

u radnoj biljeţnici 

 

 

 

Evaluacijski lisitć 
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2.RAZRED 

PŠ Črnkovci 

 

Jesen, zima, 

proljeće, ljeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vode u 

zavičaju 

 

 

 

 

 

Promet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osposobiti učenike za 

uočavanje značajki 

pojedinog godišnjeg doba. 

Uočiti promjene u prirodi, 

biljke i ţivotinje. 

MeĎusobno ispreplitanje 

različitih oblika rada u 

pojedinim nastavnim 

situacijama. 

Djelovati na trajno 

zapamćivanje novog 

znanja i bogaćenja 

učeničkog iskustva. 

 

Potaknuti učenike na 

stvaranje pozitivnog stava 

o vaţnosti vode za ţivot na 

zemlji te ih osposobiti  za 

njeno čuvanje i zaštitu 

 

 

Razvijati odgovorno 

ponašanje u prometu 

Upoznati pravilno kretanje 

prometnicom i prijelaz 

pješačkog prijelaza 

 

 

 

 

 

 

Promatranje, 

istraţivanje, 

uočavanje, 

prikupljanje 

podataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posjet Staroj 

Dravi i Karašici, 

promatranje, 

razgledavanje, 

praktični rad, 

istraţivački rad 

 

Promatranje, 

vjeţbe kretanja i 

prelaţenja, 

razgovor, 

imenovanje 

prometnih 

znakova 

 

Uočavanje, 

 

 

 

10, 12, 3 i 

6.mjesec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom 

šk.god, oţujak 

 

 

 

 

 

Tijekom 

šk.god, 

svibanj 

 

 

 

 

 

Tijekom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteljica Ana 

Majdenić i 

učenici 2.razreda 

PŠ Črnkovci 

 

 

 

Troškovi 

edukativne 

radionice (20kn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi 

kopiranja (50kn) 

Prijevoz do Stare 

Drave 

 

 

 

Nema dodatnih 

troškova 

 

 

 

 

 

Troškovi cvijeća 

za šk.vrt(50kn) 

 

 

Tematski plakat 

Usmeno i pismeno 

izraţavanje 

doţivljaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematski plakat 

Usmeno i pismeno 

izraţavanje 

doţivljaja 

 

 

 

Nastavi listići 

Pravilno kretanje 

 

 

 

 

 

Razvoj opće kulture, 

povećanje kvalitete 

nastavnog rada i 
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Čišćenje 

okoliša 

 

 

 

 

 

 

Kazališna 

predstava 

 

Spoznati značaj 

odrţavanja čistoće 

prostora i okoliša 

Utjecaj čovjeka na okoliš 

 

 

 

 

Razvijati kulturu 

ponašanja u javnim 

ustanovama i na javnim 

mjestima 

Razvijanje estetske 

vrijednosti 

 

 

razvrstavanje 

otpada, 

prikupljanje 

starog papira, 

prikupljanje 

baterija, ureĎenje 

okoliša škole 

 

 

Posjet kazalištu 

 

šk.god, 

svibanj 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad i 

oţujak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi 

prijevoza i 

ulaznice (50kn 

 

 

 

 

 

motivacija učenika 

 

 

 

 

 

 

Nastavni listić 

 

 

 

 

 

3.RAZRED 

 

Snalaţenje u 

prostoru 

 

 

 

Spoznavanje 

prirode 

 

 

           

Obiljeţja 

zavičajne 

regije 

 

 

Odrediti glavne i sporedne 

strane svijeta, odrediti 

stajalište i obzor. 

 

 

Uočavati i razlikovati 

vremenske pojave 

pojedinih godišnjih doba 

 

Upoznati gospodarstvo 

zavičaja, posjet 

ţupanijskom središtu, 

posjet muzeju 

 

Demonstracija, 

praktičan rad, 

izlaganje, 

razgovor 

 

Praktičan rad, 

radni listići, 

crtanje, pisani rad 

 

Razgovor, posjeti, 

pisani rad, crtanje, 

rad na tekstu 

 

 

 

Rujan 

 

 

 

 

Listopad, 

prosinac, 

oţujak 

 

Listopad, 

studeni, 

veljača 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteljice 

Katarina Kudric i 

Ivana Hranueli i 

učenici 3.razreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi 

kopiranja(10kn) 

 

 

Troškovi 

prijevoza učenika, 

cijena 

ulaznice(oko 

300kn) 

 

Troškovi 

kopiranja(15kn) 

 

 

 

Praktičan rad 

 

 

 

 

Nastavni listići, 

usmeni rad, plakat 

 

 

Razni listići, plakati, 

fotografije 
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Ţivotne 

zajednice 

zavičajne 

regije 

 

 

Likovi u 

ravnini 

 

 

 

 

Jednodnevni 

izlet: 

Slavonija-

zavičajna regija 

 

 

Prepoznati i čuvati biljni i 

ţivotinjski svijet voda 

stajaćica i tekućica 

 

 

Prepoznati i imenovati 

likove u prostoru. 

Usvojiti pojam mjerenja 

Usvojiti računanje s 

mjernim jedinicama i znati 

ih primijeniti u 

svakodnevnom ţivotu 

 

Upoznati dio zavičajne 

regije(kultura, 

gospodarstvo, zabava, 

prosvjeta) 

 

Praktičan rad, 

demonstracija, rad 

ne tekstu, 

razgovor, 

izlaganje 

 

Razgovor, 

demonstracija, 

radni listići, 

crtanje, rad na 

tekstu 

 

 

Razgovor, 

obilazak, rad ne 

tekstu, radni listići 

 

Oţujak, 

travanj 

 

 

 

 

svibanj 

 

 

 

 

 

Troškovi 

kopiranja 

 

 

 

 

 

Agencijska cijena 

izleta-prijevoz, 

ručak, ulaznica-

250kn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crteţi, plakati, 

razredni pano, 

pisani rad 

 

 

 

Plakat, pano, radni 

listići 

 

 

 

 

 

Plakat, razredni 

pano, fotografije 

 

 

 

 

4.RAZRED 

 

Posjet dječjem 

kazalištu i kinu 

 

Igre na snijegu 

 

 

 

Upoznavanje s kazališnom 

predstavom 

 

Razvoj spretnosti, brzine, 

timski rad 

 

 

 

Posjet kazalištu 

 

 

Igra u školskom 

 

 

 

Studeni 

 

 

Siječanj 

  

 

Učiteljice Vesna 

Majdenić i Sandra 

Kopić 

 

 

Oko 40kn 

 

 

 

 

 

 

Sastavi, slike, 

plakati 
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Pozdrav 

proljeću 

 

 

 

Uvjeti ţivota 

 

 

 

Ţivotna 

zajednica-

travnjak 

 

Čuvamo okoliš 

 

 

 

Ususret ljetu 

 

 

Jednodnevna 

ekskurzija-

Posjet 

Slavoniji 

 

Promatranje promjena u 

prirodi 

 

 

 

Uočiti djelovanje osnovnih 

ţivotnih uvjeta na rast 

biljke 

 

Promatranje ţivota na 

travnjaku 

 

 

Razviti svijest o očuvanju 

okoliša 

 

Razvijati sposobnost 

stvaranja priče po 

promatranju 

 

Upoznati gradove Osijek, 

Đakovo i Vinkovce 

dvorištu 

 

Promatranje 

biljnog i 

ţivotinjskog 

svijeta 

 

Promatranje 

biljaka u 

školskom dvorištu 

 

Promatranje 

biljaka i ţivotinja 

na travnjaku 

 

UreĎenje školskog 

okoliša 

 

Promatranje 

promjena u 

prirodi 

 

Jednodnevna 

ekskurzija 

 

 

 

 

Oţujak 

 

 

 

Travanj 

 

 

 

 

Svibanj 

 

 

Svibanj 

 

 

Lipanj 

 

 

 

 

svibanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oko 

400kn(plaćaju 

roditelji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakati i slike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastavci 

 

 

 

 

 

Slike, plakati, 

sastavi 
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MATEMATIKA-

FIZIKA 

 

Posjet odjelu za 

Matematiku i 

Odjelu za fiziku 

Sveučilišta 

J.J:Strossmayera 

u Osijeku 

 

Popularizacija nastave 

matematike i fizike 

Stjecanje znanja i 

pozitivnog iskustva kao 

preduvjet osobnog i 

društvenog napretka 

 

 

Odlazak s 

učenicima na 

Odjel za 

matematiku i 

Odjel za fiziku 

Sveučilšta 

J.J.Strossmayer u 

Osijeku 

Razgledavanje 

povijesne jezgre 

grada-oblici i 

mjere 

 

 

 

Oţujak-

travanj 2012. 

 

Nastavnici 

Velimir Stanić i 

Mirta Kovač i 

učenici dodatne 

nastave 

matematike i 

fizike 

 

Troškove puta 

snose roditelji 

 

Izrada panoa i 

prezentacije 

 

FIZIKA-

KEMIJA 

Posjet 

industrijskoj 

zoni 

 

 

Pribliţiti učenicima 

preradu poliesterskih 

smola i proizvodnju 

proizvoda od plastičnih 

masa 

 

 

 

Posjet industriji 

proizvoda od 

plastične mase i 

proizvoda od 

cementa, gipsa i 

betona: 

“Europlast“ 

 

 

 

Studeni 2011. 

 

 

Učenici 6. i 

8.razreda i 

nastavnici Velimir 

Stanić i Senka 

Mikić 

 

Prijevoz učenika 

 

Izviješće o 

izvanučioničkoj 

nastavi 

Primjena novih 

spoznaja u 

svakodnevnom 

ţivotu 

 

FIZIKA-

PRIRODA 

Posjet naftnom 

polju 

Beničanci 

 

Pribliţiti učenicima proces 

bušenja, vaĎenja i obrade 

nafte koja je neobnovljivi 

izvor energije 

 

Odlazak u 

Beničance na 

naftno polje, 

predavanje 

ing.petrokemije o 

procesu dobivanja 

nafte, obilazak 

naftnog polja 

 

Oţujak 2012. 

 

Učenici 6. razreda 

i nastavnici 

Velimir Stanić i 

Sanja Nekić 

 

Prijevoz učenika 

 

Izviješće o 

izvanučioničkoj 

nastavi 

Primjena novih 

spoznaja u 

svakodnevnom 

ţivotu 
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FIZIKA-

KEMIJA-

BIOLOGIJA 

Festival 

znanosti 
 

 

Probuditi interes mladih za 

znanost. 

Upoznati ih s aktivnostima 

koje se odvijaju na 

fakultetima osječkog 

sveučilišta 

Potaknuti zanimanje 

učenika za stjecanjem 

znanja kroz aktivno 

sudjelovanje u 

radionicama i posjetu 

izloţbama 

 

Posjet jednom od 

fakulteta s 

ponuĎenim 

aktivnostima za 

učenike i mogući 

posjet izloţbama 

radova 

 

Travanj 2012. 

 

Učenici 8. razreda 

i nastavnici 

prirodnih 

predmeta 

 

Prijevoz učenika 

do Osijeka 

podmiruju 

roditelji 

 

Izviješće o 

izvanučioničkoj 

nastavi 

Primjena novih 

spoznaja u 

 

POSJET 

HNK-u U 

OSIJEKU 

Hrvatski jezik 

Razvijati ljubav i 

zanimanje za scensku 

umjetnost, proširiti i 

produbiti znanja o 

dramskim djelima, 

razvijati estetsku 

iosjetljivost i kritičnost. 

Gledanje 

kazališne 

predstave. 

 

 

studeni 2011. 

i oţujak 2012. 

godine 

 

Učenici 7. i 8. 

razreda, 

nastavnice Sanja 

Birović i Ljiljana 

Cecelja. 

 

Troškovi 

prijevoza i 

ulaznice ( trošak  

učenika). 

 

Uspjeh učenika u 

redovnoj nastavi i 

i razvijanje opće 

kulture. 

 

 

POSJET 

HNK-u U 

OSIJEKU 

Glazbena 

kultura 

 

Upoznavanje glazbeno – 

scenskih vrsta, slušanje 

kazališnog orkestra i solo 

pjevača  

 

Posjet HNK-u u 

Osijeku 

 

Veljača ili 

oţujak 2012 

 

Učenici 7. i 8. 

razreda i 

nastavnica Ivana 

Šerić Miličić 

 

Trošak putovanja i 

cijenu ulaznice 

snose roditelji 

 

Izvještaj o posjetu 

kazalištu, izrada 

plakata i referata 
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POSJET 

KINO -

PREDSTAVI 

 

 

 

 

Razvijanje znanja o filmu, 

kinematografiji, 

animiranom filmu 

primjereno sadrţaju  

nastave medijske kulture 

u 5. i 6. razredu 

 

Posjet Cine 

Staru u Osijeku 

 

Listopad 

2011. i 

svibanj 2012.  

Učenici 5. i 6. 

razreda 

Trošak prijevoza 

i ulaznice 

(trošak učenika) 

Uspjeh u redovnoj 

nastavi i  

razvijanje opće 

kulture 

 
 

EKSKURZIJA 

UČENIKA 7. I 

8.RAZREDA 

 

Upoznavanje prirodnih i 

kulturnih ljepota 

domovine Hrvatske 

Obilazak kulturnih 

znamenitosti Dalmacije 

Druţenje učenika 

 

Višednevna 

ekskurzija 

 

Učenici 7. i 

8.razreda i 

razrednici 

 

Svibanj/lipanj 

 

Cijena 

aranţmana po 

učeniku – oko 

1500kn 

 

Pisani izvještaj 

Plakat 
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VI. PROJEKTI 

 

 

AKTIVNOST 

 

 

CILJ 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NOSITELJI 

 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

TROŠKOVNIK 

 

NAČIN 

VREDNOVANJA 
 

 

PROJEKTNI 

DAN - 

Zlatne berbe  

Razredba 

nastava 

Obiljeţavanje slavonskih 

običaja berbe kukuruza 

Osposobljavanje učenika 

za uočavanje i ţivljenje 

običaja, te ljudskog rada 

prilikom vršidbe i 

pohranjivanja kukuruza 

Povezivanje svakodnevnog 

znanja sa ţivotnim 

iskustvima kroz običaje, 

hranu, igru, pjesmu… 

.promatranje 

istraţivanje 

praktični radovi 

stvaralački radovi 

rad na polju 

 rad u seoskom 

gospodarstvu 

Učiteljice i 

učenici 

razredne 

nastave 

Tijekom školske 

godine 2011/ 

2012. 

Listopad, 2011. 

100 kuna po 

razredu 

 

Izlaganje učeničkih 

radova i razmjena 

iskustava s drugim 

razredima 

Izrada panoa , 

umnih mapa, 

sudjelovanje u 

aktivnosti 

 

 

PROJEKTNI 

DAN - 

Dani mlijeka 

razredna 

nastava 

 

Povezivanje  

svakodnevnih znanja sa 

ţivotnim potrebama 

Obiljeţavanje dana 

mlijeka kao zdrave navike 

pijenja 

Upoznati izradu ostalih 

mliječnih proizvoda  

 

 

 

 

 

 

Farma muznih 

krava  

Promatranje 

 Istraţivane  

Uočavanje 

Praktični i 

stvaralački radovi 

 

Učenici i 

učiteljice 

razredne 

nastave 

 

Tijekom školske 

godine 

2011./2012. 

Lipanj, 2012. 

 

100 kuna po 

razredu 

 

 Izrada radova, 

panoa , umnih mapa, 

prezentacija 

učeničkih radova 
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PROJEKTNI 

DAN - 

DRAVA 

 

 

Odlazak na rijeku Dravu  

kako bi učenicima 

predočili vaţnost rijeka  

 

Upoznati učenike sa 

ţivotinjskim svijetom koji 

ţivi u Dravi; spoznati koje 

opasnosti donose rijeke 

 

 

 

promatranje 

istraţivanje 

praktični radovi 

stvaralački radovi  

 

 

Nastavnici i 

učenici 

predmetne 

nastave; 

pedagog 

 

 

Početkom svibnja 

2012. godine 

 

 

100 kuna po 

razredu 

 

 

 

Izlaganje učeničkih 

radova i razmjena 

iskustva s drugim 

razredima 

Sudjelovanje u 

aktivnosti i 

istraţivanju 

 

 

PROJEKTNI 

DAN - 

Boţićne 

etnoradionice 

 

 

Upoznati učenike s 

boţićnim običajima  

 

Osvijestiti učenike o 

vaţnosti Boţića  

 

 

 

 

 

Izrada boţićnih 

suvenira koji se 

pritom izloţe na 

prodaju 

 

Nastavnici i 

učenici 

predmetne 

nastave; 

pedagog 

 

8. prosinca 2011. 

godine. 

 

100 kuna po 

razredu 

 

 Izrada suvenira; 

likovnih radova te 

sudjelovanje u 

aktivnostima 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

 

PROJEKT- 

Škole  

za Afriku 

 
Prikupljanje novčane 

pomoći siromašnim 

zemljama svijeta. 

Razvijanje humanosti. 

Naučiti dijeliti, odricati se 

te štedjeti. Naučiti ne 

bacati hranu i ne trošiti 

energiju uzalud kako bi 

ostalo i za druge. Poticati 

se meĎusobno na 

humanitarni rad. 

 

Prikupljanje 

novčanih 

sredstava, 

prikupljanje 

boca po mjestu 

stanovanja. 

Izrada i prodaja 

ukrasa i slično. 

  

Svi učenici 

prema 

svojim 

mogućnosti

ma. U niţim 

razredima i 

prema ţelji 

razrednici. 

Voditeljica 

učiteljica 

Ajda Zubčić. 

 

Tijekom cijele 

školske godine 

2011. /2012. s 

naglaskom na 

prvo 

polugodište. 

 

300kn za izradu 

boţićnih ukrasa. 

 

Objava rezultata, 

zahvala te podjela 

simboličnog 

poklona. 
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VII. INTEGRIRANI DANI 

 

 

AKTIVNOST 

 

 

CILJ 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NOSITELJI 

 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

TROŠKOVNIK 

 
NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

OLIMPIJSKI 

DAN 

 

 

Spoznati vaţnost 

Olimpijskih igara i 

bavljenje sportom 

Poštivati pravila igre i 

poticati natjecateljski  

duh sportom i 

rekreacijom 

 

 

 

 

PANO, 

radionice, 

prezentacije te 

sportske igre 

 

Učitelji i 

učenici 

razredne 

nastave 

 

9. rujna 2011. 

godine 

 

50 kn po razredu 

 

Sudjelovanje u 

aktivnostima, 

opisno praćenje 

učenika 

 

DAN 

SPORTA 

 

Osvijestiti učenike o 

prednostima  bavljenja 

sportom   

 

Sportsko 

natjecanje 

izmeĎu učenika   

 

Nastavnici i 

učenici 

predmetne 

nastave 

 

31. svibnja 2012. 

godine 

 

200 kn za 

cjelokupnu školu 

Sudjelovanje u 

aktivnostima, 

opisno praćenje 

učenika 

DANI 

KRUHA 

Osposobiti učenike za 

uočavanje značajki 

kruha te spoznati koju 

vaţnost kruh 

predstavlja u 

svakodnevnom ţivotu 

PANO, 

prezentacije 

Učitelji i 

učenici 

razredne 

nastave 

14. listopada 200 kn  Sudjelovanje u 

aktivnostima te 

izlaganje  
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VIII. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 

 
 

NAZIV 

AKTIVNOSTI 

 

BROJ 

UČ. 

I - VIII. 

 

MJESTO 

 

VODITELJ 

 

 

KUU 

 

 

23 

KUU NAPREDAK, 

Podgajci Podravski 

I 

HKUU F. Ebling 

Sv. ĐuraĎ 

 

 

Predstavnici 

KUU 

Glazbena škola 2 Donji Miholjac i 

Valpovo 

Nastavnici u 

glazbenoj školi 

DVD 6 Sv. ĐuraĎ, Podravski 

Podgajci, Črnkovci 

Predstavnici 

udruga 

Crkveni zbor 15 Crkva u P. Podgajcima Vanjski suradnik 

Organizacije tjelesne 

kulture 

34 Športski tereni u Sv. 

ĐurĎu, P. Podgajcima 

i Črnkovcima 

Treneri športskih 

klubova 

ŠRD 10 Ribolovno društvo Sv. 

ĐurĎu i P. Podgajcima  
Predstavnici 

udruga 
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ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 
PRIORITETNO 

PODRUČJE  

UNAPRJEĐENJA 

 

        Ciljevi 

Metode i aktivnosti 

za ostvarivanje 

ciljeva 

 

 Nuţni resursi 

Datum do 

kojega će 

se cilj 

ostvariti 

Osobe 

odgovorne 

za provedbu 

aktivnosti 

Mjerljivi 

pokazatelji 

ostvarivanja 

ciljeva 

 

Znanje i vještine 

iz pojedinih 

predmeta 

 

Motivirati 

učenike za 

učenje 

 

Motivirati 

učenike na 

pohaĎanje 

dopunske i 

dodatne 

nastave iz 

pojedinih 

predmeta 

 

- pohaĎanje 

dopunske 

nastave 

(evidencij-

ski listići za 

dopunsku 

nastavu) 

- anketa za 

učitelje o 

znanju i 

učenju 

učenika iz 

njihovih 

predmeta 

- sjednica 

Učiteljskog 

Vijeća te sat 

razrednog odjela 

 

 

-SAT RAZREDNOG 

ODJELA 

 

-RODITELJSKI SASTANCI 

 

-STRUČNA 

USAVRŠAVANJA 

NASTAVNIKA/PEDAGOGA 

 

-VRIJEME ZA IZRADU 

ANKETE 

 

-ČITANJE STRUČNE 

LITERATURE 

 

 

 

Tijekom 

cijele 

školske 

godine 

 

Razrednici 

Nastavnici 

Učitelji 

Pedagog 

Ravnatelj 

 

 

-Rezultati 

ankete 

 

-dolasci na 

dopunsku i 

dodatnu 

nastavu 

 

- rezultati na 

natjecanjima 

iz 

pojedinih 

predmeta 
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U Podgajcima Podravskim, 5. rujna 2011.godine 

    

Klasa: 602-02/11-01/3 

Ur.broj:2115-10-11-01 

 

 

Ravnateljica                                                                                                         Predsjednica Školskog odbora                                                                                           

 

____________ ________________________ 
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