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KLASA: 602-02/18-06/344 

URBROJ: 2188-26-18-01/1 
 

U Komletincima, 24. rujna 2018. godine 

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi , članka 36. 

Zakona o ustanovama, članka 58. Statuta OŠ “Vladimir Nazor” Komletinci, Školski odbor na 

sjednici održanoj 24. rujna 2018. godine, na prijedlog ravnateljice i Učiteljskog vijeća te 

mišljenja Vijeća roditelja donosi: 

 

 

 

 

 

KURIKUL ZA ŠKOLSKU GODINU  

2018./2019.  
 

 

 

Ovim planom i programom utvrđuju se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja planiranih 

programskih sadržaja, pedagoških ciljeva i različitih zadaća u redovitim i izbornim 

programima, dopunskoj i dodatnoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i izvanučioničkoj 

nastavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ravnateljica:               Predsjednica školskog odbora: 
 

     Katica Novoselac          Marija Čorić 
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1. IZBORNA NASTAVA 
 

Izborna nastava odnosi se na učenikov osobni izbor određenoga nastavnog predmeta iz 

ponude nastavnih predmeta kao izbornih odgojno-obrazovnih sadržaja u školi. Svrha 

organiziranja izborne nastave je omogućivanje slobode u kreiranju odgojno-obrazovnog 

procesa, proširivanje i produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno -obrazovnom 

području za koje učenik pokazuje posebne sklonosti i pojačan interes. 

Izborni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih 

opredijele, a učenik bira izborni predmet na početku školske godine. Učenik može prestati 

pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtijeva i obrazloženja roditelja učenika Učiteljskom 

vijeću najkasnije do 15. kolovoza tekuće godine. 

 

 

PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLSKOG GODINI 2018./2019. 

 

Nastavni predmet Razred Učitelj - voditelj 

Vjeronauk I. – VIII. Ljubica Martinović 

Informatika I., VII. i VIII. Zvonko Lovrić 

Njemački jezik VIII. Marija Škrobo 
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IZBORNA NASTAVA VJERONAUKA 

IME I PREZIME UČITELJA: LJUBICA MARTINOVIĆ                                                         RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 sustavno teološko i antropološko - pedagoško povezivanje Božje objave i crkvene 
tradicije sa životnim iskustvom učenika 

 razvijati duh prijateljstva, povjerenja i poštovanja u vjeronaučnoj zajednici, stjecanje 

humanističkih i socijalnih kompetencija 

 uvidjeti da je čovjeku za život i za vjeru potrebna zajednica 

 cjelovit odgoj učenika s naglaskom na duhovnu dimenziju 

 promicanje osobne i društvene, opće ljudske i vjerničke vjernosti 

 preuzimanje vlastite odgovornosti 

 biti spreman prihvatiti sebe i druge u njihovoj osobnosti 

 usvajanje sadržaja propisanih nastavnim planom i programom 

 pripremanje za sakrament euharistije 

NAMJENA 

Izgraditi stav otvorenosti prema transcendenciji i postavljanju pitanja o najdubljem smislu 
čovjekova života i svijeta. Shvatiti i povezati i primjenjivati Biblijske poruke u 
svakodnevnom životu. Razviti spoznaju da Duh Sveti ispunjava ljude duhovnom snagom 
kako bi mogli svjedočiti vjeri i nesebičnoj ljubavi prema Bogu i jedni prema drugima. 
Primjenjivati ljudski i kršćanski odgoj savjesti prema sebi, drugima, društvu i svijetu 
općenito slijedeći Božje objave, kršćansku tradiciju i crkveno naukovanje. 

NOSITELJI 
Vjeroučiteljica, učenici, povremeno župnik. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Diskusije, rješavanje radnog materijala, projekcija (animiranih filmova, pjevanja crkvenih 
pjesama, izrada prigodnih plakata. Obilježavanje prigodnih blagdana te odlazak na župni 
vjeronauk. 

VREMENIK Kroz cijelu školsku godinu 2018./2019. po dva sata tjedno u svakom razredu prema 
rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Rad učenika se vrednuje u skladu s Pravilnikom o načinima postupcima i elementima 
vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi. Zalaganje, urednost u izvršavanju obaveza.  
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IZBORNA NASTAVA INFORMATIKE 

IME I PREZIME UČITELJA: ZVONKO LOVRIĆ                                                          RAZRED: I., VII. I VIII. 

 

CILJEVI 

 učiti rješavati probleme 

 komunicirati posredstvom različitih medija 

 prikupljati, organizirati i analizirati podatke te njihova sinteza u informacije 

 razumijevanje i kritičko ocjenjivanje prikupljenih informacija 

 donositi zaključke na temelju prikupljenih informacija 

 timski rad pri rješavanju problema. 

NAMJENA Ovladavanje teorijskim znanjima i vještinama rada na računalu. 
Stjecanje kompetencija da učenici mogu koristiti računalo za potrebe daljnjeg obrazovanja. 

NOSITELJI 
Učitelj informatike Zvonko Lovrić i učenici I., VII. i VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Redovno u informatičkoj učionici  
Rad u grupama na računalu 

VREMENIK 
Kroz cijelu školsku godinu 2018./2019. po dva sata tjedno u svakom razredu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Potrošni materijal 

NAČIN  

PRAĆENJA Vrednuje se usmeno i rad na računalu (usvojenost sadržaja i primjena stečenih znanja). 

 

 

IZBORNA NASTAVA NJEMAČKOG JEZIKA 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ŠKROBO                                                                            RAZRED: VIII. 

 

CILJEVI Razvijati ljubav prema učenju stranih jezika (omogućiti učenicima da nauče osnove 
komunikacije i steknu osnove pismenosti na njemačkom jeziku).  

NAMJENA 
Učenicima koji žele učiti dodatni strani jezik uz redovni. 

NOSITELJI 
Predmetna učiteljica i učenici koji se odluče za izbornu nastavu njemačkog jezika. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Pojedinačni i grupni rad, rad u paru, razgovor, demonstracija, opisivanje, istraživački 
rad…. 

VREMENIK Tijekom školske godine 2018./2019., dva sata tjedno u poslijepodnevnim satima u terminu 
prema dogovoru s učenicima.  

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Vrednovanje i praćenje učenika, njihova interesa i napredovanja brojčano i opisno prema 
kriterijima ocjenjivanja. 
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2. DODATNA NASTAVA 
 

Oblik je rada u školi koji se organizira za darovite učenike. Ovim oblikom nastave bit 

će obuhvaćeni učenici koji pokazuju interes za određeno područje i koji se pripremaju za 

natjecanja. 

 

 

PLAN DODATNE NASTAVE U ŠKOLSKOG GODINI 2018./2019. 

 

Nastavni predmet Razred Učitelj - voditelj 

Hrvatski jezik I. - III. 

Mirela Vujčić, 

Snježana Matak i  

Gordana Vujica 

Matematika I. - III. 

Mirela Vujčić, 

Snježana Matak i  

Gordana Vujica 

Matematika IV. i VII. Mirta Marković 

Povijest VII. – VIII. Dragan Bojić 

Geografija V. – VIII. Ivan Sambol 
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DODATNA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA 

IME I PREZIME UČITELJA: UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE                                      RAZRED: I. - III. 

 

CILJEVI Dodatnim radom proširiti svoje znanje iz hrvatskog jezika; pojačati interes za ovaj 
predmet; razvijati važne sposobnosti (čitanje, razumijevanje, sastavljanje, izražavanje). 

NAMJENA 
Stjecati šire obrazovne potrebe. Poticati želje i interes za novim znanjima. Dodatna nastava 
namijenjena je učenicima koji pokazuju interes za dodatnim proširivanjem redovnih 
nastavnih sadržaja iz navedenih predmeta i darovitim učenicima. 

NOSITELJI 
Učiteljice razredne nastave i učenici od I. doIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovor učiteljice i učenika o načinu rada, terminu održavanja dodatne nastave. Primjena 
individualiziranog rada, rada u paru, rada u skupini. 

VREMENIK 
Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Opisno praćenje učenika tijekom školske godine. Razgovor s učenicima tijekom i na kraju 
školske godine – svida li vam se rad na dodatnoj nastavi? Što smo naučili? Imate li kakve 
prijedloge za rad? 

 

 

DODATNA NASTAVA MATEMATIKE 

IME I PREZIME UČITELJA: UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE                                      RAZRED: I. - III. 

 

CILJEVI Sustavno i planski proširivati znanja učenika prema potrebi i interesima iz nastavnih 
sadržaja matematike. 

NAMJENA 
Stjecati šire obrazovne potrebe. Poticati želje i interes za novim znanjima. Dodatna nastava 
namijenjena je učenicima koji pokazuju interes za dodatnim proširivanjem redovnih 

nastavnih sadržaja iz matematike i darovitim učenicima. 
NOSITELJI 

Učiteljice razredne nastave i učenici od I. do III. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Nastava se realizira kroz individualizirani pristup učenicima, frontalni rad, rad u paru, rad 
u skupini, rješavanjem problemskih zadataka, poticanjem samostalnosti u radu i timskog 

rada. 
VREMENIK 

Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Potrošni materijal (papir za kopiranje i sl.). 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Vrednovanje provoditi kroz poticanje učenika na samovrednovanje. Rezultate rada koristiti 

tijekom cijele školske godine  i u daljnjem radu u redovnoj nastavi iz navedenog predmeta. 
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DODATNA NASTAVA MATEMATIKE 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRTA MARKOVIĆ                                                                RAZRED: IV. I VII. 

 

CILJEVI 

 proširiti nastavno gradivo i znanje učenika 

 pripremiti učenike za natjecanje 

 pojačati interes za ovaj predmet 

 poticati samostalnost u rješavanju složenih zadataka 

 motivirati i poticati učenike da se bave matematikom  

 kroz zanimljive zadatke pokazati širinu i ljepotu matematike 

NAMJENA Dodatna nastava namijenjena je učenicima IV. i VII. razreda koji imaju sposobnosti i 

pokazuju poseban interes za stjecanje dodatnih sadržaja iz područja matematike. 
NOSITELJI 

Učiteljica matematike i zainteresirani učenici IV i VII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovoriti s učenicima koji radni dan ćemo imati dodatnu nastavu. 
Primjena frontalnog, individualnog, rada u paru i skupini. 

VREMENIK Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. prema dogovorenom 
rasporedu s učenicima. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Potrošni materijal (papir za kopiranje, kopiranje), troškovi prijevoza za natjecanje, 
kupovina nove literature. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Usmeno pohvaliti učenike za svaki napredak. Opisno praćenje učenika. 
Sudjelovanje učenika na školskom natjecanju, a ako budu imali dovoljan broj bodova i na 
županijskom natjecanju. 

 

DODATNA NASTAVA POVIJESTI 

IME I PREZIME UČITELJA: DRAGAN BOJIĆ                                                                    RAZRED: VII. - VIII. 

 

CILJEVI Detaljnije upoznavanje i proširivanje znanja iz redovne nastave povijesti prema interesima 
učenika. Priprema za školsko i županijsko natjecanje. 

NAMJENA 
Stjecanje dodatnih znanja iz povijesti namijenjeno je učenicima koji pokazuju interes za 

predmet i želju znati više kako bi stjecali znanja, razvijali radne navike i svijesti o 
prošlosti. 

NOSITELJI 
Učitelj povijesti i zainteresirani učenici od VII. i VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE Dogovor o obliku rada s učenicima (individualni, grupni, rad u paru). 

VREMENIK 
Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Razni potrošni materijal – oko 50 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA Opisno praćenje učenika, odaziv na samoj nastavi te rezultati na natjecanjima. 
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DODATNA NASTAVA GEOGRAFIJE 

IME I PREZIME UČITELJA: IVAN SAMBOL                                                                      RAZRED: V. - VIII. 

 

CILJEVI 

 obogaćivanje znanja za učenike koji pokazuju povećan interes za nastavni predmet 
geografije 

 aktivno promatrati svijet oko sebe 

 dodatno istraživati ekološke probleme u svijetu, načine očuvanja okoliša za zdravlje i 
kvalitetu života 

 razvijati interes za istraživanje prostorai razvoja kritičkog mišljenja 

 razvijati sposobnost znanstvenog istraživanja i prezentacije rezultata znanstvenog 
istraživanja 

 pripremanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima 

NAMJENA Pripremanje učenika za školsko natjecanje iz geografije, razvijanje ljubavi prema 
nastavnom predmetu, proširivanje znanja iz geografije. 

NOSITELJI 
Učitelj geografije iučenici V. do VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Izrada plakata i prezentacija, sudjelovanje na školskom natjecanju, prikupljanje, obrada i 
analiza podataka, prezentacija prikupljenih podataka, obilježavanje ekoloških datuma. 

VREMENIK 
Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Papir za fotokopiranje, potrošni materijal tijekom rada – 50,00 kuna te troškovi natjecanja. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Ostvareni rezultati na školskom natjecanju, anketa, samovrednovanje, pisano i opisno 

praćenje učenika tijekom nastavne godine. 
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3. DOPUNSKA NASTAVA 
 

Dopunska nastava predstavlja posebni odgojno-obrazovni program koji se odnosi na 

učenike koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, pa se 

privremeno za njih organizira oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju 

sposobnosti i vještina iz određenih nastavnih područja, više nastavnih predmeta ili samo 

jednog nastavnog predmeta. 

Dopunska se nastava  može organizirati za sve nastavne predmete izuzevši likovnu, glazbenu,  

tehničku, tjelesnu kulturu i izborne predmete. 

 

 

PLAN DOPUNSKE NASTAVE U ŠKOLSKOG GODINI 2018./2019. 

 

Nastavni predmet Razred Učitelj - voditelj 

Hrvatski jezik I. – IV. Sve učiteljice razredne nastave 

Matematika I. – IV. Sve učiteljice razredne nastave 

Hrvatski jezik V. – VIII. Karolina Biuklić 

Matematika V. – VIII. Mirta Marković 

Engleski jezik V. – VIII. Emina Borković 

Povijest V. - VI. Dragan Bojić 

Kemija VII. – VIII. Krešimir Lermajer 
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DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA 

IME I PREZIME UČITELJA: SVE UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE                               RAZRED: I. - IV. 

 

CILJEVI 

Sustavno i planski osposobljavati učenike za svladavanje nastavnih sadržaja iz plana i 
programa nastave hrvatskog jezika. Omogućiti će bolje razumijevanje gradiva hrvatskog 
jezika. Dopunsko vježbanje jezičnih sadržaja te poticanje čitanja i razumijevanja 

pročitanog. 

NAMJENA 
Razvijati smisao i potrebu za samostalni rad, odgovornost za rad, točnost, urednost, 
sustavnost u usmenom i pismenom izražavanju. Dopunska nastava namijenjena je 
učenicima koji sporije i otežano savladavaju nastavno gradivo hrvatskog jezika. 

NOSITELJI Učiteljice i učenici od I. do IV. razreda kojima je potrebna dopunska pomoć u 
savladavanju nastavnih sadržaja. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Dogovor učiteljica i učenika o načinu rada, terminu održavanja dopunske nastave. 

Redovan rad dva školska sata tjedno. Primjena individualiziranog rada, rada u paru, rada u 
skupini. 

VREMENIK 
Dva školska sata tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Opisno praćenje učenika tijekom školske godine. Razgovor o dopunskoj nastavi tijekom 
rada. 

 

 

DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE 

IME I PREZIME UČITELJA: SVE UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE                               RAZRED: I. - IV. 

 

CILJEVI Dodatnim radom pomoći učenicima u savladavanju nastavnoga gradiva Matematike te na 
satima dopunske nastave usvojiti i bolje razumjeti gradivo. 

NAMJENA 
Dopunska nastava namijenjena je učenicima koji sporije i otežano savladavaju gradivo 
matematike. Kroz nastavu razvijati potrebu za samostalnim radom, odgovornost za rad, 
točnost, urednost, sigurnost i samopouzdanje. 

NOSITELJI 
Učiteljice i učenici od I. do IV. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Jedan sat tjedno, uključuje se i isključuje određeni broj učenika koji pokazuju slabije 
rezultate i kojima je potrebna pomoć u radu. Primjena individualiziranog pristupa, rad u 
paru, skupni rad, individualni rad. 

VREMENIK 
Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Potrošni materijal (papir za kopiranje, kopiranje). 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Na satu matematike tijekom cijele školske godine; rezultati se koriste za daljnji rad i za 
bolje usvajanje ostalog nastavnog gradiva. 
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DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA 

IME I PREZIME UČITELJA: KAROLINA BIUKLIĆ                                                             RAZRED: V. - VIII. 

 

CILJEVI 

 nadopuniti gradivo kod učenika koji slabije usvajaju redovne nastavne sadržaje 

 uvježbati osnovne sadržaje s učenicima koji postižu manje od predviđenog  

 pomoći učenicima kojima su neki dijelovi gradiva na redovnoj nastavi slabije 
razumljivi dodatnim pojašnjenjem 

NAMJENA Dopunska nastava namijenjena je učenicima koji teže shvaćaju, usvajaju i primjenjuju 

gradivo hrvatskog jezika (jezik i jezično izražavanje). 
NOSITELJI 

Učiteljica hrvatskog jezika i učenici V. do VIII. razreda upućeni na dopunsku nastavu. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Pojedinačni i grupni oblik rada; tumačenje, pokazivanje, razgovor, čitanje, pisanje, 
upućivanje, uvježbavanje slovničkog gradiva.  

VREMENIK 
Tri školska sata tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Sitan potrošni materijal, oko 50 kuna godišnje. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Redovitost u pohađanju dopunske nastave, aktivnost učenika i postignuti rezultati te 
naučenost gradiva. Opisno praćenje učenika te primjena naučenog u redovnoj nastavi gdje 
će učenici biti i brojčano ocijenjeni. 
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DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRTAMARKOVIĆ                                                                RAZRED: V. - VIII. 

 

CILJEVI 

 pomoći učenicima u savladavanju nastavnog gradiva iz matematike 

 pripremiti učenike za lakše savladavanje gradiva 

 poticati kod učenika interes i zanimanje za nastavni predmet 

 poticati samostalnost u radu 

 razvijati radne navike 

NAMJENA 

Učenicima V.- VIII. razreda koji teže usvajaju nastavno gradivo Matematike predviđenim 
nastavnim planom i programom. Pomoć učenicima da postignu bolje rezultate te da lakše 
prate redovnu nastavu. Pomoć pri pisanju domaće zadaće, vježbanju za pisane provjere 
znanja, vježbanje zadataka za ispravak lošijih rezultata te pomoć pri ponavljanju gradiva 
koje nisu usvojili redovitom nastavom. 

NOSITELJI 
Učiteljica matematike i učenici kojima je potrebna dopunska pomoć iz matematike 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Primjena frontalnog, individualnog, rada u paru i skupini. Individualizirani pristup 
učenicima. Poticanje samostalnog rada. Korištenje svih nastavnih pomagala i sredstava 
kao u redovnoj nastavi. 

VREMENIK Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. prema dogovorenom 
rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Potrošni materijal (papir za kopiranje, kopiranje). 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Usmeno pohvaliti učenike za svaki napredak. Napredak na dopunskoj nastavi pratiti i 
opisno. Rezultati će se svakako pokazati i u redovnoj nastavi, gdje će na satu Matematike 
biti vrednovani brojčano i opisno. 
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DOPUNSKA NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA 

IME I PREZIME UČITELJA: EMINA BORKOVIĆ                                                                 RAZRED: V. - VIII. 

 

CILJEVI 

Pomoći učenicima u svladavanju slušanih, govorenih, čitanih i pisanih jezičnih sadržaja 
koji se obrađuju na redovnoj nastavi, omogućiti više vremena za vježbanje pojedinih 
struktura, poticati učenike na samostalan rad i razvijanje vještina potrebnih u radu, 

motivirati učenike na aktivno sudjelovanje te razvijati zanimanje za predmet. 

NAMJENA 

Dopunska nastava namijenjena je učenicima V. do VIII. razreda koji nastavne sadržaje iz 
predmeta usvajaju djelomično i uz teškoće prilikom primjene te postoji potreba za 
dodatnim uvježbavanjem kako bi mogli uspješno razvijati postojeća i stjecati nova znanja i 
vještine. 

NOSITELJI 
Učiteljica engleskog jezika i učenici V. i VIII. razreda  

NAČIN  

REALIZACIJE 

Rad na sadržajima obrađenim tijekom redovne nastave engleskog jezika (vokabular, 
gramatičke strukture). Rad će uključivati slušanje, ponavljanje za modelom, čitanje, 
spajanje, nadopunjavanje, razvrstavanje, prevođenje, postavljanje pitanja i odgovaranje na 

njih, opisivanje (usmeno i pismeno), uspoređivanje, izrada mentalne mape, razgovor, 
razvrstavanje, prevođenje, TPR aktivnost itd.  

VREMENIK 

V. razred: Svaki drugi tjedan po jedan sat, ukupno 17 sati (R2: ponedjeljak, 7. sat). 
Ukoliko se ukaže potreba, moguće su promjene u rasporedu. 

VI. razred: Svaki drugi tjedan po jedan sat, ukupno 17 sati (R1: ponedjeljak, 7. sat). 
Ukoliko se ukaže potreba, moguće su promjene u rasporedu. 
VII. razred: Svaki drugi tjedan po jedan sat, ukupno 18 sati (R2: četvrtak, 7. sat). Ukoliko 
se ukaže potreba, moguće su promjene u rasporedu. 
VIII. razred: Svaki drugi tjedan po jedan sat, ukupno 17 sati (R1: čevtrtak, 7. sat). Ukoliko 
se ukaže potreba, moguće su promjene u rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Sitan potrošni materijal (papiri za kopiranje, toner). 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Praćenje napretka učenika putem bilješki u izbornoj, a putem bilješki i ocjena u redovnoj 
nastavi te samovrednovanje postignutih rezultata od strane učenika. Metode i oblici rada 
će se odabirati sukladno sadržajima, interesima i sposobnostima učenika te opažanjima 
učiteljice o postignutom napretku.  
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DOPUNSKA NASTAVA KEMIJE 

IME I PREZIME UČITELJA: KREŠIMIR LERMAJER                                                      RAZRED: VII. - VIII. 

 

CILJEVI 

 dodatnim radom s pojedinim učenicima pomoći da isti svladaju gradivo kemije 

 dodana priprema učenika za pisane provjere znanja 

 pripremiti učenike za lakše savladavanje gradiva 

 dodatno vježbanje 
NAMJENA Dopunska nastava namijenjena je učenicima VII. i VIII. razreda koji su do sada gradivo 

Kemije usvajali djelomično i s teškoćama 
NOSITELJI 

Učitelj Kemije i učenici VII. i VIII. razreda  

NAČIN  

REALIZACIJE 

Primjena frontalnog, individualnog, rada u paru i skupini. Individualizirani pristup 

učenicima. Poticanje samostalnog rada. Korištenje svih nastavnih pomagala i sredstava 
kao u redovnoj nastavi. 

VREMENIK Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. prema dogovorenom 
rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Potrošni materijal (papir za kopiranje, kopiranje). 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Usmeno pohvaliti učenike za svaki napredak. Napredak na dopunskoj nastavi pratiti i 
opisno. 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

 

DOPUNSKA NASTAVA POVIJESTI 

IME I PREZIME UČITELJA: DRAGAN BOJIĆ                                                                          RAZRED: V. - VI. 

 

CILJEVI 

 nadopuniti gradivo kod učenika koji slabije usvajaju redovne nastavne sadržaje  

 uvježbati osnovne sadržaje s učenicima koji postižu manje od predviđenog 

 pomoći učenicima kojima su neki dijelovi gradiva na redovnoj nastavi slabije 
razumljivi dodatnim pojašnjenje 

NAMJENA Dopunska nastava namijenjena je učenicima koji teže shvaćaju, usvajaju i primjenjuju 
gradivo povijesti. 

NOSITELJI 
Učitelj Povijesti iodabrani učenici V. i VI. razreda  

NAČIN  

REALIZACIJE 
Pojedinačni i grupni oblik rada; tumačenje, pokazivanje, razgovor, čitanje, pisanje, 

upućivanje, ponavljanje gradiva. 

VREMENIK Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. prema dogovorenom 
rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Potrošni materijal (papir za kopiranje, kopiranje). 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Redovitost u pohađanju dopunske nastave, aktivnost učenika i postignuti rezultati te 
naučenost gradiva. Opisno praćenje učenika te primjena naučenog u redovnoj nastavi gdje 
će učenici biti i brojčano ocijenjeni. 
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4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 
 

Izvannastavne aktivnosti organiziraju se za sve učenike – učenike prosječnih 

sposobnosti, darovite učenike, učenike koji zaostaju za očekivanom razinom učenja i učenike s 

posebnim potrebama. Prakticiranje izvannastavnih aktivnosti pretpostavlja samostalnu 

učeničku odluku o uključivanju, što odražava i njihovo htijenje za većim uspjehom, a pokazuje i 

veću motivaciju za učenjem u slobodnijim okruženjima poučavanja/učenja. 

Izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji način sprječavanja društveno 

neprihvatljivoga ponašanja, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju učenika i samostalno-

istraživačko učenje. 

 

PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLSKOG GODINI 2018./2019. 

 

Naziv aktivnosti Razred Učitelj - voditelj 

Socijalizacijska skupina "Zajedno jači" I. - VIII. Snježana Matak 

Literarno - recitatorska skupina II. - VIII. Gordana Vujica 

Folklorna skupina I. - VIII. Marija Čorić 

Plesna skupina I. - V. Mirela Vujčić 

Njemačka igraonica II. - III. Marija Škrobo 

Mali informatičari IV. Zvonko Lovrić 

Dramska skupina V. - VIII. Karolina Biuklić 

Domaćinstvo II. - VIII. Ljubica Martinović 

Mali vrtlari II. - VIII. Ljubica Martinović 

Likovnjaci V. - VIII. Ivan Miletić 

Mali znanstvenici V. - VIII. Krešimir Lermajer 

Pomladak Crvenog križa I. - VIII. Marija Čorić 

Pjevački zbor IV. - VIII. Dalida Marjanović 

Glazbena skupina IV. - VIII. Dalida Marjanović 

Učenička zadruga „Kockavica“ II. - VIII. Marija Škrobo 

Škola sporta V. – VI. Tomislav Popović 

ŠSD „Hrast“ - nogomet IV. - VIII. Tomislav Popović 

ŠSD „Hrast“ - košarka IV. - VIII. Tomislav Popović 

Informacijska skupina III. – VIII. Dajana Mitić 
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SOCIJALIZACIJSKA SKUPINA "ZAJEDNO JAČI" 

IME I PREZIME UČITELJA: SNJEŽANA MATAK                                                                  RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 razumijevanje vlastitih emocija 

 razvoj empatije 

 prihvaćanje različitosti 

 razvijanje socijalne svijesti 

 sposobnost donošenja odluka i rješavanje problema 

 nenasilno rješavanje sukoba 

NAMJENA Prevencija i otklanjanje neželjenih odstupanja u ponašanju učenika i učenje socijalnih 

vještina putem igre i razgovora. 
NOSITELJI 

Učiteljica Snježana Matak i zainteresirani učenici od I. do VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Organiziranje malih socijalizacijskih skupina u kojima će učenici otvoreno razgovarati o 
različitim temama. Radionice prema modelu iskustvenog učenja, poticanja kritičkog 

razmišljanja i razvoja socijalizacijskih vještina. Rad u skupini i u paru. 

VREMENIK Svaki tjedan po jedan školski sat tijekom školske godine 2018./2019. prema dogovorenom 
rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Potrošni materijal (hamer papir i sl.). 

NAČIN  

PRAĆENJA Opisno i pisana izvješća na zahtjev razrednika i pedagoginje. 

 

 

LITERARNO - RECITATORSKA SKUPINA 

IME I PREZIME UČITELJA: GORDANA VUJICA                                                                RAZRED: II. - VIII. 

 

CILJEVI 
 izražajno čitati i recitirati pjesme 

 priprema učenika za nastupe na školskim priredbama, pred roditeljima 

 razvijati pismeno stvaralaštvo, maštovitost i kreativnost 

NAMJENA Razvijanje ljubavi prema poeziji, prema zavičajnom govoru; sudjelovanje na školskim 
priredbama; razvijati maštovitost, samostalnost, kreativnost… 

NOSITELJI 
Učiteljica Gordana Vujica i zainteresirani učenici od I. do VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Učenici odabiru pjesme na određenu temu i uvježbavaju ih cijelu godinu za određene 
prigode.Sudjeluju na različitim literarnim natječajima pisanjem pjesama,priča i stripova. 

VREMENIK Svaki drugi tjedan po dva školska sata tijekom školske godine 2018./2019. prema 
dogovorenom rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Potrošni materijal (papir za kopiranje, kopiranje). 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Na satu Hrvatskog jezika, na razrednim i školskim priredbama, sudjelovanje na 
natječajima. 
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FOLKLORNA SKUPINA 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                         RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 
 upoznati učenike s nasljeđem te ih potaknuti na očuvanje tradicije 

 upoznati učenike s običajima, plodovima rada slavonskog čovjeka 

 priprema učenika za nastupe na školskim priredbama, pred roditeljima … 

NAMJENA Folklorna skupina  namijenjena je učenicima zainteresiranima za običaje i tradiciju svoga 

sela. 

NOSITELJI Učiteljica Marija Čorić, učenici od I. do VIII. razreda zainteresirani za sudjelovanje u radu 
skupine i njihovi roditelji koji će pomoći u odijevanju učenika za nastupe. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Svaki tjedan jedan sat u dogovorenom terminu. Uvježbavanje koreografije, učenje plesnih 
koraka i pokreta, nastupi na priredbama i izvan nje. 

VREMENIK 
Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Opisno praćenje učenika, njihovog zalaganja  i sposobnosti kroz praćenje rada skupine. 
Zadovoljstvo učenika i gledatelja na priredbama u školi i izvan nje, na kojima će učenici 
nastupati i  pokazati sve što su naučili. 

 

 

NJEMAČKA IGRAONICA 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ŠKROBO                                                                     RAZRED: II. - III. 

 

CILJEVI 
Naučiti osnovne pojmove i izraze u njemačkom jeziku. 

NAMJENA 
Korištenje njemačkog jezika i pisma u svakodnevnom životu. 

NOSITELJI 
Učiteljica Marija Škrobo i učenici od II. do III. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Kroz igru, pjesmu, ples, brojalice, brzalice, glumu, crtanje i bojanje, gledanje crtanih 
filmova itd. 

VREMENIK Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. prema dogovorenom 
rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Sitan potrošni materijal, oko 40 kuna godišnje. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Opisno praćenje učenika i pohvale. Rezultati se koriste primjenom naučenog u svojoj 
okolini u svakodnevnom životu. 
Rezultate koristiti u cilju povećanja interesa i motivacije učenika. 
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PLESNA SKUPINA 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRELA VUJČIĆ                                                                           RAZRED: I. - V. 

 

CILJEVI 
 naučiti plesati različite vrste plesova: dječje plesove, zabavne plesove, pop.. 

 pripremiti plesne točke za školske priredbe i nastupe pred roditeljima 

 razvoj motorike, usklađivanje pokreta 

NAMJENA Plesna skupina namijenjena je učenicama za učenje plesnih koraka kroz igru i druženje, 

zajednički rad, razvoj suradnje i prijateljstva među učenicima. 
NOSITELJI 

Učiteljica Mirela Vujčić i zainteresirani učenici od I. do V. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovoriti se s učenicama koje se žele uključiti u skupinu o terminu održavanja aktivnosti, 
te s roditeljima o potrebnom materijalu za šivanje kostima. 

VREMENIK 
Dva sata tjedno, tijekom školske godine 2018./2019.  

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Troškovi materijala za izradu kostima učenika, scene i ostalog potrebnog materijala za 
izvođenje plesa (oko 200 kuna). 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Opisno praćenje učenika. Razgovor o radu plesne skupine – Jeste li zadovoljni odabirom 
plesova? Koji bi ples voljeli plesati? Koji vam se ples ne sviđa? Osnovni kriterij – 
zadovoljstvo učenika. 

 

 

MALI INFORMATIČARI 

IME I PREZIME UČITELJA: ZVONKO LOVRIĆ                                                                              RAZRED: IV. 

 

CILJEVI 

 omogućiti zainteresiranim učenicima stjecanje novih dodatnih znanja i vještina iz 

računalne tehnike 

 razvijati tehničko misaone sposobnosti 

 steći vještine rada na računalu 

NAMJENA Usvajanja znanja i vještina računalne tehnike i upoznavanje učenika IV. razreda s 
apstraktnim načinima razmišljanja 

NOSITELJI 
Učitelj Zvonko Lovrić i učenici IV. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE Učionička nastava i praktični rad  

VREMENIK Dva školska sata tjedno tijekom školske godine 2018./2019. prema dogovorenom 
rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi energije materijala 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Sudjelovanje na školskim i izvanškolskim natjecanjima, praćenje učenika s obzirom na 
odnos prema radu i ponašanju. 
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DRAMSKA SKUPINA 

IME I PREZIME UČITELJA: KAROLINA BIUKLIĆ                                                             RAZRED: V. - VIII. 

 

CILJEVI 

 razvijati izražajnost i glumačke sposobnosti učenika 

 poticati kreativnost i maštu 

 razvijati učeničku individualnost 

 senzibilizacija učenika ka dramskoj umjetnosti 

 razvoj vještine lijepog i izražajnog govorenja i izražavanja 

 pripremati učenike za javne nastupe 

NAMJENA 

Poticanje i razvijanje mašte i suradništva kroz dramsku igru također oslobađati učenike u 
govoru i pokretu kako bi se uspješno prezentirali te bili sigurni u javnim nastupima. 

Sudjelovanje na školskim priredbama te priredbama kojima obilježavamo određene 
blagdane. 

NOSITELJI 
Učiteljica Karolina Biuklić i zainteresirani učenici od V. do VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Individualan rad i rad u skupinama. Suradnja s glazbenom, plesnom i likovnom skupinom 

u pripremanju programa/predstava. Odabirom i prilagodbom tekstova učenicima te 
mogućnostima realizacije izvedbe na sceni, scenskim improvizacijama, čitanjem teksta, 
učenjem teksta napamet te vježbanjem izražajnosti govora. 

VREMENIK Dva školska sata tjedno tijekom školske godine 2018./2019. prema dogovorenom 
rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Troškovi materijala za izradu kostima učenika, scene i ostalog potrebnog materijala za 
izvođenje predstava. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Opisno praćenje rada učenika. Samovrednovanje učenika. 
Nastupi na prigodnim svečanostima u školi i izvan nje. 
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DOMAĆINSTVO 

IME I PREZIME UČITELJA: LJUBICA MARTINOVIĆ                                                       RAZRED: II. - VIII. 

 

CILJEVI 
 kreativno korištenje slobodnog vremena 

 razvijanje vještina kuhanja, praktičnih radova potrebnih u svakodnevnom snalaženju u 
životu 

NAMJENA 
Razvijanje učeničkih sposobnosti i kreativnosti 

NOSITELJI 
Učiteljica Ljubica Martinović i zainteresirani učenici od II. do VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Provođenje nastave nizom praktičnih aktivnosti u školi i oko škole. Svladavanje osnova 
šivanja i kuhanja. Čišćenje prostorija i okoliša, usvajanje pravilnog načina rukovanja 

kućanskim aparatima. Izrada dekoracija i prigodnih čestitki. Upoznavanje i pripremanje 
zdrave hrane. 

VREMENIK Četiri školska sata tjedno tijekom školske godine 2018./2019. prema dogovorenom 
rasporedu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi materijala za potrebe izvođenja nastave (oko 500 kuna). 

NAČIN  

PRAĆENJA Opisno praćenje rada učenika. Samovrednovanje učenika. 

 

 

MALI VRTLARI 

IME I PREZIME UČITELJA: LJUBICAMARTINOVIĆ                                                        RAZRED: II. - VIII. 

 

CILJEVI 

 razvijati kreativnost i pozitivan odnos prema radu  

 poticati i razvijati brigu za bilje 

 osvješćivati važnost bilja u ekosustavu 

 njegovati suodnos čovjeka i prirode 
NAMJENA Razvijanje učeničkih sposobnosti za brigu i njegu biljka, te održavanje školskog 

povrtnjaka. 
NOSITELJI 

Učiteljica Ljubica Martinović i zainteresirani učenici od II. do VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Upoznavanje i sadnja biljaka u školskom vrtu. Održavanje i briga o školskom vrtu. 
Uređenje školskog dvorišta te posjet obiteljskom - poljoprivrednom gospodarstvu. 

VREMENIK 
Dva školska sata tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi materijala za potrebe izvođenja nastave (oko 500 kuna). 

NAČIN  

PRAĆENJA Opisno praćenje truda, interesa i napretka učenika. 
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LIKOVNJACI 

IME I PREZIME UČITELJA: IVAN MILETIĆ                                                                         RAZRED: V. - VIII. 

 

CILJEVI 

 promatrati i kreativno se likovno izražavati 

 naučiti primjenjivati različite likovne tehnike 

 razvijati zanimanje za likovno izražavanje  

 sustavno utjecati na promatranje, opisivanje, zaključivanje 

 razvoj komunikacije 
NAMJENA 

Namijenjeno učenicima od V. do VIII. razreda 

NOSITELJI 
Učitelj Ivan Miletić i zainteresirani učenici od V. do VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Provođenje nastave nizom praktičnih aktivnosti u školi i oko škole uglavnom grupnoga 

rada. 

VREMENIK 
Dva školska sata tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 

500 kuna – kistovi različitih veličina, tempere (boce od 1 litru – crvena, plava, žuta, crna i 
bijela), zaštitna folija, žuta papirnata ljepljiva traka, plastične čaše.) – zajednički 
troškovnik sa izvannastavnom aktivnosti Likovnjaci. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Samovrednovanje u radu. Rezultate koristiti za redovnu nastavu.  
Sudjelovati na tematskim izložbama u školi. 
Poticati zajedništvo i dobru suradnju. Usvojiti ključne pojmove. 

 

 

MALI ZNANSTVENICI 

IME I PREZIME UČITELJA: KREŠIMIR LERMAJER                                                         RAZRED: V. - VIII. 

 

CILJEVI Uloviti i popisivati vrste kukaca te napraviti vlastitu privatnu zbirku. Istražiti kemizam i 
principe fotosinteze kroz niz eksperimenata. 

NAMJENA Pobuditi interes kod učenika za znanstveni rad i prirodoslovlje te njegovati kreativan i 
eksperimentalni način rada u nastavi. 

NOSITELJI 
Učitelj Krešimir Lermajer i zainteresirani učenici od V. do VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Provođenje nastave nizom praktičnih aktivnosti u školi i oko škole uglavnom grupnoga 
rada te eksperimentalan rad. 

VREMENIK 
Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova. 

NAČIN  

PRAĆENJA Bilješke o dolascima učenika i njihovim zalaganjem u radu. 
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POMLADAK CRVENOG KRIŽA 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                         RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 upoznavanje načela Crvenog križa i djelovanja 

 obuka za pružanje prve pomoći 

 usvajanje humanih vrednota 

 sudjelovanje u akciji Solidarnost na djelu 

 priprema i sudjelovanja na natjecanju Crvenog križa 

NAMJENA 
Unapređivati znanja i vještine za humanitarno djelovanje. Širiti svijest o važnosti 
dobrovoljnog rada. Razvijati suradnju, toleranciju, prijateljstvo. Obučiti se za pružanje 
prve pomoći, prikupljanje novčanih sredstava za humanitarne akcije. 

NOSITELJI 
Učiteljica Marija Čorić i zainteresirani učenici od I. do VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Neposredni rad s učenicima jednom u tjednu. Dogovarati se o radu i zaduženjima u 
humanitarnom radu, uvježbavati primjenu prve pomoći i realizirati natjecanje iz iste. 

VREMENIK 
Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Pismeno praćenje učenika, redovitost njihovih dolazaka i angažman. Vrednovanje 
provoditi poticanjem učenika na samovrednovanje, natjecanjima u školi između učenika u 
primjeni prve pomoći, te sudjelovanjem na općinskom natjecanju iz prve pomoći. 

 

 

PJEVAČKI ZBOR 

IME I PREZIME UČITELJA: DALIDA MARJANOVIĆ                                                       RAZRED: IV. - VIII. 

 

CILJEVI 

 razvijanje ljubavi prema glazbi i njegovanje glazbenog ukusa 

 razvijanje intonativnih i vokalnih sposobnosti 

 razvijanje odgovornosti učenika za uspjeh skupine 

 nastupanje na školskim priredbama 
NAMJENA 

Nastupanje na školskim priredbama te skupno muziciranje na probama 

NOSITELJI Učiteljica glazbene kulture Dalida Marjanović i zainteresirani učenici IV. – VIII. razreda 
koji se žele uključiti u zbor 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Vježbanje prigodnih pjesama na probama zbora u slobodno vrijeme učenika, skupno 
pjevanje, individualni rad na vokalnoj tehnici učenika, glazbene igre kojima je cilj 
razvijanje osjećaja za frazu 

VREMENIK 
Jedan sat tjedno, tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Potrošni materijal (papir za kopiranje). 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Praćenje aktivnosti učenika u bilježnici namijenjenoj za pregled rada, usmena pohvala 
učenicima za postignuti napredak, bilježenje dolazaka učenika na probe zbora, 
unaprjeđenje vokalne tehnike. 
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GLAZBENA SKUPINA 

IME I PREZIME UČITELJA: DALIDA MARJANOVIĆ                                                       RAZRED: IV. - VIII. 

 

CILJEVI 

 naučiti pročitati ritam ritamskim slogovima 

 naučiti svirati sintisajzer po notama 

 svirati ritamske i melodijske udaraljke 

 svirati Boomwhackers po notama 

NAMJENA 
Aktivnost glazbene skupine namijenjena je učenicima predmetne nastave u svrhu 
osposobljavanja učenika za sviranje instrumenta po notama i razvijanja ljubavi prema 
glazbi, instrumentima i sviranju. 

NOSITELJI Učiteljica glazbene kulture Dalida Marjanović i zainteresirani učenici IV. -VIII. razreda 
koji se žele priključiti glazbenoj skupini. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Učenje osnova notnog pisma, čitanje ritma ritamskim slogovima, učenje položaja tonova 
na klavijaturi, sviranje udaraljki i Boomwhackersa.   

Individualni rad – sviranje pjesama na sintesajzeru. 
VREMENIK 

Dva sata  tjedno, tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni neki posebni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Opisno praćenje aktivnosti učenika i usmena pohvala učenicima za postignuti napredak, 

bilježenje dolazaka učenika na izvannastavnu aktivnost. 
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UČENIČKA ZADRUGA "KOCKAVICA" 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ŠKROBO                                                                   RAZRED: II. - VIII. 

 

CILJEVI 

Osposobiti učenike za samostalan rad s drvetom i u drvetu i izradu ukrasnih i uporabnih 
predmeta kao što su ukrasni predmeti od drveta, izrada uporabnih ukrasa. Također naučiti 
učenike kako vlastite proizvode na primjeren način ponuditi tržištu i prodati ih te naučiti 
kvalitetno utrošiti uprihođeni novac. 

NAMJENA 

Upoznavanje s raznim tehnikama izrade različitih ukrasnih predmeta.Stjecanje novih 
znanja, sklonosti i interesa, a posebno razvijanje radnih   navike i vještina, svijest o 
očuvanju prirode, njegovanju baštine i pučkog stvaralaštva.Razvoj smisla za lijepo, razvoj 
fine motorike, te usvajanje navika pravilnog korištenja slobodnog vremena. 

NOSITELJI 
Učiteljica Marija Škrobo i zainteresirani učenici od I. - VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE Skupni rad. Teoretski dio- predavanja. Praktičan dio- rad s raznim materijalima u učionici. 

VREMENIK 
Dva sata tjedno, tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Potrošni materijal, oko 200 kuna godišnje. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Opisno praćenje učenika, pohvale, zahvalnice. Rezultati se koriste primjenom naučenog u 
svojoj okolini u svakodnevnom životu. Praćenje uspješnosti u radu s raznim materijalima i 
popratnim poslovima. Predstavljanje proizvoda na školskim manifestacijama, izlaganje na 
raznim prodajnim izložbama i sajmovima u našem kraju. Pripremanje za smotru učeničkih 
zadruga. 
Rezultate koristiti u cilju povećanja interesa i motivacije učenika za aktivno sudjelovanje u 
radu  i napredovanju zadruge te za daljnje poticanje razvoja zadruge. 

 

 

ŠKOLA SPORTA 

IME I PREZIME UČITELJA: TOMISLAV POPOVIĆ                                                                RAZRED: V. - VI. 

 

CILJEVI 
Animirati djecu te razvijati pozitivan stav o tjelesnom vježbanju 

NAMJENA 
Razvijati zdravlje kroz tjelesno vježbanje 

NOSITELJI 
Učitelj Tomislav Popović i zainteresirani učenici IV. - VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE U dvorani i na igralištu 

VREMENIK 
Dva sata tjedno, tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova 

NAČIN  

PRAĆENJA Vođenje dnevnika rada 
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ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO "HRAST" - NOGOMET 

IME I PREZIME UČITELJA: TOMISLAV POPOVIĆ                                                           RAZRED: IV. - VIII. 

 

CILJEVI 
 unapređivanje motoričkih znanja i sposobnosti 

 stvaranje osjećaja odgovornosti za uspjeh skupine 

 razvijanje individualne odgovornosti 
NAMJENA 

Priprema učenika za natjecanje. 

NOSITELJI 
Učitelj Tomislav Popović i zainteresirani učenici IV. do VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Nogometna ekipa okuplja se po dva školska sata te se održavaju treninzi kao priprema za 
natjecanje 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Opisno praćenje učeničkih sposobnosti i postignuća, poticanje njihova napredovanja, 
uspješnost na među školskim natjecanjima. 

 

 

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO "HRAST" - KOŠARKA 

IME I PREZIME UČITELJA: TOMISLAV POPOVIĆ                                                           RAZRED: IV. - VIII. 

 

CILJEVI 
 unapređivanje motoričkih znanja i sposobnosti 

 stvaranje osjećaja odgovornosti za uspjeh skupine 

 razvijanje individualne odgovornosti 
NAMJENA 

Priprema učenika za natjecanje. 

NOSITELJI 
Učitelj Tomislav Popović i zainteresiraneučenice od IV. do VIII. razreda  

NAČIN  

REALIZACIJE Trening svaki drugi tjedan, pripreme za natjecanje 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019.  

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Opisno praćenje učeničkih sposobnosti i postignuća, poticanje njihova napredovanja, 
uspješnost na među školskim natjecanjima. 
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INFORMACIJSKA SKUPINA 

IME I PREZIME UČITELJA: DAJANA MITIĆ                                                                     RAZRED: III. - VIII. 

 

CILJEVI 

Uvođenje u stručne poslove knjižnice. Promoviranje rada školskog knjižničara i školske 
knjižnice. Razvijanje interesa za knjigu i poticanje čitanja. Uključivanje mladih knjižničara 
u edukaciju ostalih učenika predviđenu knjižnično-informacijskim područjem. Uvođenje u 
novinarski posao, pisanje novinskih članaka. Upoznavanje s pisanjem bloga. 

NAMJENA 

Osposobiti  učenike za korištenje svih izvora znanja i informacija u školskoj knjižnici te na 
taj način produbiti i proširiti znanja, vještine i sposobnosti učenika s namjerom razvijanja 
pozitivna stava o knjizi, knjižnici, obrazovanju te cjeloživotnome učenju. Osposobiti 
učenike za prepoznavanje važnih vijesti i pisanje istih. Osposobiti učenike za pisanje 
vlastitog teksta na neku temu i postavljanje istoga na mrežne stranice. 

NOSITELJI 
Školska knjižničarka i zainteresirani učenici od III. do VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Poučavanje o poslovanju i fondu školske knjižnice. Knjižnično-stručni poslovi (rad na 
posudbi, sređivanje stanja na policama…). Izrada panoa, kreativne radionice, obilježavanje 
obljetnica, važnijih datuma i blagdana, pisanje novinskih članaka o događajima u školi, 
pisanje i uređivanje bloga o svakodnevnim učeničkim problemima. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019.  

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nema predviđenih troškova. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Opisno praćenje učeničkih sposobnosti, interesa i postignuća te poticanje njihova 
napredovanja. Izlaganje radova na panoima škole, na mrežnim stranicama škole. 
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5. IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih 

programskih sadržaja izvan školske ustanove. Cilj izvanučionične nastave je učenje 

otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojemu se učenici susreću s prirodnom i 

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

Rad izvan škole potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, 

utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine te potiče 

intelektualna čuvstva. 

U izvanučioničku nastavu spadaju: školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava i 

škola u prirodi. Druge odgojno- obrazovne aktivnosti izvan škole su škola plivanja, posjet ili 

sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te druge aktivnosti koje su 

u funkcijiostvarivanja odgojno- obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske 

ustanove. 

 

 5.1. Terenska nastava 

 

Terenska nastava je oblik izvanučioničke nastave koji se izvodi u izvornoj stvarnosti, s ciljem 

njenog upoznavanja u kojoj se mogu primjenjivati i istraživačke metode. 
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PLAN TERENSKE NASTAVE U ŠKOLSKOG GODINI 2018./2019. 

 

Naziv aktivnosti Razred Učitelj - voditelj 

Projektni dan Međunarodne EKO – škole 

 „Živjeti zdravo“ – škola u pokretu 
I. – VIII. Snježana Matak 

Poučna šetnica Virovima I. – IV. Marija Čorić 

Ptice u zavičaju I. – II. 
Mirela Vujčić i 

Snježana Matak 

Kopački rit – Tikveš III. – VI. 
Gordana Vujica i 

Marija Čorić 

Park prirode Jankovac VII. – VIII. 
Emina Borković i  

Ljubica Martinović 

Interdisciplinarna terenska nastava u Edukacijskom 

centru Hrvatskog crvenog križa 

VII. 

Pomladak 

Crvenog križa 

Emina Borković 

2. LABUS sajam na FERIT-u u Osijeku VII. – VIII. Mirta Marković 

Sjećanje na Domovinski rat VII. – VIII. Dragan Bojić 

Snalaženje pješaka u prometu I. Mirela Vujčić 

Moj zavičaj kroz godišnja doba  

(jesen – zima – proljeće) 
II. Snježana Matak 

Travnjak – izrada herbarija IV. Marija Čorić 

Izrada herbarija VI. Krešimir Lermajer 

Rodna kuća Ivana Kozarca u Vinkovcima VI. Karolina Biuklić 

Posjet učenika osmih razreda Vukovaru VIII. Dragan Bojić 

Posjet učenika osmih razreda  

Pakracu i Karlovcu 
VIII. Dragan Bojić 

Izrada skulptura od snijega Likovnjaci Ivan Miletić 
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PROJEKTNI DAN MEĐUNARODNE EKO-ŠKOLE „ŽIVJETI ZDRAVO – ŠKOLA U POKRETU“ 

IME I PREZIME UČITELJA: SNJEŽANA MATAK                                                                  RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 razvoj ekološke svijesti i upoznavanje bioraznolikosti okoliša u kojem živimo  

 razvoj istraživačkog rada i stjecanje trajnog znanja kroz vlastito istraživanja prirode 

 razvijanje interesa za promatranje prirode i uočavanje prirodnih zakonitosti 

 prepoznati utjecaj čovjeka na okoliš 

 osvijestiti važnost aktivnog boravka u prirodi za očuvanje psihofizičkog zdravlja 
NAMJENA 

Terenska nastava namijenjena je učenicima od I. do VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Svi učenici, učitelji i stručni suradnici škole. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Razrednici će upoznati roditelje i učenike s aktivnostima projektnog dana i realizacije 
nastave na terenu. Pribaviti pisanu suglasnost roditelja i po povratku napisati izvješće o 

realizaciji terenske nastave. 
Planiran je odlazak autobusom do lovačkog doma „Dvorac Spačva“ i realizacija terenske 
nastave u slavonskoj šumi.. 

VREMENIK 
Tijekom mjeseca rujna 2018. godine utvrditi termin izleta. 
Kada utvrdimo termin izleta prikupiti suglasnost roditelja te uključiti roditelje u 

sudjelovanje. Kontaktirati roditelja zbog prijevoza – tjedan dana prije polaska. 
OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi prijevoza  za autobus – oko 700kn. 

NAČIN  

PRAĆENJA Opisno i razgovorom s učenicima. Izradom fotografija o tijeku aktivnosti terenske nastave 
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POUČNA ŠETNICA NA VIROVIMA 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                           RAZRED: I. – IV. 

 

CILJEVI 

Terenska nastava organizira se s ciljem razvijanja interesa učenika za promatranje prirode i 

prirodnih pojava zavičaja. Upoznati prirodni fenomen Virovikao  jedinstveno prirodno 
bogatstvo  smještenog uz najljepše šume hrasta lužnjaka u Europi.Zaštićeni je krajolik 
Vukovarsko-srijemske županije koji obuhvaća rječicu Virovi i okolnu šumu hrasta 
lužnjaka, ima odlike močvare što dokazuje močvarna vegetacija u priobalnom pojasu.  

NAMJENA 

Poticati razvoj vlastitog sustava vrijednosti te uočavanje važnosti raznolikosti prirode 

zavičaja. Razvijati zanimanje za promatranje prirode i razvoj pravilnog odnosa prema 
prirodi. Terenska nastava namijenjena je učenicima od I. do IV. razreda radi proširivanja 
znanja o biljkama u sklopu nastave prirode. 

NOSITELJI 
Učiteljice razredne nastave i učenici od I. do IV. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovor s učenicima o terenskoj nastavi te potrebnom materijalu. Prikupiti suglasnosti 

roditelja. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. Troškove snosi nositelj projekta ORA – Otočka 
razvojna agencija. 

NAČIN  

PRAĆENJA Na satu prirode i društva i satu razrednika, usmeno i pismeno 

 

 

PTICE U ZAVIČAJU 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRELA VUJČIĆ I SNJEŽANA MATAK                               RAZRED: I. – II. 

 

CILJEVI 

 upoznati lokalnu bioraznolikost 

 promicati zdrav način života 

 osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škole i lokalne zajednice u 

podizanju svijesti o održivom razvoju 
NAMJENA 

Terenska nastava namijenjena je učenicima od I. do II. razreda. 

NOSITELJI 
Odred izviđača „Suvara“ Otok, razredne učiteljice I. i II. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Odlazak autobusom do Nijemaca, vožnja turističkim brodom po Bosutu, promatranje 
ptica, upoznavanje prirodnog staništa, izrada kućice za ptice, upoznavanje s načinom 
života ptica na izletištu „Sopotac“ u Nijemcima. 

VREMENIK 
„Tijekom realizacije projekta Globalni ciljevi – lokalne mogućnosti“ 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Za školu nema nikakvih troškova jer se trošak realizacije svih prihvatljivih projektnih 
aktivnosti pokriva kroz Švicarsko – hrvatski program suradnje. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Završni izvještaj o napretku projekta 
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KOPAČKI RIT - TIKVEŠ 

IME I PREZIME UČITELJA: GORDANA VUJICA I MARIJA ČORIĆ                             RAZRED: III. – VI. 

 

CILJEVI 

 upoznati prirodni sustav Park prirode „Kopački rit“ 

 promicati zdrav način života 

 promicati način života u suglasju s prirodom 

 osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škole i lokalne zajednice u 
podizanju svijesti o održivom razvoju 

NAMJENA 
Terenska nastava namijenjena je učenicima od III. do VI. razreda. 

NOSITELJI 
Odred izviđača „Suvara“ Otok, razrednici od III. i VI. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Odlazak autobusom do Kopačkog rita  - Tikveša, vožnja turističkim brodom, sportske 
aktivnosti, radionice na temu biološke raznolikosti i održivog razvoja te opstanka u prirodi. 

VREMENIK 
„Tijekom realizacije projekta Globalni ciljevi – lokalne mogućnosti“ 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Za školu nema nikakvih troškova jer se trošak realizacije svih prihvatljivih projektnih 

aktivnosti pokriva kroz Švicarsko – hrvatski program suradnje. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Završni izvještaj o napretku projekta 

 

 

PARK PRIRODE JANKOVAC 

IME I PREZIME UČITELJA: EMINA BORKOVIĆ I LJUBICA MARTINOVIĆ          RAZRED: VII. – VIII. 

 

CILJEVI 

 upoznati park prirode Jankovac 

 promicati zdrav način života i sportske aktivnosti 

 promicati način života u suglasju s prirodom 

 osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škole i lokalne zajednice u 

podizanju svijesti o održivom razvoju 
NAMJENA 

Terenska nastava namijenjena je učenicima VII. i VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Odred izviđača „Suvara“ Otok, razrednici od VII. i VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Odlazak autobusom do parka prirode Jankovac, postavljanje izviđačkog logora, 
preživljavanje u prirodi bez narušavanja prirodne ravnoteže. 

VREMENIK 
„Tijekom realizacije projekta Globalni ciljevi – lokalne mogućnosti“ 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Za školu nema nikakvih troškova jer se trošak realizacije svih prihvatljivih projektnih 
aktivnosti pokriva kroz Švicarsko – hrvatski program suradnje. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Završni izvještaj o napretku projekta 
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„PROGRAM  INTERDISCIPLINARNE TERENSKE NASTAVE U EDUKACIJSKOM CENTRU 

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA ZA UČENIKE SEDMIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U 

REPUBLICI HRVATSKOJ“ 

IME I PREZIME UČITELJA: EMINA BORKOVIĆ                                                                           RAZRED: VII. 

 

CILJEVI 

Učenici će kao subjekti procesa učenja aktivno i praktično steći znanja, vještine, 
vrijednosti i stavove unutar modula zdravstvenog odgoja (Prva pomoć) i međupredmetne 
teme Građanskog odgoja i obrazovanja (Društvena dimenzija povezana s ostalim 
dimenzijama), što će ih pripremiti na izazove s kojima će se susretati u svakodnevnom 
životu i potaknuti na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Osim toga, tijekom 

obilaska prostora Edukacijskog centra upoznat će se s radom Hrvatskog Crvenog križa i 
Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, najstarije i 
najveće humanitarne organizacije i na taj način  nova znanja povezati s temama iz 
predmeta Povijest (pojava humanitarnih organizacija, osnivanje Međunarodnog pokreta 
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, istaknuti humanitarci u povijesti, Nobelova nagrada 
za mir). 

NAMJENA Terenska nastava namijenjena je svim učenicima VII. razreda te učenicima od IV. do VIII. 
razreda koji su članovi izvannastavne aktivnosti Pomladak Crvenog križa. 

NOSITELJI 

Djelatnici Edukacijskog centra Hrvatskog Crvenog križa, Emina Borković (razrednica VII. 

razreda), Marija Čorić (voditeljica izvannastavne aktivnosti Pomladak Crvenog križa), 
učenici VII. razreda, učenici IV., V., i VIII. razreda koji su članovi Pomlatka Crvenog 
križa.  

NAČIN  

REALIZACIJE 

Učenici će u sklopu terenske nastave otputovati u Zagreb i posjetiti Edukacijski centar 

Hrvatskog Crvenog križa gdje se nalazi multimedijski, interaktivni edukativno-izložbeni 
prostor s didaktičkim materijalima koje će učenici koristiti tijekom obilaska i audio-
vizualnim sustavom na kojemu će se prezentirati edukativni video i audio zapisi (u trajanju 
od 60 minuta). Terenska nastava uključuje i radionicu „Prva pomoć spašava život“ (u 
trajanju od 45 minuta) prilagođenu školskom uzrastu i usklađenu s ciljevima nastavnog 
plana i programa za osnovne škole u Republici Hrvatskoj, te kurikulumom Građanskog 
odgoja i obrazovanja, a provest će je djelatnici Hrvatskog Crvenog križa. 

VREMENIK Terenska nastava održat će se tijekom studenog ili prosinca 2018. godine, ovisno o 
dogovorenom terminu.  

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Troškovi terenske nastave uključivat će cijenu prijevoza vlakom ili autobusom (ovisno o 

dogovorenom terminu i redu vožnje) i iznosit će oko 100 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Primjena stečenih znanja i vještina i školskom i izvanškolskom životu, poboljšanje 

postignutih rezultata na natjecanju u kojemu će sudjelovati članovi izvannastavne 

aktivnosti Pomladak Crvenog križa, podizanje svijesti o važnosti aktivnog sudjelovanja u 

životu lokalne zajednice. 
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2. LABUS SAJAM NA FERIT-U U OSIJEKU 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRTA MARKOVIĆ                                                           RAZRED: VII. – VIII. 

 

CILJEVI 

 popularizirati fiziku, informatiku i matematiku  

 potaknuti učenike na prirodno-znanstvena razmišljanja i zaključivanja 

 motivirati učenike da se bave fizikom, informatikom i matematikom izvan redovitih 

školskih programa 

 proširivanje znanja o prirodno-znanstvenoj grupi predmeta 

 poticanje timskog rada 

 zainteresirati učenike za prirodne znanosti 

 približavanje znanosti kroz igru 

 pogledati nove moderne tehnologije 
NAMJENA 

Terenska nastava namijenjena je učenicima VII. i VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Učiteljica matematike i fizike, učitelj informatike i učenici VII. i VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

 organizacija puta i traženje suglasnosti roditelja 

 odlazak autobusom u Osijek  

 obilazak sajma LABUS, pogledati pokuse i prezentacije iz temeljih područja fizike, 
informatike, matematike i inžinjerskih područja te ako se mogu i žele aktivno uključiti 

 povratak u Komletince 
VREMENIK 

20. rujna 2018. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Trošak putovanja učenika snosi Grad Otok. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Usmeno pohvaliti učenike za sudjelovanje. Učenici će napisati nekoliko rečenica o 

dojmovima da se dobije povratna informacija od učenika. Naučeno koristiti u nastavi i 

izvan nastave. 
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SJEĆANJE NA DOMOVINSKI RAT 

IME I PREZIME UČITELJA: DRAGAN BOJIĆ                                                                   RAZRED: VII. – VIII. 

 

CILJEVI 

 njegovanje domoljubnih osjećaja 

 razvijanje suosjećanja prema žrtvama rata 

 buđenje interesa za čitanje antiratne poezije 

 usvajanje ključnih pojmova: zločin protiv čovječanstva, obrambeni rat, Domovinski 
rat 

NAMJENA 
Terenska nastava namijenjena je učenicima VII. i VIII. razreda. 

NOSITELJI Učitelj povijesti i učenici VII. i VIII. razreda te vanjski suradnici (sudionici Domovinskog 
rata). 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Učenici 7. i 8. razreda prikupljati će podatke o domovinskom ratu od svojih obitelji te od 
svojih susjeda. Učenici će prikupljajući podatke i obrađujući ih upoznati sjećanja svojih 
najbližih na domovinski rat 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Razni potrošni materijal – oko 50 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova, predstavljanje medijima. 

 

 

SNALAŽENJE PJEŠAKA U PROMETU 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRELA VUJČIĆ                                                                                    RAZRED: I. 

 

CILJEVI 

Terenska nastava organizira se s ciljem osposobljavanja učenika za odgovorno 
sudjelovanje u prometu kao pješak ,također s ciljem upoznavanja učenika s osnovnim 
prometnim pravilima na putu od kuće do škole. Učenike se želi naučiti kako sigurno 

prijeći cestu. 

NAMJENA 
Terenska nastava namijenjena je učenicima I. razreda radi proširivanja znanja o prometu u 
sklopu nastave prirode i društva,također kao najmlađim sudionicima prometa u svrhu 
sigurnog kretanja prometnicama na putu od kuće do škole 

NOSITELJI 
Učiteljica i učenici I. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE Dogovor s učenicima o terenskoj nastavi. Prikupiti suglasnosti roditelja 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Primjena naučenog u praksi-prometna pravila u svakodnevnom dolaženju u školu i 

odlaženju kući (kretanje pločnikom,prijelaz ceste na označenim mjestima, gledanje lijevo - 

desno prije prijelaza ceste,..) 
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MOJ ZAVIČAJ KROZ: ZIMU 

IME I PREZIME UČITELJA: SNJEŽANA MATAK                                                                             RAZRED: II. 

 

CILJEVI 

 upoznavanje zavičaja zimi 

 iskustveno promatranje prirode i rada ljudi 

 uočavanje obilježja zime kao godišnjeg doba 

 upoznavanje kulturnih i povijesnih obilježja zavičaja 

 upoznavanje sa zimskim sportovima (klizanje na ledu) 

NAMJENA Terenska nastava namijenjena je učenicima II. razreda radi proširivanja znanja o zimi u 
sklopu nastave prirode i društva. 

NOSITELJI 
Učiteljica i učenici II. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Dogovor s učenicima i roditeljima o odlasku u Vinkovce. Druženje u gradskom parku s 
učenicima OŠ Bartola Kašića Vinkovci, klizanje na ledu, šetnja uz Bosut. Povratak u 
školu. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi prijevoza – oko 20 kuna po učeniku. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Rješavanje nastavnog listića . Izrada fotografija. 

 

 

MOJ ZAVIČAJ KROZ: PROLJEĆE 

IME I PREZIME UČITELJA: SNJEŽANA MATAK                                                                             RAZRED: II. 

 

CILJEVI 
 promatrati i uočavati promjene u prirodi 

 uočavati obilježja proljeća te ih usporediti s ostalim godišnjim dobima 

 promatrati okoliš i razvijati ekološku svijest 

NAMJENA Terenska nastava namijenjena je učenicima II. razreda radi proširivanja znanja o proljeću u 
sklopu nastave prirode i društva. 

NOSITELJI 
Učiteljica i učenici II. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Šetnja s učenicima do šume ili velikog igrališta (po dogovoru i interesu učenika). 

Promatranje i istraživanje okoliša po skupinama. Povratak u školu. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. (ožujak, 2019. godine) 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Opisno praćenje. Razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova. 
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TRAVNJAK 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                                  RAZRED: IV. 

 

CILJEVI 
Terenska nastava organizira se s ciljem razvijanja interesa učenika za promatranje prirode i 
prirodnih pojava te uočavanja važnosti biljaka za život čovjeka. Također cilj je ovog 
oblika nastave upoznati biljke svoga kraja, znati ih prepoznati i koja im je namjena. 

NAMJENA 

Poticati razvoj vlastitog sustava vrijednosti te uočavanje važnosti biljaka. Razvijati 
zanimanje za promatranje prirode i razvoj pravilnog odnosa prema prirodi. Terenska 
nastava namijenjena je učenicima IV. razreda radi proširivanja znanja o biljkama u sklopu 
nastave prirode. 

NOSITELJI 
Učiteljica i učenici IV. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovor s učenicima o terenskoj nastavi te potrebnom materijalu. Prikupiti suglasnosti 
roditelja. 

VREMENIK Tijekom mjeseca svibnja 2019. godine realizirati nastavu u školskom dvorištu i travnjaku 
oko škole prilikom koje prikupljamo biljke za herbarij. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Izraditi vlastiti herbarij. Na primjeru biljaka iz herbarija na satu prirode promatramo i 
određujemo dijelove biljke (korijen, stabljika, list, cvijet…) i prepoznajemo vrstu. 

 

 

IZRADA HERBARIJA 

IME I PREZIME UČITELJA: KREŠIMIR LERMAJER                                                                     RAZRED: VI. 

 

CILJEVI 
 terenskom nastavom u prirodi naučiti prepoznavati neke biljne vrste, 

 svladati tehnike prikupljanja biljnoga materijala, 

 svladati tehnike izrade herbarija 
NAMJENA 

Prikupljanje biljnoga materijala i izrada učeničkog herbarija 

NOSITELJI Učitelj prirode i učenici VI. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE Nastava na otvorenom u krugu škole 

VREMENIK Travanj, 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Ocjenjivanje učeničkog herbarija 
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POSJET RODNOJ KUĆI IVANA KOZARCA, ŽUPNOJ CRKVI SV. EUZEBIJA I POLIONA I 

ZAJEDNICI ČASNIH SESTARA „SLUŽAVKE MALOG ISUSA“ 

IME I PREZIME UČITELJA: KAROLINA BIUKLIĆ                                                                         RAZRED: VI. 

 

CILJEVI 

 upoznati učenike sa životom i djelima Ivana Kozarca 

 upoznati učenike s hrvatskom književnom i kulturnom baštinom 

 upoznati učenike s crkvenom knjižnom građom 

 upoznati učenike s načinom života redovničke zajednice 

 upoznati učenike s crkvenim prostorom 

 poticati interes za usvajanjem novih znanja i utvrđivanjem stečenoga 

 razvijati kulturu druženja i komuniciranja 

NAMJENA Učenicima VI. razreda koji se s ovom tematikom susreću kroz nastavne sate Hrvatskoga 

jezika i Vjeronauka 

NOSITELJI Učiteljica hrvatskog jezika, vjeroučiteljica i učenici VI. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Posjet Vinkovcima – rodnoj kući Ivana Kozarca, župnoj crkvi Sv. Euzebija i Poliona te 
zajednici časnih sestara „Služavke malog Isusa“ te dogovor s učenicima i prikupljanje 
suglasnosti. 

VREMENIK Studeni, 2018. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Točan troškovnik bit će poznat tijekom priprema za odlazak.  

NAČIN  

PRAĆENJA 
Razgovor o pogledanom satu Hrvatskoga jezika i Vjeronauka. Korištenje rezultata u 

daljnjem radu. 
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"POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVARU" 

IME I PREZIME UČITELJA: DRAGAN BOJIĆ                                                                               RAZRED: VIII. 

 

CILJEVI 

 njegovanje domoljubnih osjećaja 

 razvijanje suosjećanja prema žrtvama rata 

 buđenje interesa za čitanje antiratne poezije 

 usvajanje ključnih pojmova: zločin protiv čovječanstva, obrambeni rat, Domovinski 

rat 
NAMJENA 

Učenicima VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Učitelj povijesti i učenici VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Učenici VIII. razreda autobusom odlaze u Vukovar obilazeći mjesta tragedije hrvatskih 
branitelja i stanovnika Vukovara. Posjet se ostvaruje u skladu s planom i programom pilot 
projekta Ministarstva „Posjet Vukovaru osmih razreda“ u suradnji s javnom ustanovom 
„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“. 

VREMENIK 
17. travnja 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškove snose organizatori projekta. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova, predstavljanje medijima. 

 

 

"POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA KARLOVCU I PAKRACU" 

IME I PREZIME UČITELJA: DRAGAN BOJIĆ                                                                               RAZRED: VIII. 

 

CILJEVI 

 upoznavanje s vrijednostima Domovinskog rata i bitkama na području Karlovca i 

Pakraca 

 upoznavanje s kulturnom i povijesnom baštinom Karlovca i Pakraca 

 njegovanje domoljubnih osjećaja 

 razvijanje suosjećanja prema žrtvama rata 

 buđenje interesa za čitanje antiratne poezije 

 usvajanje ključnih pojmova: zločin protiv čovječanstva, obrambeni rat, Domovinski 

rat 
NAMJENA 

Učenicima VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Učitelj povijesti i učenici VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Učenici VIII. razreda autobusom odlaze u Karlovac i Pakrac obilazeći mjesta tragedije 
hrvatskih branitelja i stanovnika. Posjet se ostvaruje u skladu s planom i programom pilot 
projekta Ministarstva „Posjet Vukovaru osmih razreda“ u suradnji s javnom ustanovom 
„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“. 

VREMENIK 
11. lipnja 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškove snose organizatori projekta. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova, predstavljanje medijima. 
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IZRADA SKULPTURA OD SNIJEGA 

IME I PREZIME UČITELJA: IVAN MILETIĆ                                                           RAZRED: „LIKOVNJACI“ 

 

CILJEVI 

 promatrati i kreativno se likovno izražavati 

 naučiti primjenjivati različite likovne tehnike 

 razvijati zanimanje za likovno izražavanje  

 sustavno utjecati na promatranje, opisivanje, zaključivanje 

 razvoj komunikacije 

 osvijestiti važnost kulturne baštine 

 usvojiti važnost ekologije 

 usvojiti važnost recikliranja 
NAMJENA 

Zainteresiranim učenicima izvannastavne aktivnosti „Likovnjaci“. 

NOSITELJI Učitelj likovne kulture i učenici od V. do VIII. razreda polaznici izvannastavne aktivnosti 
„Likovnjaci“. 

NAČIN  

REALIZACIJE Grupni rad. 

VREMENIK 
Tijekom zimskih mjeseci, dan/datum je zbog vremenskih uvjeta nemoguće predvidjeti 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi prijevoza Komletinci – Osijek te 10 špahtli različitih veličini (oko 150 kuna). 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Samovrednovanje u radu. Rezultate koristiti za redovnu nastavu.  
Sudjelovati na tematskim izložbama u školi. 
Poticati zajedništvo i dobru suradnju. Usvojiti ključne pojmove. 
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 5.2. Posjet 

 

Posjet je poseban oblik odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole. Izvodi se na 

lokalitetu od posebne vrijednosti (arheološke, geološke, botaničke...), u ustanovama i 

institucijama (muzej, galerija, kazalište, kino, tvornica, elektrana, vatrogasna postaja...) i sl. u 

svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća. 

 

PLAN POSJETA U ŠKOLSKOG GODINI 2018./2019. 

 

Naziv aktivnosti Razred Učitelj - voditelj 

Posjet pekari I. Mirela Vujčić 

Reciklažno dvorište I. - III. Snježana Matak 

Obiteljsko - poljoprivredno gospodarstvo u Komletincima 
II. - III. 

Mali vrtlari 
Gordana Vujica 

Lutkarsko proljeće I. - IV. Mirela Vujčić 

Dječji karneval u Vinkovcima I. - IV. Marija Čorić 

Dnevni boravak starih osoba IV. Marija Čorić 

Posjet Gradskoj knjižnici Otok IV. Marija Čorić 

Dani Ivane Brlić - Mažuranić u Slavonskom Brodu I. - V.  Gordana Vujica 

Posjet Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku V. - VIII. Dalida Marjanović 
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POSJET PEKARI 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRELA VUJČIĆ                                                                                    RAZRED: I. 

 

CILJEVI 
 promicanje životnih vrijednosti, 

 upoznavanje pekarskog zanimanja, 

 promišljanje o hrani 
NAMJENA Posjet je namijenjen učenicima I. razreda 

NOSITELJI 
Učiteljica i učenici I. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovor s učenicima - prikupljanje suglasnosti roditelja. Dogovor s roditeljima oko 

prijevoza. 

VREMENIK Listopad, 2018. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor, opisno. Izrada plakata povodom Dana zahvalnosti za plodove zemlje. 

 

 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

IME I PREZIME UČITELJA: SNJEŽANA MATAK                                                                    RAZRED: I. - III. 

 

CILJEVI 
 razvoj svijesti o odvojenom prikupljanju otpada, 

 upoznavanje s reciklažnim dvorištem i njegovom namjenom, 

 poticanje učenika na brigu o čistoći okoliša 
NAMJENA 

Posjet je namijenjen učenicima od I. do III.razreda 

NOSITELJI Učiteljice i učenici I. do III. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Odlazak iz škole do Vranjeva d.o.o.i obilazak reciklažnog dvorišta uz stručno vodstvo 
.Povratak u školu. 

VREMENIK Travanj, 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor, opisno. Fotografiranje zajedničkih aktivnosti. 
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OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO - GOSPODARSTVO U KOMLETINCIMA 

IME I PREZIME UČITELJA: GORDANA VUJICA                                                                   RAZRED: II. - III. 

 

CILJEVI 
Posjetiti obiteljsko gospodarstvo,upoznati se s njihovim djelatnostima (uzgoj 

sadnica,sadnja,briga o biljkama, ubiranje plodova i prodaja) i načinima distribucije 

njihovih proizvoda.Učenici će shvatiti važnost domaće proizvodnje hrane. 

NAMJENA Upoznati gospodarske djelatnosti nizinskog kraja , razvoj poduzetništva,samostalnog rada, 

odgovornosti prema radu. 

NOSITELJI Učiteljice i učenici II. i III. razreda te polaznici izvannastavne aktivnosti „Mali vrtlari“. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovor s učenicima o odlasku, dogovor s vlasnikom gospodarstva,dogovor s roditeljima- 
skupljanje potpisa.  

VREMENIK Rujan/listopad, 2018. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Na satu Prirode i društva,kroz usmeno i pismeno izlaganje,u svakodnevnom životu. 

 

 

LUTKARSKO PROLJEĆE 

IME I PREZIME UČITELJA: SVE UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE                              RAZRED: I. - IV. 

 

CILJEVI 

 promicanja životnih vrijednosti te promišljanja odnosa ja i drugi 

 razvijanja kulture gledanja scenskih i filmskih ostvarenja, kulture slušanja i 
ponašanja u kazalištu odnosno kinu  

 razvijanje usmenog i pismenog izražavanja vlastitog odnosa prema životu 

NAMJENA Posjet je namijenjen učenicima I. - IV. razreda. Gledanje predstave bit će prilagođeno 
uzrastu učenika. 

NOSITELJI 
Učiteljice i učenici od I. do IV. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovor s učenicima - prikupljanje suglasnosti roditelja. Dogovor s roditeljima oko 
prijevoza. 

VREMENIK 
Ožujak, 2019. godine 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Razgovor o predstavi na satu  hrvatskog jezika, rad u skupinama – osmisliti slične 
situacije. Vrednovanje  - skupinu vrednuje druga skupina. Vrednovanje provesti među 
skupinama. Rezultate koristiti u daljnjem radu. 
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DJEČJI KARNEVAL U VINKOVCIMA 

IME I PREZIME UČITELJA: SVE UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE                              RAZRED: I. - IV. 

 

CILJEVI 
Sudjelovanje na dječjem karnevalu u Vinkovcima. 

NAMJENA Učenici od I. do IV. razreda odlaze na dječji karneval i predstavljaju školu svojom 

kreativnom idejom . 

NOSITELJI Učiteljice i učenici od I. do IV. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
U jutarnjim satima prijevoz do Vinkovaca. Sudjelovanje na karnevalu. Povratak u 

poslijepodnevnim satima. 

VREMENIK 
Veljača, 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Oko 50 kn po učeniku. 

NAČIN  

PRAĆENJA Opisno na Satu razrednika. 

 

 

DNEVNI BORAVAK STARIH OSOBA 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                                  RAZRED: IV. 

 

CILJEVI 
Njegovati i uvažavati međugeneracijske potrebe.Povezivanju starijih osoba sa zajednicom 

s čime se sprječava ovisnost o drugima i socijalna izolacija. Provoditi različite oblike 

aktivnosti: druženje, razgovor, čitanje novina, društvene igre. 

NAMJENA Namijenjen je učenicima IV.razreda. Namjena je promicanje važnosti međugeneracijskih 

odnosa 

NOSITELJI Učiteljica i učenici IV. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE Provođenje na satu razrednika.Održavanje male priredbe za važnije blagdane. 

VREMENIK Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Prijevoz organizirati uz pomoć roditelja i učiteljice. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Vrjednovati tuđe i vlastito sudjelovanje u aktivnostima, analizirati vlastita očekivanja i 

ostvarenja, predlagati sadržaje i načine rada za ubuduće… 
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POSJET GRADSKOJ KNJIŽNICI OTOK 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                                  RAZRED: IV. 

 

CILJEVI 
Poznavanje knjižnice kao ustanove, u kojoj se prikuplja, sređuje, obrađuje,pohranjuje i 

posuđuju na korištenje zbrike knjiga. Upoznati vrste knjiga. Promicati čitanje kao jednu od 

temeljnih društvenih vrijednosti. Razvijanje interesa za posudbu i čitanje knjiga. 

NAMJENA Namijenjen je učenicima IV..razreda.Promicanje čitanja kao temeljne društvene 

vrijednosti. 

NOSITELJI Učiteljica i učenici IV. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE Provođenje na satu razrednika i korelacija s drugim predmetima. 

VREMENIK 
Listopad, 2018. godine – obilježavanje  Mjeseca hrvatske knjige. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Prijevoz organizirati uz pomoć roditelja i učiteljice. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Vrjednovati tuđe i vlastito sudjelovanje u aktivnostima, radionicama, timskom radu, 
projektima i susretima učenika, analizirati vlastita očekivanja i ostvarenja, predlagati 
sadržaje i načine rada za ubuduće… 

 

 

DANI IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ U SLAVONSKOM BRODU 

IME I PREZIME UČITELJA: GORDANA VUJICA                                                                       RAZRED: I. - V. 

 

CILJEVI 

Posjetiti i upoznati širi zavičaj,upoznati uže središte grada,povijesno središte Tvrđavu;  

razvijati kulturu slušanja i ponašanja, druženja i komunikacije; razvijati čitalačke 

sposobnosti,razvijanje potrebe za čitanjem knjiga; upoznavanje života i djela književnice 

Ivane Brlić- Mažuranić. 

NAMJENA Namijenjena je učenicima od I. do V. razreda radi boljeg upoznavanja šireg zavičaja, 

života i djela književnice Ivane Brlić-Mažuranić. 

NOSITELJI Učiteljice i učenici od I. do V. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE Provođenje na satu razrednika i korelacija s drugim predmetima. 

VREMENIK 
Travanj, 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi prijevoza i organizacije - oko 100 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Kroz redovitu nastavu Prirode i društva i Hrvatskog jezika, izrada plakata, prezentaciju, 

usmeno i pismeno izražavanje. 
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POSJET HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U OSIJEKU 

IME I PREZIME UČITELJA: DALIDA MARJANOVIĆ                                                         RAZRED: V. - VIII. 

 

CILJEVI 
 pogledati jednu predstavu u HNK Osijek, 

 naučiti pravila ponašanja u kazalištu, 

 razvijati kulturu posjećivanja kazališta 
NAMJENA Namijenjena je učenicima od V. do VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Učiteljice i učenici od V. do VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovor s učenicima, prikupljanje suglasnosti od roditelja, odabir predstave u HNK-u, 

odlazak u Osijek na predstavu. 

VREMENIK 
Tijekom drugog polugodišta školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Cijena karte za predstavu i cijena prijevoza. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Razgovor o pogledanoj predstavi na satima hrvatskog jezika i glazbene kulture, ankete o 
dojmovima koje popunjavaju učenici. 
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6. SURADNJA 
 

Škola je kao odgojno-obrazovna institucija koja nastoji pripremati mlade osobe za život 

u društvu, upućena na suradnju s brojnim osobama i institucijama iz svoje okoline. Najvažnija 

je svakako suradnja škole s roditeljima učenika jer odgoj u školi predstav lja nastavak odgoja 

koji primarno započinje u obitelji.  

 Nastavlja se suradnjom s raznim institucijama, kao što su druge osnovne i 

srednje škole, Centar za socijalnu skrb, Policijska uprava, Zavod za zapošljavanje, Lokalna 

zajednica, brojne osobe koje doprinose odgojno-obrazovnom radu kroz predavanja i radionice 

za učenike i roditelje (književnici, liječnici, predavači iz pojedinih područja društvenog života i 

brojni drugi).  

 

 6.1. Suradnja s roditeljima. 

 

PLAN SURADNJE S RODITELJIMA U ŠKOLSKOG GODINI 2018./2019. 

 

Naziv aktivnosti Razred Učitelj - voditelj 

Izrada božićnih ukrasa 

(radionica za roditelje i učenike) 
I. - IV. Mirela Vujčić 

Sat druženja s bakama i djedovima  

(radionica) 
IV. Marija Čorić 

Razvoj samopoštovanja kod djeteta  

(predavanje) 
I. Sanja Marczi 

Poučavanje disciplini  

(predavanje) 
III. Sanja Marczi 

Savjeti za uspješno pohađanje petog razreda  

(predavanje) 
V. Sanja Marczi 

Kako pomoći djetetu pri izboru srednje škole 

(predavanje) 
VIII. Sanja Marczi 
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IZRADA BOŽIĆNIH UKRASA (RADIONICA ZA RODITELJE I UČENIKE) 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRELA VUJČIĆ                                                                         RAZRED: I. - IV. 

 

CILJEVI 

 opažanje, prikupljanje podataka i zapisivanje 

 upoznavanje učenika s mogućnostima korištenja slobodnog vremena na kvalitetan 

način 

 zajednički rad i druženje roditelja, djece i učiteljice 
poticanje komunikacije roditelja i djece 

NAMJENA Izrada božićnih ukrasa namijenjena je učenicima i njihovim roditeljima, kao obliku 
provođenja zajedničkog vremena roditelja i njihove djece na kvalitetan način. 

NOSITELJI 
Učiteljice razredne nastave, roditelji i učenici I. - IV. razreda. Svaki razred sa svojom 

učiteljicom i roditeljima  sudjeluju u pripremi potrebnog materijala, izradi ukrasa, 
izlaganju i prodaji na Božićnom sajmu. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovor učiteljice i učenika o načinu rada, terminu održavanja, potrebnom materijalu. Rad 
u skupinama, rad u paru, razgovor, dogovor. 

VREMENIK Dogovor s roditeljima na roditeljskom sastanku (u prosincu 2018.). Radionica je planirana 

u prosincu. 
OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Tekući troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Razgovor o radionici na satu razrednika (Što smo radili? Što vam se najviše svidjelo? 

Kakve smo predmete izrađivali?) Evaluacija s roditeljima. Prodaja radova na Božićnom 
sajmu. 

 

 

SAT DRUŽENJA S BAKAMA I DJEDOVIMA (RADIONICA) 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                                  RAZRED: IV. 

 

CILJEVI 

 upoznati stare narodne pjesme i dječje brojalice našega mjesta 

 razvijati svijest o postojanju kulturnih obilježja – vrijednosno običajnih 

 razvijati kulturu druženja i komuniciranja 

 uočavanje važnosti tradicijskih običaja nekad i sada 
NAMJENA 

Radionica je namijenjena druženju baka, djedova i njihovih unuka. 

NOSITELJI 
Učiteljica i učenici IV. razreda, njihovi djedovi i bake. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

 dogovor s učenicima o realizaciji radionice i terminu 

 dogovor s nekoliko djedova i baka-kazivača, dogovor s roditeljima 

 prikupljanje potrebnog materijala 

 realizacija radionice, druženje, razgovor, razmjena iskustava 

VREMENIK 
U rujnu 2018. godine dogovoriti s učenicima realizaciju i termin, kontaktirati bake i 
djedove – kazivače. U prosincu 2018. kontaktirati roditelje, a u siječnju 2019. realizirati 
radionicu. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor o satu druženja – rad u skupinama – skupine se međusobno vrednuju.  



51 

 

 

RAZVOJ SAMOPOŠTOVANJA KOD DJETETA (PREDAVANJE ZA RODITELJE) 

IME I PREZIME UČITELJA: SANJA MARCZI                                                                                      RAZRED: I. 

 

CILJEVI 

 ukazati roditeljima na sve teškoće početka školovanja njihovog djeteta 

 ponuditi roditeljima praktične savjete razvoj samopoštovanja njihovoga djeteta 

 potaknuti komunikaciju između roditelja, zajednički razgovor o problemima i 
suradnju sa školom 

NAMJENA Predavanje je namijenjeno roditeljima učenika I. razreda kako bi se njima i njihovom 
djetetu olakšao polazak u školu. 

NOSITELJI 
Pedagoginja, učiteljica i roditelji učenika I. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Početkom nastavne godine dogovoriti termin prvog roditeljskog sastanka, pripremiti 
predavanje i prezentirati ga roditeljima na prvom roditeljskom sastanku. 

VREMENIK 
Tijekom studenoga/prosinca, 2018. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni posebni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Evaluacija s roditeljima o korisnosti predavanja i informacija o temi. Razmjena iskustava. 

 

 

POUČAVANJE DISCIPLINI (PREDAVANJE ZA RODITELJE) 

IME I PREZIME UČITELJA: SANJA MARCZI                                                                                  RAZRED: III. 

 

CILJEVI 

 upoznati roditelje s odgojnim postupcima pomoći djetetu u ponašanju 

 savjetima ukazati roditeljima na načine osamostaljivanja djeteta u ispunjavanju 
školskih zadataka, jačati suradnju roditelja i škole 

 kroz radionicu potaknuti roditelje na razmjenu mišljenja i osobnih iskustava 
NAMJENA 

Predavanje je namijenjeno roditeljima učenika III. razreda. 

NOSITELJI 
Pedagoginja, učiteljica i roditelji učenika III. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Dogovoriti s razrednicom termin roditeljskog sastanka, izraditi predavanje i prezentirati ga 
roditeljima. Planiranje, programiranje, dogovor, izrada predavanja, izlaganje, razgovor. 

VREMENIK Dogovoriti termin roditeljskog sastanka i pripremiti predavanje i radionicu za roditelje. 
Realizirati ga u studenom/prosincu 2019. godine na roditeljskom sastanku. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni posebni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Evaluacija s roditeljima o korisnosti predavanja i informacijama o temi. Razmjena 

iskustava. 
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SAVJETI ZA USPJEŠNO POHAĐANJE PETOG RAZREDA (PREDAVANJE ZA RODITELJE) 

IME I PREZIME UČITELJA: SANJA MARCZI                                                                                    RAZRED: V. 

 

CILJEVI 

 ukazati roditeljima na sve promjene i moguće poteškoće vezane uz polazak u peti 
razred te uputiti roditelje u važnost pripremanja učenika na preuzimanje i 

ispunjavanje svojih dužnosti 

 suradnja s roditeljima na razvoju radnih navika učenika (redovito pisanje domaće 
zadaće, nošenje školskog pribora, preobuće, ispunjavanje školskih dužnosti) 

 ukazati roditeljima važnost razvoja radnih navika u školi i kod kuće 

 ponuditi roditeljima savjete za lakši prolazak kroz peti razred i sprječavaje pojave 
mogućih poteškoća 

NAMJENA 
Predavanje je namijenjeno roditeljima učenika V. razreda zbog prijelaza učenika u 
predmetnu nastavu gdje se učenici susreću s promjenama i drugačijim pristupom učitelja, 

te većom količinom gradiva i predmeta koje moraju savladati.  
NOSITELJI 

Pedagoginja, razrednik i roditelji učenika V. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE Planiranje, programiranje, dogovor, izrada predavanja, izlaganje, razgovor. 

VREMENIK Prije početka nastavne godine dogovoriti s razrednikom termin predavanja i pripremiti 
ga. Izložiti ga na prema dogovoru na roditeljskom sastanku. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni posebni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Razgovor s roditeljima o korisnosti predavanja i dobivenih informacija. Uspješan početak 
i daljnje odvijanje nastavne godine kroz uspjehe učenika i bez većih problema. Redovno 
pisanje domaćih zadaća i redovno ispunjavanje školskih dužnosti učenika. 
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KAKO POMOĆI DJETETU PRI IZBORU SREDNJE ŠKOLE (PREDAVANJE ZA RODITELJE) 

IME I PREZIME UČITELJA: SANJA MARCZI                                                                               RAZRED: VIII. 

 

CILJEVI 
 pružiti roditeljima informacije o nizu čimbenika koji utječu na izbor srednje škole 

 ponuditi roditeljima informacije o mogućnostima daljnjeg školovanja djece 

 pomoći roditeljima u savjetovanju i  razgovoru s djetetom u izboru srednje škole 

NAMJENA Predavanje je namijenjeno roditeljima učenika VIII. razreda kako bi im se pomoglo u 
razgovoru o ovoj temi s njihovim djetetom i savjetovanju u izboru srednje škole. 

NOSITELJI 
Pedagoginja, razrednica i roditelji učenika VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Prikupiti informacije o aktualnoj situaciji tržišta rada od djelatnika HZZ, Službe za 
profesionalno informiranje. Pripremiti izlaganje za roditelje, izvršiti uvid u planirani izbor 
srednje škole njihove djece. Dogovoriti s razrednicom termin predavanja za roditelje, 
obavijestiti roditelje i realizirati predavanje.  

VREMENIK Tijekom svibnja/lipnja 2019. godine prikupiti potrebne informacije i pripremiti predavanje 
za roditelje. Realizirati ga u svibnju ili lipnju na roditeljskom sastanku. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni posebni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Evaluacija s roditeljima o korisnosti predavanja i informacijama o temi. Razmjena 
iskustava. 
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 6.2. Suradnja s vanjskim suradnicima 

 

PLAN SURADNJE S VANJSKIM SURADNICIMA U ŠKOLSKOG GODINI 

2018./2019. 

 

Naziv aktivnosti Razred Učitelj - voditelj 

S Bibliobusom u prvi razred I. Dajana Mitić 

Mjesna crkva I. Ljubica Martinović 

PU Vukovarsko – srijemske županije 

Prevencija u prometu 
I. Mirela Vujčić 

Pisac u knjižnici III. - VI. Dajana Mitić 

Crkveno graditeljstvo VI. Ljubica Martinović 

Zubna putovnica VI. Zvonko Lovrić 

PU Vukovarsko – srijemske županije 

Živim život bez nasilja – životne vještine 
VII. Snježana Matak 

Vukovar u vrijeme Domovinskog rata VII. - VIII. Dragan Bojić 

Komletinci u Domovinskom ratu  VII. - VIII. Dragan Bojić 

PU Vukovarsko – srijemske županije 

Zdrav za pet – prevencija ovisnosti 
VIII. Marija Čorić 

Dan otvorenih vrata srednjih škola VIII. 
Sanja Marczi i  

Ljubica Martinović 

Cijepljenje protiv HPV-a  

(predavanje školske liječnice) 
VIII. Ljubica Martinović 

Liječnik u školi Pomladak Crvenog križa Marija Čorić 

Radionica izrade stripa "Stripos" u Gunji Likovnjaci Ivan Miletić 

Mjesec hrvatske knjige I. - VIII. Dajana Mitić 

Dani medijske pismenosti I. - VIII. Karolina Biuklić 

Zeleni filmovi u našoj školi I. - VIII. Snježana Matak 
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S BIBLIOBUSOM U PRVI RAZRED 

IME I PREZIME UČITELJA: DAJANA MITIĆ                                                                                      RAZRED: I. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci. 

CILJEVI 
 razvijanje čitateljskih interesa te promicanje knjige i kulture čitanja 

 razvijanje potrebe za čitanjem kvalitetnih, lijepih i primjerenih knjiga 

 promoviranje Bibliobusa kao produžene ruke knjižnice 
NAMJENA 

Učenicima I. razreda 

NOSITELJI Školska knjižničarka, učiteljica I. razreda i bibliobusna služba Gradske knjižnice i 
čitaonice Vinkovci 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Učenici I. razreda sa svojom učiteljicom i školskom knjižničarkom odlaze u Bibliobus 
gdje će im uz prigodan kulturni program biti uručene iskaznice za Bibliobus i mali 
pokloni u znak dobrodošlice. Ukoliko bude moguće, bibliobusna služba gostovat će u 
školskoj knjižnici dovodeći u goste nekog dječjeg pisca ili glumca i sl. po mogućnosti 

VREMENIK 
Mjesec hrvatske knjige 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni posebni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova, predstavljanje medijima. 

 

 

MJESNA CRKVA 

IME I PREZIME UČITELJA: LJUBICA MARTINOVIĆ                                                                       RAZRED: I. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Župnik mjesne crkve Komletinci. 

CILJEVI  otkriti što više podataka o mjesnoj crkvi uz pomoć usvojenih sadržaja 

 upoznati misno ruho, liturgijske predmete, liturgijske knjige 
NAMJENA 

Ponavljanje i utvrđivanje nastavne cjeline o Crkvi. 

NOSITELJI 
Vjeroučiteljica, učenici I. razreda i župnik. 

NAČIN  

REALIZACIJE Dogovor s župnikom te prikupljanje suglasnosti roditelja. 

VREMENIK 
Svibanj/lipanj, 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni posebni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova, kviz pitanja, radni listić. 
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PREVENCIJA U PROMETU (PREDAVANJE PU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE) 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRELA VUJČIĆ                                                                                    RAZRED: I. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Policijska uprava Vukovarsko – srijemske županije. 

CILJEVI 
 senzibiliziranje javnosti, posebice najmlađe populacije 

 upoznavanje učenika s opasnostima i rizicima neadekvatnog korištenja i 
nepoznavanja prometa i prometne kulture 

NAMJENA 
Predavanje je namijenjeno učenicima I. razreda. 

NOSITELJI Policijski službenici za prevenciju PU Vukovarsko - srijemske županije (Preventivna 
akcija MUP-a "Poštujte naše znakove") i učiteljica I. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE Predavanje i razgovor policijskih službenika 

VREMENIK 
Tijekom mjeseca rujna ili listopada školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Razgovor i rasprava policijskih službenika s učenicima. Predavanje je sastavni dio 
Školskog preventivnog programa, Satova razrednika te nastavnih predmeta Prirode i 
društva. 

 

 

PISAC U KNJIŽNICI 

IME I PREZIME UČITELJA: DAJANA MITIĆ                                                                        RAZRED: I. – VIII. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Književnik i nakladnik. 

CILJEVI 
 upoznavanje s književnikom i njegovim radom 

 potaknuti želju učenika za čitanjem i pisanjem 

 probuditi znatiželju za književnošću 
NAMJENA 

Predavanje je namijenjeno svim učenicima od I. do VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Školska knjižničarka uz pomoć nakladnika. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Dogovoriti s određenim nakladnikom posjet određenog pisca koji bi došao u školsku 
knjižnicu, predstavio sebe i svoj rad te održao kratko predavanje svim učenicima i 
učiteljima, te odgovarao na učenička pitanja. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova, predstavljanje medijima 
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CRKVENO GRADITELJSTVO 

IME I PREZIME UČITELJA: LJUBICA MARTINOVIĆ                                                                   RAZRED: VI. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Župnik mjesne crkve Komletinci. 

CILJEVI 
 upoznati graditeljski stil crkve 

 otkriti što više podataka o mjesnoj crkvi uz pomoć usvojenih sadržaja  

 upoznati misno ruho, liturgijske predmete, liturgijske knjige ... 
NAMJENA 

Ponavljnje i utvrđivanje gradiva šestog razreda na primjeru 

NOSITELJI 
Učenici VI. razreda, vjeroučiteljica i župnik 

NAČIN  

REALIZACIJE Dogovor s učenicima-prikupljanje suglasnosti roditelja, dogovor s mjesnim župnikom 

VREMENIK 
Svibanj/lipanj, 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor s učenicima i radni listići 

 

 

ZUBNA PUTOVNICA (NACIONALNI PROGRAM ZA PREVENTIVU I ZAŠTITU ORALNOG 

ZDRAVLJA) 

IME I PREZIME UČITELJA: ZVONKO LOVRIĆ                                                                               RAZRED: VI. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Liječnik specijalist školske medicine. 

CILJEVI 

 upoznavanje učenika s Nacionalnim programom za preventivu i zaštitu oralnog 
zdravlja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 

 isticanje važnosti redovitoga pregleda doktora dentalne medicine, svakodnevnog 
četkanja zubi  

 prevencija prekomjernog uzimanja slatkiša i gaziranih pića za očuvanje zdravlja zubi 
NAMJENA 

Predavanje je namijenjeno učenicima VI. razreda. 

NOSITELJI Liječnica školske medicine sa Zavoda za javno zdravstvo - Školska medicina Vinkovci, 
voditeljica Školskog preventivnog programa te razrednik VI. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Predavanje liječnice školske medicine sa Zavoda za javno zdravstvo – Školska medicina 

Vinkovci. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Obavijest roditeljima putem roditeljskog sastanka, predavanje i prikupljanje obrasca 

„Zubne putovnice“ te suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo – Školska medicina 
Vinkovci 
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ŽIVIM ŽIVOT BEZ NASILJA – ŽIVOTNE VJEŠTINE (PREDAVANJE PU VUKOVARSKO – 

SRIJEMSKE) 

IME I PREZIME UČITELJA: SNJEŽANA MATAK                                                                         RAZRED: VII. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Policijska uprava Vukovarsko – srijemske županije. 

CILJEVI  poticati razvoj pozitivnih životnih vještina 

 učiti kako nenasilno rješavati sukobe 
NAMJENA 

Predavanje je namijenjeno učenicima VII. razreda 

NOSITELJI PU Vukovarsko – srijemske županije, voditeljica Školskog preventivnog programa i 
razrednicaVII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE Predavanje i radionica organizirana od strane PU Vukovarsko – srijemske županije. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA Praćenjem aktivnosti i aktivnim sudjelovanjem u provedbi 
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VUKOVAR U VRIJEME DOMOVINSKOG RATA 

IME I PREZIME UČITELJA: DRAGAN BOJIĆ                                                                    RAZRED: VII. - VIII. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Braniteljske udruge Domovinskog rata. 

CILJEVI 

 njegovanje domoljubnih osjećaja 

 razvijanje suosjećanja prema žrtvama rata 

 usvajanje ključnih pojmova: zločin protiv čovječanstva, obrambeni rat, 
Domovinski rat 

NAMJENA 
Predavanje je namijenjeno učenicima VII. i VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Učitelj Povijesti i članovi braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata 

NAČIN  

REALIZACIJE Predavanje predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Razgovor i rasprava s članovima braniteljskih udruga Domovinskog rata te rasprava 

na satima Povijesti. 

 

 

KOMLETINCI U VRIJEME DOMOVINSKOG RATA 

IME I PREZIME UČITELJA: DRAGAN BOJIĆ                                                                    RAZRED: VII. - VIII. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Braniteljske udruge Domovinskog rata. 

CILJEVI 

 njegovanje domoljubnih osjećaja 

 razvijanje suosjećanja prema žrtvama sela 

 usvajanje ključnih pojmova: zločin protiv čovječanstva, obrambeni rat, 
Domovinski rat 

NAMJENA 
Predavanje je namijenjeno učenicima VII. i VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Učitelj Povijesti i članovi braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata 

NAČIN  

REALIZACIJE Predavanje predstavnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Razgovor i rasprava s članovima braniteljskih udruga Domovinskog rata te rasprava 
na satima Povijesti. 
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ZDRAV ZA PET – PREVENCIJA OVISNOSTI (PREDAVANJE PU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE 

ŽUPANIJE) 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                                RAZRED: VIII. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Policijska uprava Vukovarsko – srijemske županije. 

CILJEVI Prevencije ovisnosti i podizanja razine javnozdravstvene svijesti kod djece 

osnovnoškolskog i uzrasta, učenika VIII.razreda 
NAMJENA 

Predavanje je namijenjeno učenicima VIII. razreda 

NOSITELJI Policijske službenice za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske županije, voditeljica 
Školskog preventivnog programa te razrednice VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Predavanje za učenike koje će održati policijske službenice za prevenciju PU 
Vukovarsko-srijemske županije. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Obavijest roditeljima putem roditeljskog sastanka, predavanje, suradnja policijske 
službenice za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske županije. 
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DAN OTVORENIH VRATA SREDNJIH ŠKOLA 

IME I PREZIME UČITELJA: SANJA MARCZI I LJUBICA MARTINOVIĆ                             RAZRED: VIII. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Županija Vukovarsko – srijemska i srednje škole grada Vinkovaca. 

CILJEVI 
Povećati interes učenika i olakšati odabir buduće srednje škole 

NAMJENA 
Posjet je namijenjen učenicima VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Pedagoginja i razrednica VIII. razreda te srednje škole Vukovarsko - srijemske županije. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

 odlazak i posjet srednjim školama Vukovarsko - srijemske županije 

 realizacija radionice, druženje, razgovor, razmjena iskustava 

 predavanje djelatnika i učenika srednjih škola 
VREMENIK 

Tijekom drugog polugodišta školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškove aktivnosti snosi Vukovarsko - srijemska županija. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor o uvjetima i načinima upisa u srednje škole na Satovima razrednika. 
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CIJEPLJENJE PROTIV HPV-A (PREDAVANJE LIJEČNICE ŠKOLSKE MEDICINE) 

IME I PREZIME UČITELJA: LJUBICA MARTINOVIĆ                                                                RAZRED: VIII. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Liječnik specijalist školske medicine. 

CILJEVI 

 upoznavanje učenika s Programom besplatnog i neobaveznog cijepljenja protiv 
Humanog papiloma virusa (HPV) za cijelu Republiku Hrvatsku. 

 upoznavanje učenika o HPV infekciji te smanjenju rizika kao i razvoju raka vrata 
maternice, stidnice, rodnice, anusa te spolnih bradavica prouzročenih određenim 

tipovima HPV-a 
NAMJENA 

Predavanje je namijenjeno učenicima VIII. razreda. 

NOSITELJI Liječnica školske medicine sa Zavoda za javno zdravstvo - Školska medicina Vinkovci, 

voditeljica Školskog preventivnog programa te razrednica VIII. razreda. 
NAČIN  

REALIZACIJE 
Predavanje liječnice školske medicine sa Zavoda za javno zdravstvo – Školska medicina 
Vinkovci. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Obavijest roditeljima putem roditeljskog sastanka, predavanje i prikupljanje 
obrasca/suglasnosti roditelja „Cijepljenje protiv HPV-a“ te suradnja sa Zavodom za javno 
zdravstvo – Školska medicina Vinkovci. 
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LIJEČNIK U ŠKOLI  

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                        RAZRED: „POMLADAK CRVENOG KRIŽA“ 

 

VANJSKI 

SURADNICI Školski liječnik/ca ili obiteljski liječnik/ca. 

CILJEVI 
Educirati  učenike o pružanju prve pomoći u različitim situacijama nastanka ozljeda ili 
naglo nastupajućih bolesti. Poticati na pomoć i samopomoć tako  pomoći u izgradnji 
sigurnije i zdravije zajednice 

NAMJENA Namijenjen je zainteresiranim učenicima izvannastavne aktivnosti Pomladak Crvenog 

križa od I. do VIII. razreda. Promicanje važnosti prve pomoći kao humanog čina. 

NOSITELJI Učiteljica Marija Čorić, učenici izvannastavne aktivnosti i školskog ili obiteljskog 
liječnik/ca. 

NAČIN  

REALIZACIJE Predavanje školskog ili obiteljskog liječnika/ce. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Vrjednovati tuđe i vlastito sudjelovanje u aktivnostima, radionicama, timskom radu, 
projektima i susretima učenika, analizirati vlastita očekivanja i ostvarenja, predlagati 
sadržaje i načine rada za ubuduće. 

 

 

RADIONICA IZRADE STRIPA „STRIPOS“ U GUNJI 

IME I PREZIME UČITELJA: IVAN MILETIĆ                                                            RAZRED: „LIKOVNJACI“ 

 

VANJSKI 

SURADNICI Udruga StripOS iz Osijeka. 

CILJEVI 

 promatrati i kreativno se likovno izražavati 

 naučiti primjenjivati različite likovne tehnike 

 razvijati zanimanje za likovno izražavanje  

 sustavno utjecati na promatranje, opisivanje, zaključivanje 

 razvoj komunikacije 

 suradnja s profesionalnim umjetnicima 

NAMJENA Namijenjen je zainteresiranim učenicima izvannastavne aktivnosti „Likovnjaci“ od V. do 
VIII. razreda.  

NOSITELJI 
Učitelj likovne kulture i udruga StripOS iz Osijeka. 

NAČIN  

REALIZACIJE Grupni ili individualni rad te likovne radionice s učenicima. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi prijevoza do lokacije održavanja radionice. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Samovrednovanjeuradu. Rezultatekoristitizaredovnu nastavu. Sudjelovati na tematskim 
izložbama u školi.Poticati zajedništvo i dobru suradnju. Usvojiti ključne pojmove. 
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MJESEC HRVATSKE KNJIGE 

IME I PREZIME UČITELJA: DAJANA MITIĆ                                                                        RAZRED: I. – VIII. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Kulturna manifestacija, nositelj Knjižnice grada Zagreba. 

CILJEVI 
 promicanje knjige i čitanja 

 promicanje baštine i zavičajne zbirke 

 očuvanje baštine 
NAMJENA 

Namijenjen je svim zainteresiranim učenicima od I. do VIII. razreda.  

NOSITELJI 
Školska knjižničarka, ostali učitelji i zainteresirani učenici od I. do VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Izrada glagoljičnih slova od kartona, 23.listopada cjelodnevno čitanje (učenici ulaze u 
razrede i čitaju ulomke iz knjiga namijenjenih određenoj dobi), predstavljanje zavičajne 
zbirke, podjela iskaznica prvašićima, izložba Gosti u knjižnici. 

VREMENIK 
Listopad/studeni, 2018. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi materijala za izradu glagoljičnih slova – oko 100 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA Izložba, razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova, predstavljanje medijima. 

 

 

DANI MEDIJSKE PISMENOSTI 

IME I PREZIME UČITELJA: KAROLINA BIUKLIĆ                                                              RAZRED: I. – VIII. 

 

VANJSKI 

SURADNICI Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku. 

CILJEVI 

 poticati kritičko promišljanje o medijima 

 usvojiti osnove medijske pismenosti 

 upoznati se s prednostima medija 

 razvijati medijsku pismenost 

 prepoznati pogrešna i neprihvatljiva ponašanja na internetu 

 prepoznati negativne i pozitivne strane interneta 
NAMJENA 

Namijenjen je svim zainteresiranim učenicima od I. do VIII. razreda.  

NOSITELJI Učiteljica hrvatskog jezika i učenici od V. do VIII. razreda te učiteljice razredne nastave 
od I. do IV. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE Predavanja, rasprave, radionice na satima Hrvatskog jezika i Satu razrednika. 

VREMENIK 
Travanj/svibanj, 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Razni potrošni materijal – oko 30 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Razgovor s učenicima o uspješnosti radionica. Učiteljice će pratiti postizanje zadanih 

ciljeva (prikupljanje podataka iizrada materijala), uključenost učenika u radu na 
radionicama te korist od naučenog unastavi te izvan škole. 
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ZELENI FILMOVI U NAŠOJ ŠKOLI 

IME I PREZIME UČITELJA: SNJEŽANA MATAK                                                                 RAZRED: I. – VIII. 

 
VANJSKI 

SURADNICI Udruga građana "Ekološko - socijalni forum". 

CILJEVI 

Cilj projekta je dodatno popularizirati ekologiju, održivi razvoj, zdrav život, zaštitu 
okoliša i komplementarne teme putem prikazivanja filmova i dodatnih sadržaja 
(predavanja, rasprave) koje su dio cjelovitog programa. U programu se stavlja naglasak 
na kritičko mišljenje te upotrebu digitalnih i interaktivnih sadržaja. 

NAMJENA 
Namijenjen je svim zainteresiranim učenicima od I. do VIII. razreda.  

NOSITELJI 
Učitelji i učenici od I. do VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Rasprava o filmu koji se pogledao uz popratni priručnik koji za potrebe filma izrađuje 

udruga u suradnji s pedagozima i stručni službama 
Anketa za učenike u kojoj ocjenjuju program i iznose svoje mišljenje. 
Izvještaj o održanom programu kojeg ispunjavaju učitelji i iznose svoje stavove o 
programu  
Zainteresirani učenici uz pomoću Udruge mogu izraditi svoje „zelene“ filmove „Budi – 
zeleno kreativan“ od kojih će se najbolji prikazati na mrežnim stranicama Green Life, u 
okviru Zelenog filmskog festivala te slijedeće godine u okviru programa „Zeleni filmovi 

u vašoj školi“. 
VREMENIK 

Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Na kraju školske godine školama se dostavlja izvještaj na temelju stručno obrađenih 
rezultata iz anketa učenika i izvještaja nastavnika - Učenici na stranicama programa 
mogu ispuniti Eko – kviz. 
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 6.3. Međupredmetna suradnja 

 

PLAN MEĐUPREDMETNE SURADNJE U ŠKOLSKOG GODINI 2018./2019. 

 

Naziv aktivnosti Razred Učitelj - voditelj 

Izrada makete Komletinaca V. - VIII. 
Ivan Miletić i  

Dragan Bojić 

 

 

IZRADA MAKETE KOMLETINACA 

IME I PREZIME UČITELJA: DRAGAN BOJIĆ I IVAN MILETIĆ                                    RAZRED: V. – VIII. 

 

CILJEVI 

 potaknuti učenike o prošlosti Komletinaca 

 pokazati umjetničko stvaranje 

 upoznati učenike s novim načinom rada 

 potaknuti kreativnost učenika 

NAMJENA Izrada makete namijenjena je učenicima članovima izvannastavne aktivnosti„Likovnjaka“ 
i dodatne nastave povijesti 

NOSITELJI Učitelji povijesti i likovne kulture, zainteresirani učenici članovi izvannastavne aktivnosti 
„Likovnjaka“ i dodatne nastave iz povijesti. 

NAČIN  

REALIZACIJE Predstavljanje makete po završetku izrade svim učenicima škole. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi materijala – oko 200 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA Izrada materijala potrebnih za maketu sela Komletinci. 
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7. PROJEKTI 

 

 7.1. Školski projekti 

 

PLAN ŠKOLSKIH PROJEKTA U ŠKOLSKOG GODINI 2018./2019. 

 

Naziv aktivnosti Razred Učitelj - voditelj 

Knjižna patrola II. Snježana Matak 

Klima u zavičaju V. – VI. Ivan Sambol 

Dan broja Pi VII. Mirta Marković 

Glagoljica 

II. – VIII. 

Likovnjaci, 

Domaćinstvo 

Karolina Biuklić 

Dani kruha I. – VIII. Ljubica Martinović 

"Sajam sve i svašta -  

kuna za moju školu" 
I. – VIII. Karolina Biuklić 

Estetsko uređenje škole 
V. – VIII. 

Likovnjaci 
Ivan Miletić 
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KNJIŽNA PATROLA 

IME I PREZIME UČITELJA: SNJEŽANA MATAK                                                                             RAZRED: II. 

 

CILJEVI 

 razvijanje čitateljskih interesa 

 promicanje knjige i kulture čitanja 

 poticanje potrebe za čitanjem književnih djela kao neobavezne literature u slobodno 
vrijeme 

NAMJENA 
Namijenjeno učenicima II. razreda. 

NOSITELJI 
Učiteljica, školska knjižničarka i zainteresirani učenici II. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Učenici u dogovoru s učiteljicom odlaze u školsku knjižnicu i biraju dječji roman po 

vlastitom izboru kojeg nakon čitanja u obliku zidnih novina prezentiraju ostalim 
učenicima.  

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Trošak potrošnog materijala – oko 100 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Opisno praćenje učenika na satima hrvatskoga jezika i sata razrednika te različiti anketni 

upitnici. 

 

 

 

KLIMA U ZAVIČAJU 

IME I PREZIME UČITELJA: IVAN SAMBOL                                                                            RAZRED: V. – VI. 

 

CILJEVI 

 razlikovati i definirati vrijeme i klimu 

 nabrojati neke od pokazatelja vremena 

 razlikovati meterološku kućicu od meterološke stanice 

 nabrojiti meterološke mjerne instrumente i objasniti čemu služe 

 očitati i zabilježiti podatke s mjerne stanice (temperatura, padaline, vjetar) 

 izračunati srednje dnevne i mjesečne temperature 

 izraditi klima dijagram 

 donijeti zaključak o kretanju temperature i padalina tijekom godine 

 razlikovati nastanak padalina 

NAMJENA Sustavnim praćenjem, očitavanjem i bilježenjem elemenata vremena na temelju 
prikupljenih podataka donijeti zaključak o tipu klime u zavičaju. 

NOSITELJI 
Učitelj geografije i učenici V. i VI. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Učenici u dogovoru s učiteljem odlaze u prirodu te prate klimatske promjene. Izrađuju 
klima dijagrame i različite plakate. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Trošak potrošnog materijala – oko 50 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA Anketa, samovrednovanje, razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova. 
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DAN BROJA PI 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRTA MARKOVIĆ                                                                         RAZRED: VII. 

 

CILJEVI 

 popularizirati matematiku 

 popularizirati korištenje interneta i drugih izvora u obrazovne svrhe 

 motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa 

 proširivanje sadržaja 

 poticanje timskog rada 
NAMJENA 

Svim učenicima VII. razreda. 

NOSITELJI 
Učiteljica matematike i svi učenici VII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

 učenike podijeliti u skupine 

 dati upute učenicima  

 učenici prikupljaju informacije s interneta ili iz drugih izvora  

 nakon prikupljenih informacija složimo plakat, svaka skupina će izložiti svoj dio na 
satu matematike 

 stavljanje plakata na pano u holu 

 zainteresirani učenici i učiteljica će ipeći kolačiće za 14. ožujka 2019. godine. 
VREMENIK 

Od početka veljače 2019. godine do 14. ožujka 2019. godine kada je Dan broja Pi. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Trošak potrošnog materijala – oko 100 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Učiteljica prati rad učenika, rješava njihove nejasnoće. Usmeno pohvaliti učenike za 
sudjelovanje. Naučeno koristiti u nastavi i izvan nastave. 
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GLAGOLJICA 

IME I PREZIME UČITELJA: KAROLINA BIUKLIĆ                                                            RAZRED: II. – VIII. 

 

CILJEVI 

 upoznati prvo hrvatsko pismo, njegove osobitosti i razvoj 

 upoznati najvažniji spomenik hrvatske pismenosti – Bašćansku ploču 

 razumjeti važnost glagoljice u hrvatskoj povijesti i kulturi 

 naučiti se služiti glagoljskim pismom 

 uočiti važnost i ljepotu hrvatske kulturne baštine 

 probuditi interes za upoznavanje starog hrvatskog pisma 

 sačuvati glagoljicu od zaborava 

 razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima – razvijanje 
samostalnosti, samopouzdanja i kreativnosti učenika 

 usvajanje temeljnih znanja i razvijanje pozitivnog stava prema umjetničkom 

stvaralaštvu i izražavanju 

 razvijati kulturne vrijednosti učenika svog zavičaja i zemlje 

 usmjeriti učenika ka istraživačkom, analitičkom, timskom i društveno – odgovornom 
radu 

 razvijati međuljudsku toleranciju i komunikaciju 

 razvijanje praktično – radnih vještina, samopouzdanja i svijesti o vlastitim 
sposobnostima 

 izrada i predstavljanje proizvoda 

 izrada vlastite Bašćanske ploče 
NAMJENA 

Učenicima od II. do VIII. razreda i svim učiteljima i djelatnicima škole. 

NOSITELJI 
Učiteljica hrvatskog jezika, vjeroučiteljica, učiteljice razredne nastave, školska 
knjižničarka te učitelj likovne kulture. Voditeljice izvannastavne aktivnosti učeničke 
zadruge „Kockavica“. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Kroz školsku godinu: izrada vlastite Bašćanske ploče, izrada časopisa/novina na glagoljici, 
izrada glagoljičnih slova na glinamolu, izrada rupčića s glagoljičnim inicijalima, izrada 

glagoljičnih slova od prirodnih materijala, izložba radova pisanih glagoljicom, postavljanje 
Baščanske ploče u prostor škole, izložba svih radova za Dan škole, posjetiti izložbu : 
Hrvatska glagoljica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Trošak potrošnog materijala – oko 100 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor s učenicima o uspješnosti projekta, primjena naučenoga u redovnoj nastavi. 
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DANI KRUHA 

IME I PREZIME UČITELJA: LJUBICA MARTINOVIĆ                                                         RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha) 

 približiti im blagovanje kruha i narodne običaje 

 poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage 

 upoznati učenike sa žetvenim i ostalim običajima  

 upoznati učenike s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje 
(povrće, žitarice, gljive, ljekovito i začinsko bilje) 

 upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta (izgled 

sjemena, način i vrijeme sadnje, vegetacijski ciklus) 

 upoznati učenike s razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificiranih   
organizama 

 ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede 

NAMJENA Svim učenicima od I. do VIII. razreda, lokalnoj zajednici i roditeljima. Razvijati svijest o 
potrebi očuvanja tradicijske vrijednosti i važnosti kruha kao osnovne namirnice. 

NOSITELJI 
Svi učitelji i razrednici pogotovo vjeroučiteljica Ljubica Martinović 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Izlaganje literarnih i likovnih radova učenika na temu kruha i plodova zemlje. Izložba 
krušnih proizvoda i plakata na temu Kukuruza. Izrada predmeta od šuške. Sajam kruha i 
krušnih proizvoda i sajam prirodnih pripravaka. Tradicijska meljava kukuruza te 
blagoslov kruha. 

VREMENIK 
Listopad, 2018. godine 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Razni potrošni materijali. 

NAČIN  

PRAĆENJA Provodi se kroz razgovor, prijedlozi, predstavljanje, prezentacije, izložbe. 
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"SAJAM SVE I SVAŠTA - KUNA ZA MOJU ŠKOLU" 

IME I PREZIME UČITELJA: KAROLINA BIUKLIĆ                                                               RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 poticati učenike da nauče nove vještine izrade predmeta  

 razvijati kreativnost učenika  

 razvijati pozitivne vrijednosti kod učenika 

  poticati radne navike učenika  

 poticati na pozitivne stavove  

 razvijanje snalažljivosti i samopouzdanja  

 razvijanje poslovnog i natjecateljskog duha 
NAMJENA 

Svim učenicima od I. do VIII. razreda, lokalnoj zajednici i roditeljima. 

NOSITELJI 
Svi učitelji i razrednici pogotovo učiteljica hrvatskog jezika. 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Učenici će prodavati i izlagati različite proizvode i ručne radove za vrijeme Božićne 
priredbe i Dana škole. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

 praćenje rada učenika i suradnje s roditeljima u pripremi sajma, 

 dojmovi učenika, roditelja i posjetitelja, 

 primjena uočenog i naučenog u nastavi te svakodnevnom životu 
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ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE 

IME I PREZIME UČITELJA: IVAN MILETIĆ                                                                         RAZRED: V. - VIII. 

 

CILJEVI 
 razvoj kreativnosti kod učenika 

 oslikati interijer škole 

 uređenje i obogaćivanje interijera škole 
NAMJENA 

Radionica je namijenjena učenicima V. i VIII. razreda. 

NOSITELJI 
Učitelj Likovne kulture i zainteresirani učenici od V. do VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
U školi u sklopu redovne nastave ili po izboru učenici ostaju jedan školski sat poslije 
nastave radi realizacije.  

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
500 kuna – kistovi različitih veličina, tempere (boce od 1 litru – crvena, plava, žuta, crna i 
bijela), zaštitna folija, žuta papirnata ljepljiva traka, plastične čaše. 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor s učenicima. 
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 7.2. Sudionici u vanjskim projektima 

 

PLAN SUDJELOVANJA U VANJSKIM PROJEKTIMA  

U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. 

 

Naziv aktivnosti Razred Učitelj - voditelj 

Kulturna i duhovna baština zavičaja I. - IV. Marija Čorić 

Čitamo mi u obitelji svi III. Dajana Mitić 

Klokan bez granica II. - VIII. Mirta Marković 

Prva crta obrane - likovna kolonija Likovnjaci Ivan Miletić 

Noć knjige I. - VIII. Dajana Mitić 

„Zelena čistka – Jedan dan za čisti okoliš“ 

 (Globalna akcija World Cleanup) 
I. - VIII. Snježana Matak 

Škola plivanja I. - VIII. Dragan Bojić 

Večer matematike I. - VIII. 
Mirta Marković i  

Gordana Vujica 

UZBRDO  

– Učim Zamišljam Biram Rastem Djelujem Održivo  
I. - VIII. Marija Čorić 

Erasmus +  projekt eTwinning cjelogodišnji projekt  

School news (Školske vijesti) 
I. - VIII. Emina Borković 

"Globalni ciljevi - Lokalne mogućnosti"  

(međunarodni projekt) 
I. - VIII. Ravnateljica 

K1 - stručna usavršavanja (mobilnost za učitelje) / Emina Borković 
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KULTURNA I DUHOVNA BAŠTINA ZAVIČAJA 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                           RAZRED: I. - IV. 

 

CILJEVI 

 poznavanje vlastitih korijena i tradicije te poznavanje i poštivanje drugih kultura i 
duhovnih vrijednosti različitih civilizacija 

 promicanje ljubavi i ponosa prema zavičaju i domovini 

 njegovanje i čuvanje kulturne baština kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta, te 
osvješćivanje vrijednosti kulturne baštine u globalizacijskim procesima 

 razvijanje interkulturalnih kompetencija kod djece 

NAMJENA Namijenjen učenicima I. i IV. razreda. Promicanje razumijevanja i poštivanja drugih i 
drugačijih 

NOSITELJI 
Učiteljice razredne nastave od I. do IV. razreda te učenici od I. do IV. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Provođenje na satu razrednika i korealizacija s drugim predmetima. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškove snosi udruga Nansen dijalog centar iz Osijeka 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Vrjednovati tuđe i vlastito sudjelovanje u aktivnostima, radionicama, timskom radu, 
projektima i susretima učenika, analizirati vlastita očekivanja i ostvarenja, predlagati 
sadržaje i načine rada za ubuduće... 

 

 

 

 

 

 

  



76 

 

 

ČITAMO MI U OBITELJI SVI (NACIONALNI PROJEKT) 

IME I PREZIME UČITELJA: DAJANA MITIĆ                                                                                  RAZRED: III. 

 

CILJEVI 

 razvijanje tehnike čitanja 

 uključivanje roditelja u stvaranje i poticanje čitateljskih navika i potreba djece za 
čitanjem kroz zajednička čitanja u obitelji 

 razvijanje potrebe za čitanjem kvalitetnih, lijepih i primjerenih knjiga 

 promoviranje rada školskog knjižničara i školske knjižnice 
NAMJENA 

Roditeljima i učenicima III. razreda 

NOSITELJI 
Školska knjižničarka uz pomoć učiteljice III. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Projekt je zamišljen u nekoliko faza: prijava za sudjelovanje u projektu, razgovor s 
ravnateljicom i učiteljicom 3. razreda, odabir knjiga za ruksak i potvrda sudjelovanja, 
upoznavanje roditelja s projektom na roditeljskom sastanku, obavještavanje lokalnih 
medija o provođenju projekta, putovanje knjižnične naprtnjače, (Svakog petka ždrijebom 

se odabire jedan od zainteresiranih učenika koji će ponijeti knjižničnu naprtnjaču sa 
sobom kući. U srijedu učenik vraća naprtnjaču u školu, a učiteljica mu daje 10-15 minuta 
da prepriča lijepe doživljaje koje je doživjela cijela obitelj te da pročita zapis iz bilježnice 
dojmova. Knjižničar sudjeluje tih 15-ak minuta u razredu slušajući doživljaje.) vraćanje 
naprtnjače u knjižnicu gdje će biti dostupna svim zainteresiranim korisnicima, objava 
najljepših dojmova na web stranicama, sastavljanje završnog izvješća o provedbi 
projekta. 

VREMENIK 
Tijekom drugog polugodišta školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
U skladu s cijenama knjiga koje će nakladnici prilagoditi ovom projektu (očekivano: 400 
do 600 kuna) 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova, predstavljanje medijima. 
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KLOKAN BEZ GRANICA (MEĐUNARODNO NATJECANJE) 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRTA MARKOVIĆ                                                               RAZRED: II. - VIII. 

 

CILJEVI 

 popularizirati matematiku i omogućiti širenje osnovne matematičke kulture 

 motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa  

 proširiti znanje učenika 

 kroz zanimljive zadatke pokazati širinu i ljepotu matematike 
NAMJENA 

Svim zainteresiranim učenicima od II. do VIII. razreda 

NOSITELJI 
Učiteljica Matematike i svi zainteresirani učenici od II. do VIII. razreda 

NAČIN  

REALIZACIJE 

 dati upute učenicima o navedenom natjecanju, 

 kontaktirati s Hrvatskim matematičkim društvom, 

 omogućiti učionice zainteresiranim učenicima u kojima će se rješavati dobivene 
listiće 

VREMENIK Ožujak 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Oko 15 kn po učeniku što učenici sami plaćaju. Troškovi ispisa potvrda o sudjelovanju. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Usmeno pohvaliti učenike za sudjelovanje. Bolje plasirani učenici će biti nagrađeni 

simboličnim poklonima. 

 

 

PRVA CRTA OBRANE - LIKOVNA KOLONIJA 

IME I PREZIME UČITELJA: IVAN MILETIĆ                                                                         RAZRED: V. - VIII. 

 

CILJEVI 

 promatrati i kreativno se likovno izražavati 

 naučiti primjenjivati različite likovne tehnike 

 razvijati zanimanje za likovno izražavanje  

 sustavno utjecati na promatranje, opisivanje, zaključivanje 

 razvoj komunikacije 

 suradnja s profesionalnim umjetnicima 
NAMJENA 

Učenicima od V. do VIII. razreda 

NOSITELJI Učitelj Likovne kulture s članovima braniteljske udruge koje organiziraju projekt "Prva 
crta obrane" 

NAČIN  

REALIZACIJE 

U učionicama zainteresirani učenici će rješavati dobivene listiće putem grupnog i 

individualnog rada 

VREMENIK 
Lipanj, 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Tempere, kistovi, papir i stolovi za učenike. Uljane boje, akrilne boje, platna i stolovi za 
umjetnike. Prijevoz do lokacije gdje će se kolonija održavati. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Samovrednovanje u radu. Rezultate koristiti za redovnu nastavu. Sudjelovati na 
tematskim izložbama u školi. Poticati zajedništvo i dobru suradnju. Usvojiti ključne 
pojmove. 
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NOĆ KNJIGE (NACIONALNI PROJEKT) 

IME I PREZIME UČITELJA: DAJANA MITIĆ                                                                         RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 razvijanje čitateljskih interesa 

 razvijanje potrebe za čitanjem kvalitetnih, lijepih i primjerenih knjiga 

 promoviranje školske knjižnice kao informacijskog i kulturnog središta škole i mjesta 

 promicanje knjige i kulture čitanja 

 doživljavanje prostora knjižnice kao ugodnog i gostoljubivog prostora  
NAMJENA 

Svi zainteresirani učenicima od I. do VIII. razreda, učitelji, roditelji i mještani. 

NOSITELJI 
Školska knjižničarka 

NAČIN  

REALIZACIJE 

U večernjim satima okupljaju se svi zainteresirani u prostoru školske knjižnice i 
uključuju se u pripremljene aktivnosti (pričanje priča, razgledanje izložaba, druženje s 

piscem, likovna radionica i sl. po mogućnosti). 
VREMENIK 

Travanj, 2019. godine (Svjetski dan knjige i autorskih prava) 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi dolaska vanjskih suradnika. (po mogućnosti) 

NAČIN  

PRAĆENJA Razgovor, komentari, prijedlozi, iznošenje dojmova, predstavljanje medijima. 

 

 

ZELENA ČISTKA - JEDAN DAN ZA ČIST OKOLIŠ (GLOBALNA AKCIJA WORLD CLEANUP) 

IME I PREZIME UČITELJA: SNJEŽANA MATAK                                                                  RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 poticanje i razvijanje ekološke svijesti 

 podizanje svijesti o važnosti osobne brige za okoliš 

 očuvanje prirodnih ljepota i dobara 

 širiti svijest o važnosti volontiranja 

 podizanje svijesti o važnosti osobne odgovornosti za svijet u kojem živimo 
NAMJENA 

Svim učenicima, zaposlenicima, predstavnicima lokalne zajednice i roditeljima. 

NOSITELJI 
Učiteljica Snježana Matak kao školska koordinatorica Međunarodne eko-škole 

NAČIN  

REALIZACIJE 
Organizirati akciju čišćenja užeg ili šireg okoliša škole prema programu koji objavi 
Udruga Žmergo, nositelj kampanje čišćenja za Hrvatsku 

VREMENIK 
Travanj, 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Promatranje i vrjednovanje okoliša škole prije i nakon akcije čišćenja, anketiranje 

učenika. 
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ŠKOLA PLIVANJA 

IME I PREZIME UČITELJA: DRAGAN BOJIĆ                                                                        RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 osposobiti učenike neplivače 

 usavršiti vještinu plivanja 

 razvijati sportski duh 

 poticati učenike na aktivan život i bavljenje sportom 
NAMJENA 

Škola plivanja namijenjena je učenicima od I. do VIII. razreda. 

NOSITELJI Učitelj Dragan Bojić kao pratnja učenicima te djelatnici Vinkovačkog dvoranskog 
plivališta "Lenije". 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Projekt "Naučimo plivati - škola plivanja" provodi Vinkovačko dvoransko plivalište 
"Lenije" za sve učenike osnovnih škola Vukovarsko - srijemske županije kako bi se 
osposobili i naučili vještinu plivanja. 

VREMENIK 
Tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškove snose roditelji. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Praćenje vrše djelatnici Vinkovačkog dvoranskog plivališta "Lenije" te učenici na kraju 
Škole dobivaju diplomu. 

 

 

VEČER MATEMATIKE 

IME I PREZIME UČITELJA: MIRTA MARKOVIĆ                                                                 RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 popularizirati matematiku 

 potaknuti učenike na logička razmišljanja i zaključivanja 

 poticanje timskog rada 

 zainteresirati učenike za matematiku 

 približiti matematiku kroz igru  

  proširiti znanje učenika kroz zajedničko druženje dijete - roditelj te uživati u 
matematici 

 razvijati svijest o važnosti matematike u svakodnevnom životu 
NAMJENA 

Učenicima od I. do VIII. razreda i zainteresiranim roditeljima. 

NOSITELJI 
Sve učiteljice razredne nastave i učiteljica matematike. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

 kontaktirati s Hrvatskim matematičkim društvom 

 pripremiti radionice 

 ispisati potvrde o sudjelovanju 
VREMENIK 

Prosinac, 2019. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Trošak za ispis materijala potrebnih za radionice i ispis potvda o sudjelovanju. 

NAČIN  

PRAĆENJA Usmeno pohvaliti učenike za sudjelovanje i podijeliti im potvrde o sudjelovanju. 
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UZBRDO – UČIM ZAMIŠLJAM BIRAM RASTE DJELUJEM ODRŽIVO 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                         RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 poticanje i razvijanje društvene jednakosti i socijalne kohezije 

 poštivanje temeljnih prava i kulturne raznolikosti 

 podizanje svijesti o važnosti osobne brige za očuvanje kulturne i duhovne baštine 

zavičaja 

 upoznavanje s društvenom komponentom održivoga razvoja i interkulturalnosti 
NAMJENA 

Svi učenici kroz obvezne i izborne nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti. 

NOSITELJI 
Udruga Nansen dijalog centar Osijek, ravnateljica škole i učitelji. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

U projektu je planirano:  

 stručno usavršavanje nastavnika (teme održivog razvoja, milenijski ciljevi, društvena 

solidarnost, interkulturalnost, kultura u službi razvitka zajednice, društveno/učeničko 
poduzetništvo)  

 studijska putovanja/posjeta održivim gospodarstvima i društvenim poduzećima;  

 izrada priručnika (portfolio integriranih nastavnih jedinica i projekata na temu 

održivog razvoja);  

 provedba školskih projekata/radionica sa učenicima (minimalno 5 radionica na temu 
održivog razvoja integriranih u nastavu u okviru međupredmetne teme održivi 
razvoj);  

 organizirana terenska i izvan učionička nastava za učenike;  

 zajednički susret svih škola uključenih u projekt (smotra školskih projekata i 
razmjena iskustava).  

VREMENIK Tijekom školske godine 2018./2019. Predviđeni početak provedbe projekta je proljeće, 

2019. godine, a provedba bi trajala dvije godine – tijekom školske godine 2019./2020. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 

Za školu nema nikakvih troškova jer se trošak realizacije svih prihvatljivih projektnih 
aktivnosti pokriva kroz Švicarsko – hrvatski program suradnjena natječaj „Osnaživanje 
doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje 
ekonomske i socijalne kohezije“.. 

NAČIN  

PRAĆENJA Završni izvještaj o napretku projekta. 
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SCHOOL NEWS (ERASMUS+ PROJEKT I ETWINNING) 

IME I PREZIME UČITELJA: EMINA BORKOVIĆ                                                                  RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

Projekt „School News“ ima nekoliko ciljeva koji se temelje na Razvojnom planu škole i 

Europskom razvojnom planu. To su: razvoj informacijske i informatičke pismenosti, 
poticanje inovativnosti i poduzetništva, razvoj obrazovnih, komunikacijskih i suradničkih 
kompetencija učenika i učitelja, poticanje međukulturne osviještenosti kroz suradnju s 
školama iz drugih država, povećanje međunarodne vidljivosti škole. 

NAMJENA 
Projekt je namijenjen svim učenicima od 1. do 8. razreda i njihovim učiteljima i 

učiteljicama kako bi imali priliku unaprijediti svoja znanja i vještine navedene u 
Razvojnom planu škole i Europskom razvojnom planu. 

NOSITELJI Učiteljica Emina Borković, zainteresirani učitelji i učiteljice, zainteresirani učenici od 1. 
do 8. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Tijekom kolovoza i rujna učiteljica Emina Borković će predstaviti ovaj eTwinning 
projekt učenicima od 1. do 8. razreda i njihovim učiteljima i učiteljicama te ih pozvati da 
se uključe u rad na projektu. Učenici će uz podršku učitelja/voditelja tijekom nastavne 
godine snimati video isječke o važnim danima u školi te pripremati i objavljivati 
fotografije, članke i intervjue o odabranim danima. Učenici će raditi u skupinama (npr. 

jedna skupina će snimati i obrađivati fotografije i video materijale, jedna skupina će 
osmišljavati tekstove koji će pratiti video isječke, kao i osmišljavati i voditi intervjue sa 
sudionicima, jedna skupina će postavljati materijale na web stranicu škole i Twinspace 
prostoru projekta, a po potrebi će se osnovati i druge skupine koje će preuzeti dio 
zaduženja). Od rujna do lipnja sudionici projekta će pripremiti 4-6 različitih materijala te 
ih razmijeniti s vršnjacima iz drugih zemalja koji će na isti način realizirati projekt u 
vlastitim školama. Planirani su online susreti (npr. putem Skype-a, razmjene e-mail 

poruka, foruma i slično) kako bi se sudionici bolje upoznali, razmijenili iskustva te pratili 
ostvarenje projekta. Na početku školske godine 2019./2020. rezultati projekta biti će 
predstavljeni na Učiteljskom vijeću, roditeljskim sastancima ili sličnim okupljanjima, a 
biti će prezentirani i učenicima i učiteljima koji nisu sudjelovali u projektu. Stečena 
znanja i  kompetencije će se primjenjivati u budućem radu, kako od strane učitelja, tako i 
od strane učenika. 

VREMENIK 

Projekt će se odvijati od rujna 2018. do lipnja 2019. godine, nakon čega će se krenuti s 
pisanjem konačnog izvješća. Zainteresirani učenici će se s učiteljicom Eminom Borković 
i drugim razrednim i predmetnim učiteljima i učiteljicama sastajati po potrebi, u vrijeme 
koje dogovore, a video isječke, fotografije i slične materijale će izrađivati i na licu mjesta. 
Tijekom kolovoza i rujna 2019. organizirat će se predstavljanja projekta. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 

Za rad na projektu bit će potrebni kamera i računalo (za što će se koristiti postojeća 
oprema), papiri i boja za printanje te sličan potrošni materijal u vrijednosti od oko 200-
300 kuna. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Tijekom cijele nastavne godine skupine će se po potrebi sastajati sa svojim voditeljima, 
prezentirati planove i ostvarene zadatke te dogovarati budući rad. Voditelji skupina će 
voditi računa o tome da se postavljeni zadaci riješe i prezentiraju u zadanom vremenskom 
roku na odgovarajući način, a o tijeku rada će redovito obavještavati voditeljicu projekta 
Eminu Borković. Po završetku rada na projektu, provest će se upitnici među svim 
sudionicima projekta kako bi se ispitala iskustva sudionika i osmislile eventualne 
promjene i prilagodbe koje će se ostvariti u sljedećim projektima. 
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"GLOBALNI CILJEVI - LOKALNE MOGUĆNOSTI" (MEĐUNARODNI PROJEKT) 

IME I PREZIME UČITELJA: OI SUVARA OTOK I RAVNATELJICA                               RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 osvijestiti probleme suvremenog svijeta i sustavno ih promišljati 

 djelovanjem u lokalnoj zajednici pridonijeti postizanju globalnih ciljeva 

 mijenjati stavove ljudi i osvijestiti zajedničku odgovornost za lokalnu i globalnu 
zajednicu 

 projektnim aktivnostima pridonijeti društvenoj jednakosti i smanjivanju razlika te 
stvarati jednake mogućnosti 

 promicati zdrav način života 

 promicati doprinos organizacija civilnog društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te 

održivom razvoju lokalne zajednice 

 povećati ulogu organizacija civilnog društva u razvoju kompetencija i aktivnog 
sudjelovanja djece i mladih u području održivog razvoja 

 osnažiti partnerstva organizacija civilnog društva, škole i lokalne zajednice u 

podizanju svijesti o održivom razvoju 
NAMJENA 

Svi učenici kroz obvezne i izborne nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti. 

NOSITELJI 
Odred izviđača „Suvara“ Otok, ravnateljica škole i učitelji. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Projektne aktivnosti: 
1. Izrada plakata na temu 17 ciljeva održivog razvoja 
2. Volontiranje u akciji Zelena čistka – Let's do it Croatia 
3. Istraživanje zavičaja  (terenska nastava: Ptice u zavičaju, Kopački rit – Tikveš, 
Jankovac, Poučna staza Virovi) 
4. Mobilni planetarij 
5. Stručna predavanja na temu održivog razvoja 

6. Mobilne radionice na temu održivog razvoja i biološke raznolikosti 
7. Zdravo tijelo – zdrav duh – zdrav okoliš 
8.Biciklom sigurno u prometu 
9. Promidžba i vidljivost 

VREMENIK 
Siječanj 2019. – siječanj 2020. (ukoliko projekt bude prihvaćen po pozivu „Osnaživanje 

doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje 
ekonomske i socijalne kohezije"). 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Za školu nema nikakvih troškova jer se trošak realizacije svih prihvatljivih projektnih 
aktivnosti pokriva kroz Švicarsko – hrvatski program suradnje. 

NAČIN  

PRAĆENJA Završni izvještaj o napretku projekta. 
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K1 - KLJUČNA AKTIVNOST (STRUČNA USAVRŠAVANJA - MOBILNOST ZA UČITELJE) 

IME I PREZIME UČITELJA: EMINA BORKOVIĆ                                                                                RAZRED:  / 

 

CILJEVI 

Mobilnosti odgojno-obrazovnog osoblja OŠ „Vladimir Nazor“ Komletinci sa svrhom 

ostvarenja potreba i ciljeva utvrđenih Europskim razvojnim planom ustanove (razvoj 
obrazovnih, digitalnih, komunikacijskih i suradničkih kompetencija, interdisciplinarnost i 
sustavna integracija stečenih znanja i vještina u svakodnevni rad (posebno naprednih IKT 
alata), poticanje međukulturne osviještenosti i povećanje međunarodne vidljivosti škole. 

NAMJENA 

Projekt je namijenjen svim zainteresiranim djelatnicima OŠ „Vladimir Nazor“ 

Komletinci (odgojno-obrazovnom osoblju) koji mobilnostima žele unaprijediti vlastite, 
ali i kompetencije drugih zaposlenika škole, kao i učenika te doprinijeti međunarodnoj 
vidljivosti škole. 

NOSITELJI Učiteljica Emina Borković (školska koordinatorica Erasmus+ programa za OŠ „Vladimir 

Nazor“ Komletinci) te djelatnici-sudionici mobilnosti. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Na sjednici Učiteljskog vijeća u kolovozu 2018. godine školska koordinatorica Erasmus+ 
programa Emina Borković će odgojno-obrazovnom osoblju predstaviti način 
sudjelovanja u projektu KA1, kriterije odabira sudionika te djelatnike pozvati da se do 30. 
rujna 2018. godine prijave za sudjelovanje u mobilnosti putem motivacijskog pisma, 

videa ili sličnog materijala. Početkom listopada na zajedničkom sastanku koordinatorice, 
ravnateljice i zainteresiranih sudionika biti će odabrani djelatnici koji će se kao projektni 
tim prijaviti za projekt KA1. Sudionici mobilnosti će potom započeti s radom na 
prijavnom obrascu (pronaći školu u kojoj će se odvijati mobilnost i dogovoriti oblik 
mobilnosti, sudjelovati u ispunjavanju pojedinih stavki). Sudionici planirane mobilnosti 
će se po potrebi sastajati u školi, razmjenjivati informacije putem e-maila, a u radu će se 
savjetovati i s nadležnim tijelima. Službeni obrazac za prijavu za KA101 biti će poslan 

AMPEU elektroničkim putem prije završetka zadanog roka (najvjerojatnije u siječnju 
2019. godine), a kroz nekoliko mjeseci biti će poznato je li projekt odobren ili ne. U 
slučaju odobrenja projekta ustanova će potpisati ugovor s AMPEU, djelatnici će potvrditi 
planirane mobilnosti te nastaviti s radom prema planiranom rasporedu (pripremiti 
mobilnost, izvršiti sve postavljene zadatke, pratiti vlastiti rad na dogovoreni način te 
sudjelovati u pisanju završnog izvješća). Po završetku pisanja završno izvješće biti će 
poslano AMPEU na valorizaciju, a djelatnici će diseminirati naučeno i primijeniti stečena 

znanja i vještine u svakodnevnom radu. 

VREMENIK 

Rad na prijavi KA1 projekta (u sklopu programa Erasmus+) trajat će od rujna 2018. do 
siječnja 2019. godine (ukoliko rok prijave ne bude promijenjen od strane AMPEU), a u 
slučaju odobrenja projekta, mobilnosti će započeti najranije u rujnu 2019. godine i trajati 
najduže do lipnja 2021., ovisno o ponuđenim mobilnostima, odnosno njihovom 

vremenskom rasporedu (projekt mora trajati najmanje jednu, a najduže dvije godine). 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 

Troškove u slučaju odobrenja i izvršenja KA1 projekta snosi AMPEU (Agencija za 
Mobilnost i Projekte EU), a oni će ovisiti o broju sudionika i planiranim mobilnostima. 
Eventualne troškove za zamjenu odsutnih djelatnika pokriva MZOS. Točni troškovi će se 

znati po dovršetku prijave za projekt KA1.. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Poziv na sudjelovanje u projektu biti će upućen svim odgojno-obrazovnim djelatnicima 
škole na sjednici Učiteljskog vijeća u kolovozu 2018. godine, a biti će postavljen i na 
oglasnoj ploči u zbornici škole. Zapis o pozivu biti će sadržan i u zapisniku sjednice. 
Motivacijska pisma će se priložiti u portfolio projekta. Pripremanje projekta će se pratiti 

putem izrade fotografija i popratnih tekstova i njihovim postavljanjem na web stranicu 
škole (kako bi se se projektom upoznali učenici, roditelji i lokalna zajednica) i 
prilaganjem u projektni portfolio. Po završetku rada na prijavi KA1, ista će biti 
predstavljena na sjednici Učiteljskog vijeća u prosincu (ili sličnom terminu). S odlukom 
AMPEU djelatnici škole, učenici, roditelji i lokalna zajednica biti će upoznata čim ona 
bude donesena. Ukoliko projekt bude odobren, sudionici projekta će se sastajati i 
razmjenjivati iskustva i informacije te nastaviti s provedbom projekta sve do njegovog 

završetka. Tijekom mobilnosti sudionici će svoj rad pratiti putem fotografija, video 
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zapisa, zabilješki, članaka i sličnog na web stranici škole, TwinSpace-u projekta (na 
eTwinning platformi) ili nekoj drugoj platformi te redovito izvještavati druge djelatnike 
škole, učenike i lokalnu zajednicu o stečenim kompetencijama putem sjednica, 
roditeljskih sastanaka, izlaganja itd. 
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 7.3. Humanitarne akcije 

 

PLAN HUMANITARNIH AKCIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. 

 

Naziv aktivnosti Razred Učitelj - voditelj 

Solidarnost na djelu I. - VIII. Marija Čorić 

Caritas "Za tisuću radosti" I. - VIII. Ljubica Martinović 

"Tu smo jedni za druge -  

Pomozimo najpotrebitijim obiteljima" 
I. - VIII. Marija Čorić 

Škole za Afriku I. - VIII. Dajana Mitić 

 

 

SOLIDARNOST NA DJELU 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                         RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 upoznavanje načela humanosti 

 podupiranje ostvarivanja zaštite ljudskih prava i sloboda, humanitarnog prava 

 stvarati uvjet širenja programa humanih vrednota, koji će doprinijeti poboljšanju 
života 

 unaprjeđivati znanja i vještine za humanitarno djelovanje. Širiti svijest o važnosti 
dobrovoljnog rada 

 promovirati spoznaju i poštivanje međunarodnog prava posebno u području 
humanitarnog prava 

 razvijati suradnju, toleranciju i prijateljstvo 

NAMJENA Humanitarna akcija namijenjena je prikupljanju pomoći za najpotrebnije na području 
naše Županije u suradnji s Crvenim križem. 

NOSITELJI Učiteljica Marija Čorić kao voditeljica, razrednici i učenici od I. – VIII. razreda – članovi 

skupine Pomlatka Crvenog križa, ostali učitelji i osoblje. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

 dogovor s učenicima o terminu humanitarne akcije - u mjesecu listopadu nakon 
dogovora s predstavnicima 

 postaviti plakate za obavijesti u školi i u mjestu 

 dogovor o načinu provođenja 

 prikupljanje novčanih sredstava pomoću bonova 

 prikupljeni novac predati u Crveni križ 

VREMENIK U listopadu nakon posjete predstavnika Crvenog križa postaviti plakate za obavijesti na 
frekventna mjesta. Prikupiti novac tijekom mjeseca i predati ga. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Troškovi nisu predviđeni. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Razvijati mrežu volonterskog rada, pružiti potporu svim sudionicima kroz razmjenu 
iskustava dobre prakse. 
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CARITAS - "ZA TISUĆU RADOSTI" 

IME I PREZIME UČITELJA: LJUBICA MARTINOVIĆ                                                         RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 razvoj empatije kod učenika naše škole 

 poticanje učenika na solidarnost, pomaganje drugima u nevoljama i nedaćama 

 razvijati osjećaj za bližnje, odricanje od stvari kako bi  ih darivali drugima 

 razvijati i poticati kod učenika osjećaj za volontiranje i nesebično korištenje svoga 
slobodnog vremena za dobrobit drugih ljudi i društva općenito 

NAMJENA Učenicima svih uzrasta od I. do VIII. razreda zbog promicanja humanosti, dobrote i 
nesebičnosti. 

NOSITELJI 
Vjeroučiteljica i svi učenici škole, razrednici i ostali učitelji i djelatnici škole. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

Prikupljanje novčanih priloga za Caritas organizirat će vjeroučiteljica nakon službene 

obavijesti od strane Caritasa u vrijeme uoči blagdana Božića ponudom učenicima da 
simboličnom kupovinom ponuđenih sitnih predmeta daju određeni novčani iznos za 
pomoć najsiromašnijima („Za tisuću radosti“). 

VREMENIK 
Tijekom mjeseca prosinca 2018. godine. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Nisu predviđeni nikakvi troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 
Učenicima svih uzrasta od I. do VIII. razreda zbog promicanja humanosti, dobrote i 
nesebičnosti. 
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"TU SMO JEDNI ZA DRUGE - POMOZIMO NAJPOTREBITIJIM OBITELJIMA" 

IME I PREZIME UČITELJA: MARIJA ČORIĆ                                                                         RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 stvarati uvjet za širenje humanosti koja će doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta 
najpotrebnijih obitelji  

 unapređivati znanja i vještine za humanitarno djelovanje 

 širiti svijest o važnosti dobrovoljnog rada 

 razvijati suradnju, toleranciju i prijateljstvo 

NAMJENA Humanitarna akcija namijenjena je skupljanju pomoći najpotrebnijim obiteljima iz našega 
sela. 

NOSITELJI Učiteljica Marija Čorić kao voditeljica, učenici I. – VIII. razreda – članovi skupine 
Pomlatka Crvenog križa, učitelji i osoblje. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

 dogovor s učenicima o terminu humanitarne akcije  

 izraditi plakate za obavijesti u školi i u mjestu 

 dogovor o načinu provođenja 

 kupovanje namirnica i higijenskih potrepština te realizacija podjele paketa s 
učenicima Pomlatka Crvenog križa  

VREMENIK 
U ožujku kontaktirati sa ženama koje posjećuju stara domaćinstva. Tijekom travnja 
izraditi plakate, tijekom svibnja realizirati humanitarnu akciju. Sredinom svibnja 
podijeliti pakete s učenicima po domaćinstvima. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK Tekući troškovi. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Međusobno vrednovanje skupina prema zalaganju i ostvarenim rezultatima. Razvijati 
mrežu volonterskog rada, pružiti potporu svim sudionicima kroz razmjenu iskustava 
dobre prakse. 
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ŠKOLE ZA AFRIKU 

IME I PREZIME UČITELJA: DAJANA MITIĆ                                                                         RAZRED: I. - VIII. 

 

CILJEVI 

 poticanje i razvijanje osjećaja humanosti  

 razvijanje svijesti o zaštiti ljudskih prava i sloboda 

 unaprjeđivati znanja i vještine za humanitarno djelovanje 

 širiti svijest o važnosti dobrovoljnog rada 

 razvijati suradnju, toleranciju i prijateljstvo 

NAMJENA Humanitarna akcija namijenjena je sakupljanju pomoći za škole u Africi u sklopu 
UNICEF-ova projekta. 

NOSITELJI 
Školska knjižničarka kao voditeljica, razrednici, učenici od I. do VIII. razreda. 

NAČIN  

REALIZACIJE 

 dogovoriti s razrednicima termin humanitarne akcije i način prikupljanja novčanih 
sredstava  

 prezentirati učenicima projekt i prikupljati simboličan iznos za pomoć jednoj školi u 
Africi 

 prikupljeni novac uplatiti na žiroračun UNICEF-a 
VREMENIK 

Prikupljanje novčanih priloga tijekom školske godine 2018./2019. 

OKVIRNI  

TROŠKOVNIK 
Nisu predviđeni nikakvi dodatni troškovi, osim prikupljanja novčanih sredstava za 
humanitarnu akciju. 

NAČIN  

PRAĆENJA 

Uspješnost u provođenju akcije i ukupan iznos prikupljen ovom akcijom. Razvijati 
osjećaj za druge i mrežu volonterskog rada u korist potrebitih. 
Odaziv učenika, iskazana solidarnost i sposobnost odreći se nečega za pomoć drugome. 
Učenici će svakako osjetiti osjećaj radosti zbog učinjenog dobrog djela. 
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8. EKSPERIMENTALNI PROGRAM "ŠKOLA ZA ŽIVOT" 

 

Eksperimentalni program "Škola za život" prvi je korak  prema ostvarenju cilja Cjelovite 

kurikularne reforme kao jednog od glavnih ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i 

tehnologije (2014.). "Škola za život" je program koji služi za uspostavljanju usklađenog i 

učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život 

potrebnog obrazovanja.  

U skladu s određenjem Nacionalnoga okvirnog kurikuluma (2011.) i Strategije obrazovanja, 

znanosti i tehnologije i u svrhu ostvarenja vizije kurikularne reforme naglašena je usmjerenost 

odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj prema razvoju generičkih kompetencija. 

Kompetencije se određuju kao međusobno povezan sklop znanja, vještina, stajališta i 

vrijednosti. 

Naša škola jedna je od 46 osnovnih i 26 srednjih škola odabranih da sudjeluje u navedenom 

programu, pri čemu su kriteriji za odabir bila suglasnost važnih tijela škole, geografska 

zastupljenost, raznolikost i motivacijsko pismo.  

 

Eksperimentom će se ispitati:  

1) novi kurikulumi;  

2) različiti oblici rada i metode poučavanja;  

3) različita nastavna sredstva.  

 

Eksperimentalni program provest će se u 1. i 5. razredu osnovne škole u svim nastavnim 

predmetima, u 7. razredu osnovne škole u Biologiji, Kemiji i Fizici, u 1. razredu gimnazija u 

svim nastavnim predmetima te u 1. razredu strukovnih škola s četverogodišnjim programima u 

općeobrazovnim predmetima.  

 

Odgojno-obrazovni ishodi i očekivanja navedeni su u dokumentima predmetnih kurikuluma, 

kurikuluma međupredmetnih tema i okvira.  

 Okviri predloženi za eksperimentalnu provedbu:  

 Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i 

učenika s teškoćama;  

 Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika;  
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 Okvir za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome 

odgoju i obrazovanju.  

 

Predmeti predloženi za eksperimentalnu provedbu u 1. razredu osnovne škole:  

 Hrvatski jezik  

 Matematika  

 Engleski jezik  

 Njemački jezik  

 Francuski jezik  

 Talijanski jezik  

 Priroda i društvo  

 Glazbena kultura  

 Likovna kultura  

 Tjelesna i zdravstvena kultura  

 Vjeronauk (katolički, pravoslavni ili islamski)  

 Informatika.  

 

Predmeti predloženi za eksperimentalnu provedbu u 5. razredu osnovne škole:  

 Hrvatski jezik  

 Matematika  

 Engleski jezik I. i II. strani jezik  

 Njemački jezik I. i II. strani jezik  

 Francuski jezik I. i II. strani jezik  

 Talijanski jezik I. i II. strani jezik  

 Priroda  

 Geografija  

 Povijest  

 Informatika  

 Tehnička kultura  

 Glazbena kultura  

 Likovna kultura  

 Tjelesna i zdravstvena kultura  

 Vjeronauk (katolički, pravoslavni ili islamski)  

 Latinski jezik.  
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Predmeti predloženi za eksperimentalnu provedbu u 7. razredu osnovne škole:  

 Biologija  

 Kemija  

 Fizika.  

 

Međupredmetne teme predložene za sve razrede:  

 Učiti kako učiti  

 Poduzetništvo  

 Osobni i socijalni razvoj  

 Zdravlje  

 Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije  

 Građanski odgoj i obrazovanje  

 Održivi razvoj.  

 

Eksperiment će se provoditi tijekom školske godine 2018./2019., a pripreme za provedbu 

kontinuirano do rujna 2018. godine. Potpora školama nastavit će se i tijekom školske godine.  

 

Posebna pažnja posvetit će se praćenju ranije spomenutih ciljeva eksperimenta: povećanje 

kompetencija učenika u rješavanju problema i povećanje zadovoljstva učenika u školi te 

motivacija njihovih učitelja i nastavnika. Praćenje i vrednovanje eksperimentalnoga programa 

provodit će se kvalitativno, kvantitativno, razgovorom s sudionicima, uporabom anketnih 

upitnika te različitih oblika vrednovanja usvojenosti ishoda. Praćenje i vrednovanje 

eksperimentalnoga programa provodit će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s 

Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 
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OPĆENITO O ŠKOLSKOM RAZVOJNOM PLANU 

 

Školski razvojni plan jest strateški dokument kojim se definiraju prioriteti odgojno – 

obrazovnog rada u cilju njegova unapređenja. Usmjeren je na razvoj i poboljšanje ukupne 

školske sredine koja treba učenicima biti poticajna za učenje, a učiteljima za rad kao i na 

osposobljavanje svih sudionika školskog života (učenika - učitelja - roditelja - lokalne 

zajednice) za preuzimanje aktivne uloge u planiranju i ostvarivanju kvalitetnog razvoja škole. 

Plan je ujedno osnova za ostvarivanje promjena u školi, a donesen je na period od četiri godine  

Za izradu razvojnog plana škole zaduženi su članovi Školskog tima za kvalitetu, ali su u 

njegovom kreiranju sudjelovali svi koji su uključeni u rad škole: učenici, učitelji, roditelji i 

lokalna uprava. 

Školski tim za kvalitetu čine: 

 Katica Novoselac, ravnateljica škole 

 Sanja Marczi, pedagoginja 

 Dajana Mitić, knjižničarka 

 Snježana Matak, učiteljica razredne nastave 

 Marija Čorić, učiteljica razredne nastave 

 Emina Borković, učiteljica engleskoga jezika 

 Ivan Sambol, učitelj geografije 

 Mario Beli, predstavnik Vijeća roditelja 

 

Temelji se na procjeni potreba škole (obrazovni uvjeti, odgojni vrijednosni sustav, aktualizacija 

– u kontekstu školskih aktivnosti iskazanih Školskim kurikulom i kontekstu društvenih 

zbivanja, materijalni uvjeti) do kojih se došlo sustavnim propitivanjem mišljenja i stavova 

učenika, učitelja i roditelja putem raznovrsnih upitnika, anketa i evaluacijskih listića. Nakon 

utvrđivanja temeljnih potreba škole utvrđena je struktura razvojnog plana: 
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I. OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI 

 1. Kratak profil škole 

 Osnovna škola "Vladimir Nazor" Komletinci je matična škola koja pokriva školsko 

područje samoga mjesta Komletinci, koje prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine 

ima 1646 stanovnika. Međutim, prema nekim realnim pokazateljima stvaran je broj stanovnika 

Komletinaca znatno manji, vjerovatno oko 1200 stanovnika. U trenutku donošenja Školskog 

razvojnog plana (lipanj  2018. godine) školu pohađa 118 učenika u 8 razrednih odjela.  

Mjesto se nalazi u istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije i dobro je prometno 

povezano autobusnim linijama s Vinkovcima kao gradom kojem gravitira. Prema ustroju 

jedinica lokalne uprave i samouprave mjesto Komletinci je naselje u sastavu grada Otoka. 

Škola djeluje kao samostalna osnovna škola i pohađaju je učenici iz mjesta.  

Škola je uglavnom nositelj ili suorganizator kulturne djelatnosti mjesta Komletinci, a prema 

mogućnostima sudjeluje i na općinskim i županijskim manifestacijama. 

 

 2. Povijest škole 

- 1830. ili 1831. osnovana je škola u Komletincima kao elementarna ili narodna odnosno 

opća pučka škola koja, uz manje povremene prekide, radi do danas 

- 1952. počinje gradnja današnje zgrade 

- 1957./1958. škola postaje osmogodišnje i te su godine učenici i učitelji uselili u dio 

prostorija današnje zgrade osnovne škole 

- 1962. današnja je zgrada osnovne škole potpuno dovršena 

- velika rekonstrukcija školske zgrade  bila je 1998. godine kada je dograđeno potkrovlje 

i školska sportska dvorana koja je 2015. obnovljena. 

- Od 1960./1961. (prema Matičnim knjigama) ili od 1962. (prema zapisu u Spomenici) 

škola nosi današnje ime, a prema službenom dopisu Upisa u sudski registar škola nosi 

ime „Vladimir Nazor“ od 20. listopada 1965. godine. 

- U školi se tradicionalno njeguju lokalni običaji i tradicija kroz dugogodišnji rad 

folklorne skupine, a tijekom godina učenici su ostvarivali znatne i zapažene uspjehe iz 

matematike te na natjecanjima Mladeži Crvenog križa. 
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- Od 2003. godine škola ima status Međunarodne eko-škole te već godinama uspješno 

radi na razvijanju ekološke svijesti i očuvanju okoliša. 

- Jedna od prepoznatljivosti škole jest i školska knjižnica, uređena i opremljena po 

standardima za školske knjižnice. U školskoj se knjižnici dugi niz godina odvijaju 

brojna kulturna zbivanja i manifestacije, ne samo za učenike škole već i lokalnu 

zajednicu. 

- Škola uspješno surađuje s lokalnim udrugama u kojima djeluju i učenici škole kroz rad 

u izvanškolskim aktivnostima. To su Dobrovoljno vatrogasno društvo „Komletinci“, 

Kulturno – umjetničko društvo „Filipovčice“, Sportsko – ribolovno društvo „Brežnica" 

te nogometni i košarkaški klub „Slavonac“. 
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II. PREGLED POSTOJEĆIH ŠKOLSKIH RESURSA 

 1. Materijalni uvjeti rada 

 Ukupna površina zatvorenog školskog prostora iznosi 1850 m². Od toga je 1129 m² 

površina školske zgrade (prizemlje, 1. kat i potkrovlje), a 721 m² površina dvorane. Površina 

školskog prostora u funkciji nastave iznosi 590 m², a površina školske dvorane u funkciji 

nastave iznosi 408 m². Površina otvorenog školskog prostora iznosi 5945 m², od čega 1362 m² 

otpada na sportska igrališta, a 4583 m² na školsko dvorište i okoliš. 

1. Tablica unutrašnjeg prostora škole namijenjenog izvođenju nastave 

NAZIV PROSTORA 
(klasična i specijalizirana učionica, kabinet, knjižnica, 

dvorana) 

Učionice Kabineti 

Broj 
Veličina u 

m2 
Broj 

Veličina u 

m2 

R
A

Z
R

E
D

N
A

 

N
A

S
T

A
V

A
 1. razred/2. razred 1 62   

3. razred /4. razred 1 43   

Dopunska i dodatna nastava 1 17   

P
R

E
D

M
E

T
N

A
 N

A
S

T
A

V
A

 

Hrvatski jezik - Glazbena kultura 1 62   

Priroda - Biologija – Kemija – Tehnička kultura  
(specijalizirana učionica) 

1 62 1 14 

Informatika (specijalizirana učionica) 1 43   

Povijest- Vjeronauk 1 62   

Strani jezik- Likovna kultura 1 62   

Matematika-Fizika - Geografija 1 62   

 Učenička zadruga „Kockavica“ 1 29   

UKUPNO 10 504 1 14 

Sportska dvorana 1 408   

Knjižnica 1 72   

UKUPNO 2 984   

SVEUKUPNO 11 998   

 

Materijalni su uvjeti rada jako dobri. Učionice i ostali prostori za izvođenje nastave površinom 

i opremom u najvećem dijelu zadovoljavaju pedagoškom standardu. Sve su učionice prostrane i 

svijetle, uglavnom ugodne za boravak. Svaka je učionica opremljena potrebnim brojem klupa i 

stolica, klasičnom školskom pločom, ormarima, prijenosnim računalom i projektorom kao i 

čvorom s pristupom pitkoj vodi. Dvije su učionice opremljene pametnom pločom.  
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Školska je knjižnica s čitaonicom u potpunosti opremljena u skladu s državnim pedagoškim 

standardom te zadovoljava sve potrebe suvremene nastave i funkcionira kao istinsko 

informacijsko središte škole. 

Sportska dvorana prostorom i opremom djelomično zadovoljava uvjete za odvijanje nastave 

tjelesne i zdravstvene kulture. 

Školska je kuhinja opremljena osnovnom opremom nužnom za posluživanje i pripremanje 

obroka za učenike, a u blagovaonici su postavljeni stolovi i klupe za posluživanje obroka. 

 

 2. Opremljenost informacijsko – komunikacijskom tehnologijom 

 

2. Tablica opremljenost informacijsko – komunikacijskom tehnologijom 

NAZIV PROSTORA 
(klasična i specijalizirana 

učionica, kabinet, knjižnica, 
dvorana) 

Stolno 

računalo 

Prijenosno 

računalo 

Printer/ 

skener 
Projektor 

Pametna 

ploča 

UčionicaMat - Fiz - Geo 0 1 0 1 1 

UčionicaEj – Njj – Lk 0 1 0 1 1 

Učionica1. i 2. r 0 1 0 1 0 

Učionica3. i 4. r 0 1 0 1 0 

UčionicaPov - Vj 0 1 0 1 0 

UčionicaPr - Bio - Kem - Tk 0 1 0 1 0 

UčionicaInf 9 1 1 1 0 

UčionicaHj – Gk 0 0 0 1 0 

Knjižnica 2 1 1 1 0 
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 3. Ljudski resursi 

 

3. Tablica s podatcima o odgojno – obrazovnim radnicima 

Red. 

br. 

Ime i prezime 

učitelja 
Zvanje 

Stupanj 

stručne 

spreme 

Mentor/ 

savjetnik 

Predmet koji 

predaje 

1. Gordana Vujica učitelj VŠS / RN 

2. Marija Čorić prof. razredne nastave VSS mentor RN 

3. Mirela Vujčić učitelj VŠS / RN 

4. Snježana Matak učitelj VŠS mentor RN 

5. Katarina Bojić 
prof. hrv. jezika i 

književnosti i filozofije 
VSS 

/ 
Hrvatski jezik 

6. Ivan Miletić prof. likovne kulture VSS 
/ 

Likovna kultura 

7. Dalida 

Marjanović 
prof. glazbene kulture VSS 

/ 
Glazbena kultura 

8. Marija Škrobo 
mag. ing. ekološke 

poljoprivrede 
VŠS 

/ 
Njemački jezik 

9. Emina Borković 
prof. engl. jezika i 

povijesti 
VSS 

/ 
Engleski jezik 

10. Mirta Marković prof. matematike i fizike VSS 
/ Matematika 

Fizika 

11. Dragan Bojić 
magistar edukacije 
filozofije i povijesti 

VSS 
/ 

Povijest 

12. Krešimir 

Lermajer 
prof. biologije i kemije VSS 

/ Priroda, Biologija 

i Kemija 

13. Ivan Sambol 
magistar informatike i 

zemljopisa 
VSS 

/ 
Geografija 

14. Zvonko Lovrić profesor PTO VSS 
/ Tehnička kultura i 

informatika 

15. Tomislav 

Popović 

profesor 
kineziologije 

VSS 
/ 

Tjelesna i 

zdravstvena 
kultura 

16. Ljubica 

Martinović 
diplomirani kateheta VSS 

/ 
Vjeronauk 

17. 

Karolina 

Biuklić 

(zamjena za 
učiteljicu Hj) 

magistra edukacije 

hrvatskog jezika i 
književnosti 

VSS 
/ 

Hrvatski jezik 
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4. Tablica s podatcima o ravnatelju i stručnim suradnicima 

Red. 

br. 
Ime i prezime Radno mjesto Zvanje 

Stupanj stručne 

spreme 

1. 
Katica 

Novoselac 
Ravnatelj 

Prof. hrvatskog jezika i književnosti 

i dipl. knjižničar 
VSS 

2. Sanja Marczi 
Stručni suradnik - 

pedagog 

Magistra pedagogije i magistra 

edukacije povijesti 
VSS 

3. Dajana Mitić 
Stručni suradnik - 

knjižničar 

Profesor hrvatskog jezika i 

književnosti i dipl. knjižničar 
VSS 

 

 

5. Tablica s podatcima o administrativno – tehničkom osoblju škole 

Red. br. Ime i prezime Radno mjesto Zvanje Stupanj stručne spreme 

1. Alma Golubičić Tajnik - računovođa Inženjer strojarstva VŠS 

2. Ana Gombar Kuharica - spremačica Kuharica SSS 

3. Nikola Belegić Spremač - domar - ložač Strojar SSS 

4. Ankica Šebalj Spremačica Osnovna škola NKV 

5. Branka Matozan Spremačica Vrtlar SSS 
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III. ORGANIZACIJA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA 

 Redovita je nastava  za predmetnu nastavu organizirana u jednoj smjeni (prijepodne), a 

za razrednu nastavu u dvije  smjene (prijepodne i međusmjena). Dio izborne nastave i 

izvannastavnih aktivnosti odvija se u popodnevnoj smjeni. 

Odgojno – obrazovni rad odvija se kroz redovitu i izbornu nastavu  (Vjeronauk, Informatika i 

Njemački jezik), izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, dopunsku nastavu i dodatni rad. 

 

IV. ANALIZA STANJA – SNAGE I SLABOSTI ŠKOLE 

 Stanje u školi analizirano je na temelju samovrednovanja škole provedenoga u školskoj 

godini 2017./2018., a u obzir su uzeti i  rezultati samovrednovanja škole proteklih godina. Kao 

prioriteti školskog razvojnog plana utvrđena su sljedeća područja: 

 Nastavu i učenje 

 Obrazovna postignuća učenika 

 Kultura življenja 

 Organizaciju rada škole i rukovođenje 

 Suradnja 

 

V. VIZIJA – Kamo želimo stići 

 Želimo biti uzorna škola prepoznatljiva po ugodnom i poticajnom okruženju i ozračju, 

predanosti odgojnim i obrazovnim ciljevima te kvalitetnoj suradnji svih sudionika školskog 

života: učenika-učitelja-roditelja-lokalne zajednice. 

 

VI. CILJ – Što želimo postići 

 U okviru svih navedenih prioriteta Školskog razvojnoga plana odabrali smo sljedeće 

ciljeve. 
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VII. MISIJA – DEFINIRANJE KLJUČNIH ZADAĆA 

 Tolerantnim odnosom uz razumijevanje, prihvaćanje i uvažavanje potreba svakog 

učenika omogućiti svim sudionicima stjecanja znanja, vještina i sposobnosti za cjeloživotno 

učenje. 

 

VIII. POTREBE 

 U skladu s iskazanom vizijom i misijom  te postavljenim ciljem i razrađenim 

prioritetima utvrđene su i materijalne potrebe škole. 

a) Obnova fasade školske zgrade i dvorane. 

b) Ograđivanje školskog dvorišta i školskih igrališta. 

c) Asfaltiranje prilaznog puta dvorani, igralištima i školskoj zgradi. 

d) Izgradnja parkirališta za djelatnike i posjetitelje školi. 

e) Uređenje školskog trga (prostora ispred škole: prilazni nogostup do škole, ulazno 

stubište s rampom za invalide, klupe za sjedenje, koševi za otpatke). 

f) Uređenje učionice na otvorenom. 

g) Dogradnja dvije učionice za razrednu nastavu kako bi se nastava mogla izvoditi u 

jednoj smjeni. 

h) Dogradnja specijalizirane učionice za Likovnu kulturu – Glazbenu kulturu – Tehničku 

kulturu i nabava opreme propisane troškovnikom opreme za škole. 

i) Dogradnja spremišta za kuhinju i nabava kuhinjskog namještaja i opreme propisane 

troškovnikom opreme škole. 
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Tablica potrebne opreme za učionice 

Naziv 

prostora 

Osnovni 

namještaj 
Nastavna sredstva i pomagala 

Informatička 

tehnologija 

Učionica  

Mat – Fiz - 

Geo 

/ 

Oprema iz normative potrebna za izvođenje 

eksperimentalne nastave fizike,zemljopisni globus, 

model plime i oseke, politička karta svijeta 

20 tableta 

Ormar -  punjač za 

tablete 

Učionica  

Ej -Njj –Lk 

Katedra  

(1 komad) 

Školska klupa 

 (10 komada) 

Školski stolac  

(20 komada) 

Peć za keramiku, grafička preša 

Projektor 

10 3D printer 

olovke 

17 prijenosnih 

računala 

Učionica  

1.i 2. r 
/ 

Drvena geometrijska tijela za učenike i učiteljicu, pribor 

za izvođenje pokusa iz prirode i društva za učenike (5 

komada) i učiteljicu (1 komad) 

Pametna ploča 

15 tableta 

Ormar – punjač za 

tablete 

Učionica  

3. i 4. r 
Rolo zavjese / 

17 tableta 

Pametna ploča 

Učionica  

Pov - Vj 

Rolo zavjese 

Školska ploča, 

klasična 

/ 
1 prijenosno 

računalo 

Učionica  

Pr - Kem - 

Bio - Tk 

Rolo zavjese 

Metalni ormar 

za kemikalije 

Metalni ormar 

za alat 

Kemikalije i ostala potrebna oprema za izvođenje 

eksperimentalne nastave kemije, biologije i tehničke 

kulture 

1 prijenosno 

računalo 

Pametna ploča 

Ormar punjač za 

tablete 

Učionica Inf 

Stolovi za 

učenike  

(9 komada) 

Učenička stolica 

(18 komada) 

Rolo zavjese 

/ 

Pametna ploča 

Printer u boji 

18 prijenosnih 

računala 

Učionica Hj 

– Gk 
Rolo zavjese 

Klavijatura 

Orfov instrumentarij 

Boomwhackers 

Pametna ploča 

Prijenosno 

računalo 

20 tableta za 

učenike 

Knjižnica / / 

2 prijenosna 

računala 

Printer/skener 
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7. PRIORITETI 

 Prioritetna područja utvrđena su na osnovi rezultata samovrednovanja škole 

provedenoga u školskoj godini 2017./2018. u cilju što boljeg i potpunijeg unapređenja rada 

škole. Ispitana su mišljenja svih sudionika odgojno - obrazovnog procesa - učitelja, učenika i 

roditelja, a na osnovu njihovih prijedloga definirani su razvojni ciljevi i zadaci kao i ispitane 

aktivnosti za unaprjeđenje istih. 

 

Kao prioritetna područja unaprjeđenja utvrđene su sljedeće potrebe: 

 I. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 

  1. Razvijanje praktičnih kompetencija 

   a) Pravilna uporaba hrvatskog standardnog jezika 

   b) Informacijska pismenost 

   c) Informatička pismenost 

   d) Inovativnost i poduzetništvo 

  2. Razvijanje vještina učenja 

 

 II. KULTURNO - POVIJESNA BAŠTINA ZAVIČAJA (JEZIK - OBIČAJI - 

 TRADICIJA) 

  1. Jezik 

  2. Običaj 

  3. Tradicija 
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 III. KULTURA ŽIVLJENJA 

  1. Ekologija 

   a) Razvijanje ekološke svijesti 

   b) Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj 

  2. Zdravlje 

   a) Sportske navike 

   b) Prehrambene navike 

 

 IV. SURADNJA 

  1. Unaprjeđenje kvalitete međuljudskih odnosa i suradnje  

   a) Suradnja među učenicima 

   b) Suradnja među učenicima i učiteljima 

   c) Suradnja među učiteljima 

   d) Suradnja škole i roditelja 

   e) Suradnja škole i lokalne zajednice  
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 I. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 

Prioritetno 

područje 

unaprjeđenja 

 
1.Razvijanje praktičnih kompetencija 

a) Pravilna uporaba hrvatskog standardnog jezika 

b) Informacijska pismenost 

c) Informatička pismenost 

d) Inovativnost i poduzetništvo 

 

2.Razvijanje vještina učenja 

Ciljevi 

 
1.Razvijanje praktičnih kompetencija 

               a)Pravilna uporaba hrvatskog standardnog jezika 

 osvijestiti važnost jasne, točne i pravilne uporabe hrvatskog standardnog 
jezika u svim segmentima života 

 osposobljavanje za komunikaciju i izražavanje na standardnom hrvatskom 
jeziku 

 razvijanje jezičnih djelatnosti slušanja, govorenja, čitanja i pisanja 
 poticanje čitateljskih kompetencija 
 učenjem hrvatskoga jezika stjecati osnove čitalačke, medijske, 

informacijske i međukulturne pismenosti 
 

               b)Informacijska pismenost 

 razvijati sposobnost promatranja, zapažanja i slobodnog iznošenja 
vlastitog mišljenja 

 razvijati kritičko mišljenje 
 razvijati sposobnosti pronalaženja, primjene i vrednovanja informacija 
 usvajati nove riječi te tako bogatiti rječnik 
 korištenje svih dostupnih izvora informacija u školskoj knjižnici 
 samostalno koristiti referentnu zbirku i ostale izvore znanja 

(enciklopedije, leksikoni, pravopis, rječnik i sl.)  u svrhu stjecanja 
informacija i proširivanja znanja 

 znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga 

 razumjeti važnost i svrhu pravilnog citiranja literature u tijeku pisanja 
samostalnog rada 

 usvojiti pojam autorstva (poštivati intelektualno vlasništvo u uporabi i 
kreiranju informacija) 

 čitati s razumijevanjem, praviti bilješke i pisati sažetak; primijeniti 
stečena znanja i vještine u svrhu cjeloživotnog učenja 

 

               c)Informatička pismenost 

 odgovorno, moralno i sigurno rabiti informacijsku i komunikacijsku 
tehnologiju u obrazovnom, radnom i privatnom okruženju 

 stručno usavršavanje učitelja za korištenje suvremene nastavne 
tehnologije  

 učinkovito komunicirati i surađivati u digitalnom okruženju 
 odgovorno upravljati informacijama u digitalnom okruženju 
 stvarati i uređivati nove sadržaje i kreativno se izražavati pomoću 

digitalnih medija 
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               d)Inovativnost i poduzetništvo 

 poticanje dječje kreativnosti i njezinog povezivanja s poduzetničkim 
načinom razmišljanja razvijati radne navike 

 radne vrijednosti i stvaralaštvo, odgovornost, inovativnost, poduzetništvo 
i potrebu za suradnjom razvijati motoričke vještine i sposobnosti te 
samopouzdanje u rukovanju s različitim priborom 

 pobuditi i razviti svijest o nužnosti i vrijednosti rada za čovjekov život 

razvijati i njegovati radne navike te odgovornost, inovativnost, 
samostalnost, poduzetnost, snošljivost i potrebu za suradnjom  

 razvijati ekonomsku i financijsku pismenost 
 razvijati svijest o mogućnosti, dosezima i potrebi odgovorne primjene 

suvremenih znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća  
 razvijati poštovanje prema prirodi i vrijednostima koje je čovjek stvorio 

svojim radom te svijest o nužnosti očuvanja ravnoteže u prirodi, zaštite 
okoliša i njegovanja baštine = društvena odgovornost 

 učenje o poduzetništvu = kako od ideje doći do gotovog proizvoda, 
njegove prezentacije i prodaje 

 upoznati se s izradom projektnih prijedloga i upravljanjem projektima 
 

2.Razvijanje vještina učenja 

 razviti kod učenika važnost organizacije i odabira pravilnog načina učenja 
 raditi na razvoju vlastite odgovornosti za (ne)uspjeh učenja 
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Metode i aktivnosti za 

ostvarivanje ciljeva 

 
1.Razvijanje praktičnih kompetencija 

               a)Pravilna uporaba hrvatskog standardnog jezika 

               b)Informacijska pismenost 

               c)Informatička pismenost 

               d)Inovativnost i poduzetništvo 

 uključivanje što većeg broja učenika u izvannastavne aktivnosti 
  rad s darovitim, motiviranim i zainteresiranim učenicima 
 priprema učenika za natjecanja i smotre 
 provjera pisanih uradaka učenika iz Povijesti i Geografije od strane 

učitelja hrvatskoga jezika 
 projektna nastava u koju će biti uključen što veći broj učenika i 

učitelja 
 suradnja sa školskom knjižnicom u cilju razvijanja knjižničnog 

odgoja i obrazovanja 
 obilježavanje značajnijih datuma vezanih uz jezik i književnost 
 sudjelovanje na raznim natjecanjima, smotrama i kulturnim 

događanjima 
 dodatna edukacija učitelja za rad s darovitim učenicima 
 uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte 
 samostalno, kritički i odgovorno izabrati i koristiti sadržaje iz 

različitih izvora – producirati tekstove kompleksnog sadržaja 
koristeći digitalne medije 

 primjena proizvedenih digitalnih materijala u nastavi - učitelji  
 izrada digitalnih materijala za realizaciju nastavnih sadržaja - učitelji  
 izrada digitalnih materijala za realizaciju dobivenih zadataka - 

učenici 
 internet i mogućnosti korištenja u odgojno-obrazovnom radu s 

učenicima – individualno i organizirano stručno usavršavanje  
 izrada nastavnih materijala primjenom digitalne tehnologije 

 
2.Razvijanje vještina učenja 

 radionice i predavanja na navedene teme za učenike i roditelje 
 izrada plakata za pojedine nastavne predmete 
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Nužni resursi 

 
1.Razvijanje praktičnih kompetencija 

               a)Pravilna uporaba hrvatskog standardnog jezika 

               b)Informacijska pismenost 

               c)Informatička pismenost 

               d)Inovativnost i poduzetništvo 

2.Razvijanje vještina učenja 

 suradnja sa odgovornim osobama za provedbu aktivnosti s ciljem 
ostvarivanja zadanih ciljeva 

 informatička opremljenost škole  
 opremljenost školske knjižnice potrebnom knjižničnom građom i 

opremom 
 motiviranost učitelja za primjenu i izradu digitalnih nastavnih 

materijala 
 

 

Vremensko određenje 

 

 tijekom 4 školske godine 

Osobe odgovorne za 

provedbu aktivnosti 

(nositelji aktivnosti) 

Ravnateljica, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica Hrvatskog jezika, voditeljica 
Učeničke zadruge „Kockavica“, voditeljica izvannastavne aktivnosti 

Domaćinstvo, učitelj Informatike 

Sudionici 

 
Svi učitelji i učenici, vanjski suradnici 
 

Mjerljivi pokazatelji 

ostvarivanja ciljeva 

 
1.Razvijanje praktičnih kompetencija 

               a)Pravilna uporaba hrvatskog standardnog jezika 

               b)Informacijska pismenost 

               c)Informatička pismenost 

               d)Inovativnost i poduzetništvo 

 

2.Razvijanje vještina učenja 

 etapno praćenje realizacije ciljeva 
 pozitivna iskustva učenika i učitelja 
 unaprjeđenje kvalitete odnosa učenik - učitelj 
 sudjelovanje na natjecanjima, smotrama i projektima 
 uspjesi na natjecanjima i smotrama 
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 II. KULTURNO - POVIJESNA BAŠTINA ZAVIČAJA (JEZIK - OBIČAJI - 

 TRADICIJA) 

Prioritetno područje 

unaprjeđenja 

 

               a) Jezik 

               b) Običaji 

               c) Tradicija 

 

Ciljevi 

 
 suradnja sa školama štokavskog govornog područja 
 njegovanje pozitivnih stavova prema jeziku, običajima i tradiciji 

svoga kraja 
 osvijestiti važnost kulturne baštine i zaštićenih nematerijalnih 

dobara RH-e 

 

Metode i aktivnosti za 

ostvarivanje ciljeva 

 
 radionice i prezentacije rada u radionicama 
 stručne ekskurzije, izleti i terenska nastava 
 suradnja s osnovnim školama koje njeguju štokavski izričaj 

 suradnja sa knjižnicama, muzejima i galerijama (etno zbirka) 
 uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti 
 sudjelovanje na smotrama i manifestacijama 
 rad s nadarenim učenicima 
 suradnja s književnicima  
 priprema učenika za natjecanja i smotre koje njeguju ljubav 

prema jeziku, običajima i tradiciji svoga kraja 

 

Nužni resursi 

 
 materijali za izradu likovnih i grafičkih radova i ostalih predmeta 
 dostupna literatura 
 informatička podrška 

 sufinanciranje prijevoza za potrebe terenske nastave 
 

 

Vremensko određenje 

 

 tijekom 4 školske godine 

Osobe odgovorne za 

provedbu aktivnosti 

(nositelji aktivnosti) 

Ravnateljica, pedagoginja, voditeljica izvannastavne aktivnosti Folklor, 

učitelj povijesti 

Sudionici 

 
Učitelji društveno – humanističke grupe predmeta, učitelji razredne 

nastave i učenici, vanjski suradnici 
 

Mjerljivi pokazatelji 

ostvarivanja ciljeva 

 
 priredbe i projekti 

 briga o školskoj etno-zbirci 
 uspjesi na natječajima, natjecanjima i smotrama 
 objavljivanje učeničkih radova  
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  III. KULTURA ŽIVLJENJA 

Prioritetno područje 

unaprjeđenja 

 

1. Ekologija 

               a) Razvijanje ekološke svijesti 

               b) Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj 

 

2. Zdravlje 

               a) Sportske navike 

               b) Prehrambene navike 

 

Ciljevi 

 

1. Ekologija 

 doprinos uređenju školskog okoliša i briga o urednosti školskog 
dvorišta 

 surađivati i izmjenjivati znanja, iskustvo i vještine vezane uz uzgoj i 

njegovanje biljaka 
 poticanje ekološke svijesti učenika i njegovanje kulture življenja 
 razvijati pozitivne stavove prema prirodi, zdravlju i zdravom načinu 

života, ekologiji, zaštiti i očuvanju okoliša, održivom razvoju i 
obnovljivim izvorima energije 

 osvijestiti važnost pravilnog zbrinjavanja i razvrstavanja otpada 
 kratkoročni: prijava na natječaje vezane uz dobivanje sredstava za 

uređenje zelenih resursa škole  
 dugoročni: oplemenjivanje školskog okoliša 
 upoznati učenike s rastom i razvojem bilja te vrijednostima suradničkog 

rada 
 

2. Zdravlje 

 uočiti međusobnu povezanost prehrane,sporta i zdravlja 
 pružiti učenicima i roditeljima informacije koje ih upućuju na 

donošenje zdrave odluke u vezi izbora hrane i bavljenja sportom  
 uključivanje učenika u sportske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 

i projekte 

 prigodno obilježavanje značajnijih datuma 
 pripreme učenika za natjecanja  
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Metode i aktivnosti 

za ostvarivanje 

ciljeva 

 

1. Ekologija 

 utvrđivanje ciljeva i koordinacija rada 
 aktivnosti vezane uz manifestaciju Dani kruha – dani zahvalnosti za 

plodove zemlje 
 održavanje specijaliziranih satova razrednih odjela 
 ekološke akcije: čišćenje i uređenje okoliša škole 
 kontinuirano prikupljanje i razvrstavanje sirovina za recikliranje: 

sakupljanje starog papira, ambalažnog otpada, PET ambalaže, baterija i 
čepova te uplata dobiti u humanitarne svrhe (projekt Škole za Afriku…) 

 radionice, predavanja i predstave na temu ekologije i održivog razvoja 
 projektni dan i sudjelovanje u kampanji Zelena čistka - jedan dan za 

čisti okoliš 
 partnerstvo s različitim udrugama  
 terenska i projektna nastava  
 suradnja s lokalnom upravom, udrugama i roditeljima 

 sudjelovanje na eko- natječajima 
 uključivanje učenika u eko- projekte i aktivnosti na nivou škole i lokalne 

zajednice 
 uređenje školskog dvorišta 
 surađivati i izmjenjivati znanja, iskustvo i vještine vezane uz uzgoj i 

njegovanje bilja 
 

2. Zdravlje 

 projektni dan Međunarodne  eko-škole 
 radionice, prezentacije na temu zdravlja i pravilne prehrane 

 terenska i projektna nastava  
 suradnja s vanjskim suradnicima (liječnici, nutricionisti, kineziolozi, 

sportaši) 
 provedba preventivnih programa 
 obilježavanje 

 

Nužni resursi 

 

1. Ekologija 

 suradnja s udrugama i lokalnom upravom te odgovornim osobama za 
provedbu aktivnosti s ciljem ostvarivanja intelektualnih i materijalnih 
usluga 

 referentna zbirka u školskoj knjižnici 
 materijal, sadnice i potreban alat za uređenje zelenih površina 

 

2. Zdravlje 

 literatura s najnovijim znanstvenim istraživanjima   
 informatička podrška 

 materijal za radionice 

 

Vremensko 

određenje 

 

 tijekom 4 školske godine 

Osobe odgovorne za 

provedbu aktivnosti 

(nositelji aktivnosti) 

Ravnateljica, pedagoginja, školska voditeljica Međunarodne eko-škole, učitelj 

Prirode 

Sudionici 

 

Učitelji prirodoslovno - matematičke grupe predmeta, učitelj TZK-a, učitelji 

razredne nastave i učenici, vanjski suradnici 
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Mjerljivi pokazatelji 

ostvarivanja ciljeva 

 

1. Ekologija 

 etapno praćenje realizacije ciljeva 
 pozitivna školska iskustva učenika nakon održanog projektnog dana 
 sudjelovanje na natjecanjima, smotrama i projektima 
 evidencija i prezentacija projekta 
 osobna dobrobit škole i široj zajednici - zadovoljavanje potreba za 

novim spoznajama, druženje, zaštita prirode, zbrinjavanje otpada, 

sakupljanje sekundarnih sirovina 
 uspjeh i zadovoljstvo učenika, kreativnost, ponašanje prema prirodi i 

čovjeku, razvijanje ekološke svijesti 
 stečena znanja učenici mogu primijeniti u svakodnevnom životu, 

osjećaju zadovoljstvo dobivenim rezultatom 
 

2. Zdravlje 

 plakati, prezentacije i ankete 
 zdrave prehrambene navike i redovitija tjelesna aktivnost učenika 
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 IV. SURADNJA 

Prioritetno 

područje  

unaprjeđenja 

 

1.Unaprjeđenje kvalitete međuljudskih odnosa i suradnje 

               a) Suradnja među učenicima 

               b) Suradnja među učenicima i učiteljima 

               c) Suradnja među učiteljima 

               d) Suradnja škole i roditelja 

               e)Suradnja škole i lokalne zajednice 

 

Ciljevi 

 

1.Unaprjeđenje kvalitete međuljudskih odnosa i suradnje 

a) Suradnja među učenicima 

b) Suradnja među učenicima i učiteljima 

c) Suradnja među učiteljima 

 razvijanje prijateljskog ponašanja, ljubaznosti, poštovanja 
 podići svijest o važnosti tolerancije u svakodnevnom životu; naučiti što je 

to tolerantno ponašanje te kako i kada ga primijeniti u redovitom životu 
 prepoznati netolerantno ponašanje i naučiti  kako adekvatno reagirati  na 

njega 
 unaprijediti vještinu sporazumijevanja i rješavanja konflikta 
 utvrditi vrijednosti i pravila za svaki razred 
 daljnja edukacija učenika i učitelja u cilju prepoznavanja, djelovanja i 

sprječavanja različitih oblika nasilja u školi 
 uključivanje i intervencija različitih čimbenika u sprječavanju i smanjenju 

vršnjačkog nasilja (djeca pojedinačno,razred, škola, roditelji, šira 
društvena zajednica) 

 Pravilnik o kućnom redu škole, Protokol o postupanju u slučaju nasilja 
 prihvaćanje i razumijevanje različitosti te povećavanje socijalne 

osjetljivosti prema potrebitim osobama 
 stvaranje pozitivne slike o sebi i drugima 
 unapređenje kvalitete (među)odnosa, komunikacije i suradnje učenika i 

učitelja 
d) Suradnja škole i roditelja 

                                          e )Suradnja škole i lokalne zajednice 

 razvojni plan s ciljem kvalitetne suradnje roditelja i škole 
 aktivnije i suradničko učešće roditelja u odgoju i obrazovanju djeteta 

 unaprjeđenje partnerskog odnosa roditelj - škola u cilju odgoja i 
obrazovanja zadovoljnih i uspješnih učenika – roditelj kao saveznik, 
pomagač i prijatelj 

 kvalitetna škola kao zajednički cilj svih dionika odgojno – obrazovnog 
procesa (učitelji – roditelji – učenici) 

 utvrđivanje roditeljske percepcije karakteristika škole koju polaze njihova 
djeca; analiza očekivanja i postojeće razine suradnje s ciljem kvalitetnije 
komunikacije, aktivnijeg učešća i podjele odgovornosti za napredak i 

razvoj učenika 
 

Metode i aktivnosti 

za ostvarivanje 

ciljeva 

 

1.Unaprjeđenje kvalitete međuljudskih odnosa i suradnje 

a) Suradnja među učenicima 

b) Suradnja među učenicima i učiteljima 

c) Suradnja među učiteljima 
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 radionice na temu samopoštovanja i poštovanja drugih 
 radionice na temu nenasilnog rješavanja sukoba 

 razredni projekti 
 obilježavanje raznih prigodnih nadnevaka  
 radionice i predavanja za učenike i roditelje 
 radionice za učenike 1.- 8. razreda na satovima razrednih odjela 
 radionice o toleranciji i nasilju u dječjim knjigama za učenike 
 postupanje po Protokolu, poštivanje Pravilnika o kućnom redu 
 anketiranje učenika (SWOT / KREDA, ankete) 

 izrada plakata, PPT prezentacija, filmskih uradak na temu nasilja, 
prevencije… 

 

d) Suradnja škole i roditelja 

                                          e )Suradnja škole i lokalne zajednice 

 analiza očekivanja roditelja; odrediti raspon njihovih iskustava vezanih uz 
školu koju polaze njihova djeca 

 pismeno anketiranje roditelja na početku i kraju nastavne godine – 
usporedba rezultata (uvjeti rada, kurikulum, organizacija nastave, učešće 

roditelja tijekom obrazovanja djeteta, suradnja roditelja i škole) 
 roditeljski sastanci, individualne informacije i dani otvorenih vrata 
 predavanja i radionice za roditelje te učenike i učitelje  
 aktivno sudjelovanje roditelja u aktivnostima škole (kulturne, ekološke, 

humanitarne i preventivne aktivnosti); suradnja u školskim projektima 
(projektni dani, uređenje okoliša škole, sudjelovanje u aktivnostima 
povodom Božića, Dana škole…); zajednički izleti, kreativne radionice… 

 doprinos roditelja izgledu i opremljenosti škole 
 

Nužni resursi 

 

1.Unaprjeđenje kvalitete međuljudskih odnosa i suradnje 

a) Suradnja među učenicima 

b) Suradnja među učenicima i učiteljima 

c) Suradnja među učiteljima 

 radni materijal 

 angažiranost svih razrednika i učitelja 
 kontinuirano raditi na odgovarajućoj zaštiti učenika  
 naučiti učenike nenasilnom izražavanju svojih želja i potreba 

d) Suradnja škole i roditelja 

                                          e )Suradnja škole i lokalne zajednice 

 suradnja s odgovornim osobama za provedbu aktivnosti s ciljem 
ostvarivanja zadanih ciljeva 

 informatička podrška 
 anketni materijal, materijal za rad u radionicama 

 

 

Vremensko 

određenje 

 

 tijekom 4 školske godine 

Osobe odgovorne 

za provedbu 

aktivnosti 

(nositelji 

aktivnosti) 

Ravnateljica, pedagoginja, svi razrednici 

Sudionici 
 

Svi učitelji i učenici, roditelji, vanjski suradnici 
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Mjerljivi 

pokazatelji 

ostvarivanja 

ciljeva 

 

1.Unaprjeđenje kvalitete međuljudskih odnosa i suradnje 

a) Suradnja među učenicima 

b) Suradnja među učenicima i učiteljima 

c) Suradnja među učiteljima 

 

 doprinos kvalitetnom i poticajnom ozračju u školi 
 izvješće o provedenom projektu (razredni projekti) 

 rezultati anketa (SWOT / KREDA, anketa) 
 foto zapisi, članci u medijima, na mrežnim stranama škole i školskom 

listu 
 bilješke, dojmovi, 
 crteži, pano, video uradci 
 povratna informacija učenika, učitelja i ostalih djelatnika 

 

d) Suradnja škole i roditelja 

 usporedba rezultata provedene ankete na početku i kraju nastavne godine 
 roditeljska procjena suradnje i zadovoljstva vlastitom uključenošću u 

život i rad škole (SWOT / KREDA analiza; anketa) 
 prezentacija zajednički provedenih aktivnosti tijekom godine 
 mjerljivi pokazatelji - bolji odgojni i obrazovni rezultati učenika; veći 

nivo suradnje i zadovoljstva svih dionika odgojno-obrazovnog procesa 
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X. EVALUACIJA 

 Samovrednovanje je osnova stalnoga napretka. Na kraju ciklusa Školskog razvojnoga 

plana razvoja škole važna je samoprocjena uspjeha realizacije razvojnoga plana u  postizanju 

ciljeva i pristupanju razvojnim potrebama škole. 

Procesom evaluacije procjenjuje se opseg do kojeg je bilo moguće postići odnosno realizirati 

ciljeve, navedene u svakoj od prioritetnih oblasti razvoja. Ishod evaluacije je osnova daljnjeg 

unaprjeđivanja i izrade sljedećeg ciklusa planiranja razvoja. 

Proces samovrednovanja uzima u obzir iskustvo svih uključenih u realizaciju Školskog 

razvojnoga plana. U ovom procesu posebna pažnja priklanja se sakupljanju dokaza odnosno 

podataka, povezanih s indikatorima odnosno kriterijima uspjeha, uz formiranje zaključaka i 

preporuka. Dokazi se mogu skupiti kroz: ankete, upitnike, dokumente, zapisnike, protokole, 

intervjue, uvid u rad učenika, radove učenika. obrascima popunjenim procesom 

promatranja/opservacije te putem drugih instrumenata i dokumenata. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

10. ŠKOLSKI PROGRAMI 
 

 Školski preventivni program za školsku godinu 2018./2019. 

 Građanski odgoj i obrazovanje u školskoj godini 2018./2019. 

 Zdravstveni odgoj i obrazovanje u školskoj godini 2018./2019. 

 Program EKO škole u školskoj godini 2018./2019. 

 Plan i program knjižničkog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2018./2019. 
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ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. 

„PROGRAM PREVENCIJE PROTIV ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI" 

 
 

Z
D

R
A

V
L

J
E

 

Prehrana 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1.r Više voća i povrća jesti - Pravilna prehrana i tjelovježba Sat razrednika Razrednik/ca 

2.r Pravilna prehrana Priroda i društvo Razrednik/ca 

3.r Pravilne životne navike  Priroda i društvo Razrednik/ca 

3.r Healthy eating Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

5.r CLIL 4 (PSHE) The Eatwell Guide Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

5.r Healthy eating Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

7.r Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje Sat razrednika Razrednik/ca 

7.r Zdrava prehrana Sat razrednika Razrednik/ca 
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Z
D

R
A

V
L

J
E

 

Zaštita od 

bolesti 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1.r Zaštita od prehlada i raznih virusa - 1.r. 
Priroda i 

društvo 
Učiteljica RN 

1.r Tjelesna aktivnost –pravilno držanje tijela 
Priroda i 

društvo 
Učiteljica RN 

2.r Tjelesna aktivnost 
Priroda i 

društvo 
Učiteljica RN 

2.r Zdravlje 
Priroda i 

društvo 
Učiteljica RN 

3.r Živjeti zdravo - Tjelovježba Sat razrednika Razrednik/ca 

3.r Tjelovježba u slobodno vrijeme  Sat razrednika Razrednik/ca 

4.r Tjelovježba u slobodno vrijeme Sat razrednika Razrednik/ca 

4.r Osobna odgovornost za zdravlje Sat razrednika Razrednik/ca 

5.r 
Zubna putovnica (predavanje liječnice zubne medicine - Zavoda za javno zdravstvo – 

Školska medicina Vinkovci 
Sat razrednika Razrednik/ca 

6.r What's the matter? Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

7.r You and your body Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

7.r Looking after yourself Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

7.r Problems and treatments Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

7.r Obucimo bijelu majicu“ Sat razrednika Razrednik/ca 

7.r Terenska nastava „Živjeti zdravo – škola u pokretu“ Sat razrednika Razrednik/ca 
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7.r Virusi Biologija Učitelj biologije 

7.r Bakterije Biologija Učitelj biologije 

7.r Voda Kemija Učitelj kemije 

7.r Umor i oporavak (radne vještine u službi zdravlja) TZK Učitelj TZK 

8.r Odgovorno spolno ponašanje Biologija Učitelj biologije 

8.r Odgovorno roditeljstvo Biologija Učitelj biologije 

8.r Plastične mase Kemija Učitelj kemije 

8.r Doziranje, distribucija i kontrola opterećenja tjelovježbe TZK Učitelj TZK 

Higijena 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1.r Pravilno pranje ruku  
Priroda i 

društvo 
Učiteljica razredne nastave 

1.r Pravilna uporaba sanitarnog čvora 
Priroda i 

društvo 
Učiteljica razredne nastave 

1.r Briga za zdravlje 
Priroda i 

društvo 
Učiteljica razredne nastave 

2.r Razvoj higijenskih navika 
Priroda i 

društvo 
Učiteljica razredne nastave 

3.r Odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu Sat razrednika Razrednik/ca 

4.r Momčadske igre TZK Učiteljica razredne nastave 

6.r Higijena životnih prostora i okoliša TZK Učitelj TZK 
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Z
D

R
A

V
L

J
E

 

Prva pomoć 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1.r Kod ozljeda pružiti prvu pomoć 
Sat 

razrednika 
Razrednik/ca 

7.r Vitalne funkcije organizma 
Sat 

razrednika 
Razrednik/ca 

7.r Prva pomoć u situacijama kad je ugrožen život – prestanak rada srca, prestanak disanja, krvarenje 
Sat 

razrednika 
Razrednik/ca 

7.r 
Terenska nastava (Posjet  Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa i radionica „Prva pomoć spašava 

život“) 

Sat 

razrednika 
Razrednik/ca 

8.r Poremećaj hranjenja 
Sat 

razrednika 
Razrednik/ca 

8.r Osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje   
Sat 

razrednika 
Razrednik/ca 

8.r Ozljede pri tjelesnim aktivnostima i prva pomoć TZK Učitelj TZK 
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O
V

IS
N

O
S

T
 

Vrste ovisnosti 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1.r Lijekovi u našem okruženju –opasnosti Sat razrednika Razrednik/ca 

2.r 

Pravilna upotreba lijekova   

Pušenje i alkohol 

Sat razrednika 

Priroda i društvo 

Razrednik/ca 

4.r Mediji i sredstva ovisnosti  Sat razrednika Razrednik/ca 

7.r Rizične situacije Sat razrednika Razrednik/ca 

8.r Ovisnost o nikotinu, alkoholu i drogi Biologija Učitelj biologije 

7. – 8.r Ovisnosti – Vrste ovisnosti i posljedice Sat razrednika Predavanje policijskog službenika 

Posljedice 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1.r Bolesti unutarnjih organa Sat razrednika Razrednik/ca 

1.r Bolesti unutarnjih organa i dišnih putova Sat razrednika Razrednik/ca 

2.r Trajno narušavanje radne sposobnosti. Sat razrednika Razrednik/ca 

2.r Slabiji rast i razvoj ljudskog organizma Sat razrednika Razrednik/ca 

7.r Rizična ponašanja Priroda Učitelj prirode 

7.r „Studeni – mjesec borbe protiv ovisnosti“ Sat razrednika Razrednik/ca 

7.r Rizična ponašanja i posljedice za obrazovanje Sat razrednika Razrednik/ca 

8.r Ovisnost o nikotinu, alkoholu i drogi Sat razrednika Razrednik/ca 

7. – 8.r  Ovisnosti – Vrste ovisnosti i posljedice Sat razrednika predavanje policijskog službenika 
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ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. 

„AFIRMACIJOM POZITIVNIH VRIJEDNOSTI PROTIV NASILJA U ŠKOLI" 

 

Ž
IV

O
T

N
E

 V
J
E

Š
T

IN
E

 

Socijalizacija 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1. - 8.r Upravljanje emocijama Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 8.r Životne vještine Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 8.r Mentalno zdravlje Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 8.r Nenasilno rješavanje sukoba Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 8.r Obilježavanje posebnih dana kroz godinu INA Domaćinstvo Vjeroučiteljica 

1.r Poštivanje pravila i autoriteta Sat razrednika Razrednik/ca 

2.r Ponašanje u školi Sat razrednika Pedagoginja 

6.r Tračanje Sat razrednika Razrednik/ca 

6.r Vršnjački pritisak i samopoštovanje Sat razrednika Razrednik/ca 

6.r Natječaj „oboji svijet“ INA Likovna skupina Učitelj likovne kulture 

6.r Sociogramski upitnik Sat razrednika Pedagoginja 
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Ž
IV

O
T

N
E

 V
J
E

Š
T

IN
E

 

Komunikacija 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1. - 8.r Komunikacijske vještine, aktivno slušanje Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 4.r Pozdravljanje i predstavljanje Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

1. - 8.r Učiti kako učiti Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 8.r Samopoštovanje, emocije i vršnjački pritisak Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 5.r Tolerancija Sat razrednika Razrednik/ca 

1.r Što čujem, što vidim? Sat razrednika Razrednik/ca 

3.r Prijateljstvo Sat razrednika Pedagoginja 

7.r Promocija odgovornog ponašanja Sat razrednika Policijski službenik 

7. - 8.r Zajedno protiv govora mržnje Sat razrednika Policijski službenik 

Medijske vještine 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1. - 4.r Lutkarsko proljeće Posjet kazalištu Učiteljice razredne nastave 

5. - 8.r Osnove informatike Informatika Učitelj informatike 

5. - 8.r Mediji i njihov utjecaj Hrvatski jezik Učiteljica hrvatskog jezika 

5. - 8.r Neadekvatno korištenje računalne tehnologije Sat razrednika Policijski službenik 

6. - 8.r Životne vještine - medijska kultura- Sat razrednika Policijski službenik 

1. - 8.r Uloga i utjecaj medija Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 8.r Medijska kultura Hrvatski jezik Učiteljica hrvatskog jezika 

6.r Uloga medija u vršnjačkim odnosima , komunikacijske vještine Sat razrednika Razrednik/ca 
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6.r Mediji i djeca Sat razrednika Pedagoginja 

6.r Elektronička pošta Tehnička kultura Učitelj tehničke kulture 

Prometna kultura 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1. - 4.r Promet Priroda i društvo Učiteljice razredne nastave 

5. - 8.r Prometna kultura Sat razrednika Razrednik/ca 

1.r Oprez na putu od kuće do škole Sat razrednika Razrednik/ca 

1.r Prevencija u prometu- Sat razrednika Policijski službenik 

O
D

G
O

V
O

R
N

O
 P

O
N

A
Š

A
N

J
E

 

Prava i dužnosti 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1. - 8.r Pravila ponašanja i dužnosti učenika Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 8.r Kućni red škole Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 8.r Izbori u razredu Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 8.r Dječja prava i dužnosti Sat razrednika Razrednik/ca 

7.r Ljudska prava - donošenje deklaracije o pravima čovjeka Povijest Učitelj povijesti 

6.r Osobno dostojanstvo, ravnopravnost Sat razrednika Razrednik/ca 
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N
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O
N
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Š

A
N

J
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Nenasilno rješavanje sukoba 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1. - 8.r Odgovorno ponašanje Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 8.r Nenasilno rješavanje sukoba Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 4.r Posljedice neprihvatljivog ponašanja Sat razrednika Razrednik/ca 

1. - 4.r Prava djece 
Hrvatski jezik 

Sat razrednika 

Razrednik/ca 

Pedagoginja (4.r) 

2. - 4.r Nenasilno rješavanje sukoba Sat razrednika Snježana Matak 

1.r Međusobno poštivanje različitosti Sat razrednika Pedagoginja 

4.r Poželjna ponašanja, suzbijanje neprihvatljivog ponašanja Sat razrednika Razrednik/ca 

5.r Neprimjerena vršnjačka ponašanja, uklanjanje predrasuda Sat razrednika Razrednik/ca 

5.r Introductions – pozdravljanje i predstavljanje Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

6.r Zajedno do rješenja Sat razrednika Razrednik/ca 

6.r Tračanje i širenje glasina Sat razrednika Razrednik/ca 

7.r Suzbijanje trgovine ljudima Sat razrednika Razrednik/ca 

7.r. Suzbijanje korupcije Sat razrednika Razrednik/ca 

8.r. Bullying Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

1.-8.r Dan ružičastih majica INA“Zajedno jači“ Učiteljica 2.r. 
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N
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Š

A
N

J
E

 

Odnos prema prirodi 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1. - 8.r Projektni dan eko-škole - "Škola u pokretu" Terenska nastava Svi učitelji 

1. - 8.r Uređenje učionice, školskog dvorišta, zaštita okoliša Terenska nastava Svi učitelji 

1. - 8.r Zelena čistka Terenska nastava Svi učitelji 

1. - 4.r Održivi razvoj i lokalna zajednica Sat razrednika Učiteljice razredne nastave 

2.r Terenska nastava zima i proljeće Terenska nastava Učiteljica 2.r. 

3.r Pravila ponašanja na izletu Sat razrednika Razrednik/ca 

1.-8.r. Pjevanje pjesmica o prirodi Glazbena kultura 

Učiteljice RN 

Učiteljica glazbene kulture 

7. - 8.r Prirodne katastrofe Geografija Učitelj geografije 

1.-8. Vode –obnovljivi izvori energije Geografija Učitelj geografije 

7.r Klima se mijenja – a ja? Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 

1.-8- Priroda –životinje, okoliš Engleski jezik Učiteljica engleskog jezika 
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N
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Š
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N

J
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Pubertet 

Razred Tema Predmet Nositelj 

1. - 8.r Osobna higijena TZK Učitelj TZK 

1. - 4.r Živjeti zdravo TZK Učiteljice RN 

1.-2.r- Osobna higijena i zdravlje Priroda i društvo Učiteljice RN 

3.r Briga o tijelu Priroda i društvo Učiteljica 

4.r Čovjek –to sam ja Priroda i društvo Učiteljica 

4.r Rodne uloge u obitelji Sat razrednika Razrednik/ca 

5.r Ponašanje u pubertetu Sat razrednika Razrednik/ca 

6.r Emocije u vršnjačkim odnosima, Ja kad odrastem Sat razrednika Razrednik/ca 

7. - 8.r Promocija odgovornog ponašanja. Samokontrola. Sat razrednika Razrednik/ca 

8.r Spolnost ( rizici, zaštita, rodna ravnopravnost) Sat razrednika Razrednik/ca 

8.r Odgovorno roditeljstvo Biologija Učitelj biologije 
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GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. 
 

DIMENZIJA CILJ NASTAVNA JEDINICA / TEMA NAMJENA 
NOSITELJ 

REALIZACIJE 

NAČIN 

REALIZACIJE 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

 

LJ 

U 

D 

S 

K 

O 

 

 

P 

R 

A 

V 

N 

A 

 

 

 

Razumijevanje 

i 

osvještavanje 

dostojanstva 

osobe, ljudskih 

prava i 

sloboda. 

 

 

Poticanje 

ravnopravnosti 

u odnosu na 

dob, spol, 

etničke, rasne 

i druge razlike, 

suzbijanje 

ponižavajućeg 

i nepoštenog 

ponašanja. 

 

 

 

Hrvatski jezik - Književnost: Jozo Bozo - Dar 2. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Priroda i društvo - Ponašanje u školi 2. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
listopad 

Vjeronauk - Ponovno smo zajedno 2. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Sat razrednika - Upoznavanje s dječjim pravima 2. razred učiteljica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Sat razrednika - Učenik građanin u sklopu razreda i škole 2. razred učiteljica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Književnost: Boduljko i žbunika – slušanje i govorenje 3. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Hrvatski jezik - Kuća (rasprava) 3. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

TZK - Igre – osnovno dodavanje i hvatanje lopte s dvije ruke u mjestu 3. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

TZK - Hodanje i trčanje – brzo trčanje do 40m iz visokoga starta 3. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Sat razrednika - Pravila i norme - odgovorno ponašanje 3. razred učiteljica sat razrednika tijekom 
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LJ 

U 

D 

S 

K 

O 

 

 

P 

R 

A 

V 

N 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razumijevanje 

i 

osvještavanje 

dostojanstva 

osobe, ljudskih 

prava i 

sloboda. 

 

 

Poticanje 

ravnopravnosti 

u odnosu na 

dob, spol, 

etničke, rasne 

i druge razlike, 

suzbijanje 

ponižavajućeg 

i nepoštenog 

ponašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

godine 

Sat razrednika - Kućni red škole – naša razredna pravila (prava, 

slobode, dužnosti i odgovornosti) 
4. razred učiteljica sat razrednika 

tijekom 

godine 

Sat razrednika - Naša razredna pravila – posljednice neprihvatljivog 

ponašanja (prava, slobode, dužnosti i odgovornosti) 
4. razred učiteljica sat razrednika 

tijekom 

godine 

Matematika - Dijeljenje racionalnih brojeva 6. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

TZK - Ritmičke i plesne strukture- Narodni ples po izboru iz 

zavičajnog područja 
6. razred 

predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Vjeronauk - Suvremeni okovi neslobode 6. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Sat razrednika - Zajedno do rješenja 6. razred razrednik sat razrednika 
tijekom 

godine 

Sat razrednika - Osobno dostojanstvo i ravnopravnost 6. razred razrednik sat razrednika 
tijekom 

godine 

Hrvatski jezik - Književnost: Deborah Ellis - Djevojčica iz 

Afganistana 
7. razred 

predmetni 

učitelj 
predavanje studeni 

Hrvatski jezik - Isključne rečenice 7. razred 
predmetni 

učitelj 
predavanje veljača 

Engleski jezik - Volunteering 7. razred 
predmetni 

učitelj 
predavanje svibanj 

Vjeronauk - Dekalog i ljudska prava 7. razred predmetni predavanje listopad 
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LJ 

U 

D 

S 

K 

O 

 

 

P 

R 

A 

V 

N 

A 

 

 

 

 

Razumijevanje 

i 

osvještavanje 

dostojanstva 

osobe, ljudskih 

prava i 

sloboda. 

 

 

Poticanje 

ravnopravnosti 

u odnosu na 

dob, spol, 

etničke, rasne 

i druge razlike, 

suzbijanje 

ponižavajućeg 

i nepoštenog 

ponašanja 

učitelj 

Sat razrednika - Suzbijanje trgovanja ljudima (18. listopada – 

Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima) 
7. razred razrednica sat razrednika listopad 

Sat razrednika - Donošenje Deklaracije o pravima čovjeka 7. razred razrednica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Sat razrednika - Zaštita potrošaća 7. razred razrednica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Povijest - Totalni rat i stradanje civilnog stanovništva. Doba 

preokreta 
8. razred 

predmetni 

učitelj 
predavanje veljača 

Biologija - Odgovorno roditeljstvo 8. razred učitelj predavanje 
tijekom 

godine 

Vjeronauk - Crkva protiv svih totalitarizama XX. stoljeća 8. razred 
predmetni 

učitelj 
predavanje veljača 

Hrvatski jezik - Višestruko složena rečenica 8. razred 
predmetni 

učitelj 
predavanje listopad 

Hrvatski jezik - Književnost: Slavko Kolar: Breza 8. razred 
predmetni 

učitelj 
predavanje ožujak 

Sat razrednika - Ženevska konvencija 8. razred razrednica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Glazbena kultura - Romska glazba 8. razred 
predmetni 

učitelj 
predavanje 

tijekom 

godine 

Engleski jezik - Climate change 8. razred predmetni predavanje tijekom 
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učitelj godine 

Engleski jezik - Caring for the environment 8. razred 
predmetni 

učitelj 
predavanje 

tijekom 

godine 
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DIMENZIJA CILJ NASTAVNA JEDINICA / TEMA NAMJENA 
NOSITELJ 

REALIZACIJE 

NAČIN 

REALIZACIJE 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

 

 

 

D 

R 

U 

Š 

T 

V 

E 

N 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvijanje 

socijalnih i 

komunikacijskih 

vještine važne 

za ophođenje s 

drugim ljudima 

te vještina 

nenasilnog 

rješavanja 

sukoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski jezik - Književnost: Zvjezdana Čagalj – Prijatelji (Socijalne 

vještine i društvena solidarnost – komunikacijske vještine) 
2. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Matematika - Združivanje pribrojnika, zagrade (zbrajanje i 

oduzimanje brojeva) (socijalne vještine –timski rad) 
2. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

TZK - Momčadske igre, vođenje lopte (Razred – demokratska 

zajednica: aktivno sudjelovanje u demokratskom upravljanju) 
2. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Engleski jezik - Hello! 2. razred 
predmetni 

učitelj 
predavanje travanj 

Sat razrednika - Upravljanje emocijama 2. razred razrednica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Sat razrednika - Volontiranje u razredu i školi – blagdani 2. razred razrednica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Sat razrednika - Učiti kako učiti – timski rad 2. razred razrednica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Izvanučionička nastava - Dani kruha (socijalne vještine i društvena 

solidarnost – timski rad) 
2. razred razrednica 

terenska 

nastava 

tijekom 

godine 

Izvanučionička nastava - Pomozimo najpotrebitijim obiteljima 

(volontiranje) 
2. razred razrednica 

terenska 

nastava 

tijekom 

godine 

Izvanučionička nastava - Sajam sve i svašta (socijalne vještine i 

društvena solidarnost – timski rad) 
2. razred razrednica 

terenska 

nastava 

tijekom 

godine 
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D 

R 

U 

Š 

T 

V 

E 

N 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvijanje 

socijalnih i 

komunikacijskih 

vještine važne 

za ophođenje s 

drugim ljudima 

te vještina 

nenasilnog 

rješavanja 

sukoba. 

 

 

 

 

 

 

Matematika - Zbrajanje i oduzimanje do 1000 – zadaci riječima 3. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Matematika - Pisano zbrajanje i oduzimanje do 1000 – pisano 

zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva 
3. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Glazbena kultura - Himna zadrugara – pjevanje 3. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Sat razrednika - Zajedno u 3. razredu 3. razred razrednica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Sat razrednika - Pravila i norme (odgovorno ponašanje) 3. razred razrednica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Sat razrednika - Kakvi smo bili ove školske godine (odgovorno 

ponašanje – upravljanje emocijama) 
3. razred razrednica sat razrednika 

tijekom 

godine 

Sat razrednika - Pokladni običaju i mom zavičaju (blagdani) 3. razred razrednica sat razrednika 
tijekom 

godine 

Izvanučionička nastava - Snalaženje u prostoru – terenska nastava 3. razred razrednica 
terenska 

nastava 

tijekom 

godine 

Izvanučionička nastava - Solidarnost na djelu (humanitarna 

aktivnost, volontiranje) 
3. razred razrednica 

terenska 

nastava 

tijekom 

godine 

Izvanučionička nastava - Pomozimo najpotrebitijim obiteljima 

(humanitarna aktivnost, volontiranje) 
3. razred razrednica 

terenska 

nastava 

tijekom 

godine 

Hrvatski jezik - Književnost: Mato Lovrak – Družba Pere Kvržice 

(socijane vještine i društvena solidarnost) 
4. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 
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D 

R 

U 

Š 

T 

V 

E 

N 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvijanje 

socijalnih i 

komunikacijskih 

vještine važne 

za ophođenje s 

drugim ljudima 

te vještina 

nenasilnog 

rješavanja 

sukoba. 

 

 

Likovna kultura - Kontrast i dominacija oblika, boja, veličina… 

(plakat) 
4. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

TZK - Mini rukomet – dječji nogomet (socijalne vještine i društvena 

solidarnost) 
4. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Izvanučionička nastava - Solidarnost na djelu (socijalne vještine i 

društvena solidarnost) 
4. razred razrednica 

terenska 

nastava 

tijekom 

godine 

Izvanučionička nastava - Posjet dnevnom boravku starih osoba u 

Otoku (socijalne vještine i društvena solidarnost) 
4. razred razrednica 

terenska 

nastava 

tijekom 

godine 

Engleski jezik - Using the media 6. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Matematika - Jednostavni kamatni račun-obrada 6. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Povijest - Druga industrijska revolucija 6. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Glazbena kultura - Tradicijski plesovi iz Slavonije 6. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

TZK - Košarka - obrambeni stav i kretanje u obrani 6. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Vjeronauk - Dijalog Židova i kršćana 6. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Engleski jezik - Using the media 7. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 
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Povijest - Druga industrijska revolucija 7. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Glazbena kultura - Tradicijski plesovi iz Slavonije 7. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

TZK - Košarka - obrambeni stav i kretanje u obrani 7. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Vjeronauk - Dijalog Židova i kršćana 7. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Hrvatski jezik - Ephraim Kishon: Kod kuće je najgore 8. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Matematika - Stožac, oplošje i obujam stošca-vježba 8. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

Fizika - Rad i snaga električne struje - obrada 8. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 

TZK - Košarka - ubacivanje lopte u koš jednom rukom - odozgora 

nakon dodane lopte - košarkaški dvokorak 8. razred 
predmetni 

učitelj 

predavanje/ 

radionica 

tijekom 

godine 
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DIMENZIJA CILJ NASTAVNA JEDINICA / TEMA NAMJENA 
NOSITELJ 

REALIZACIJE 

NAČIN 

REALIZACIJE 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

G 

O 

S 

P 

O 

D 

A 

R 

S 

K 

A 

Prepoznavanje 

vlastitih 

sposobnosti 

važnih za 

uspjeh u učenju. 

 

Poticanje na 

promišljanje o 

radu. 

 

Odgovorno 

upravljanje 

novcem 

Matematika - Jedinice za novac (odgovorno 

upravljanje novcem) 
2. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Sat razrednika - Zaštita potrošača 2. razred razrednica sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Poticanje poduzetnosti 2. razred razrednica sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Posjet obiteljsko – 

poljoprivrednom gospodarstvu (poticanje 

poduzetnosti) 

2. razred razrednica sat razrednika tijekom godine 

Priroda i društvo - Gospodarske djelatnosti 

zavičajne regije 
3. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Engleski jezik - Prefesions (prepoznavanje 

zanimanja u svojoj okolini) 
3. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Engleski jezik - Jobs in the UK 3. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Matematika - Pismeno zbrajanje i oduzimanje 

(gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje 

financijama i zaštita potrošača) 

4. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Matematika - Opseg pravokutnika i kvadrata 

(gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje 

financijama i zaštita potrošača) 

4. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Matematika - Mjerenje površina pravokutnika i 

kvadrata (gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje 

financijama i zaštita potrošača) 

4. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Priroda i društvo - Zagreb – glavni grad Republike 

Hrvatske 
4. razred učiteljica predavanje/ tijekom godine 
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radionica 

Matematika - Dijeljenje racionalnih brojeva 6. razred predmetni učitelj predavanje ožujak 

Geografija - Razlike u nerazvijenosti 6. razred predmetni učitelj predavanje rujan 

Priroda – Korist od šume 6. razred predmetni učitelj predavanje tijekom godine 

Sat razrednika - Proračun 6. razred razrednik sat razrednika tijekom godine 

Matematika - Jednostavni kamatni račun 7. razred predmetni učitelj 
predavanje/ 

radionica 
studeni 

Kemija - Voda i vodik 7. razred predmetni učitelj 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Geografija - Ostale države Jugoistočne Europe 8. razred predmetni učitelj 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Sat razrednika - Suzbijanje korupcije 8. razred razrednica sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Sjećanje na Domovinski rat 8. razred razrednica sat razrednika tijekom godine 
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DIMENZIJA CILJ NASTAVNA JEDINICA / TEMA NAMJENA 
NOSITELJ 

REALIZACIJE 

NAČIN 

REALIZACIJE 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

P 

O 

L 

I 

T 

I 

Č 

K 

A 

Upoznavanje s 

procesom 

donošenja 

odluka, zakona 

 i propisa u 

društvu. 

 

Aktivno 

sudjelovanje u 

 demokratskom 

upravljanju. 

Sat razrednika – Razredna i školska pravila 2. razred učiteljica sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Izbor predsjednika razreda 3.razred učiteljica sat razrednika rujan 

Sat razrednika - Pravilnik o načinima, postupcima i 

elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi 3. razred učiteljica sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Kućni red škole 3. razred učiteljica sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Izbor predsjednika razreda 4. razred učiteljica sat razrednika tijekom godine 

Povijest - Apsolutistička i parlamentarna 

monarhija 
6. razred predmetni učitelj predavanje svibanj 

Hrvatski jezik - Pokazne zamjenice 6. razred predmetni učitelj predavanje listopad 

Sat razrednika – Učenička prava i dužnosti i način 

njihova ostvarivanja 
6. razred razrednik sat razrednika tijekom godine 

Geografija - Ostale države Jugoistočne Europe 7. razred predmetni učitelj predavanje travanj 

Izvanučionička nastava – Sjećanje na Domovinski 

rat 
8. razred predmetni učitelj terenska nastava svibanj 

Sat razrednika - Učenička prava i dužnosti i način 

njihova ostvarivanja 
8. razred razrednica sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Domoljublje 8. razred razrednica sat razrednika tijekom godine 
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DIMENZIJA CILJ NASTAVNA JEDINICA / TEMA NAMJENA 
NOSITELJ 

REALIZACIJE 

NAČIN 

REALIZACIJE 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

 

 

 

E 

K 

O 

L 

O 

Š 

K 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmjeravanje 

na važnost 

održivog 

razvoja i 

čuvanje 

prirodnih 

bogatstva 

 

 

 

 

 

 

Zelena čistka 1.-8. razred svi učitelji izvanučionična nastava tijekom godine 

Projektni dan EKO škole - "Škola u pokretu" 1.-8. razred svi učitelji terenska nastava rujan 

Hrvatski jezik - Književnost: Nada Mihoković – 

Kumrić – Dan planeta Zemlje (odgovorno 

ponašanje prema okolišu) 

2. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Glazbena kultura - Muhara (tonovi) - pjevanje, 

slušanje, glazbena igra (zaštita okoliša i održivi 

razvoj) 

2. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Priroda i društvo - Vode u zavičaju (održivi razvoj) 2. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Engleski jezik – Toys from recycled materials 2. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Sat razrednika – Odgovorno ponašanje prema 

okolišu 
2. razred učiteljica sat razrednika tijekom godine 

Vjeronauk – Čudesni Božji svijet 2. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Čišćenje okoliša škole 

(održavanje čistoće prostora i okoliša) 
2. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Posjet Vranjevu (posjet 

reciklažnom dvorištu – zbrinjavanje otpada) 
2. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 
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E 

K 

O 

L 

O 

Š 

K 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Usmjeravanje 

na važnost 

održivog 

razvoja i 

čuvanje 

prirodnih 

bogatstva 

Izvanučionička nastava - Poučna šetnjica Virovima 

(odgovorno ponašanje prema okolišu) 
2. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Hrvatski jezik - Književnost: Čudovišna kiša 3. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Priroda i društvo - Gospodarstvo i kvaliteta okoliša 3. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Priroda i društvo - Vode zavičaja 3. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Sat razrednika - Racionalno i odgovorno trošenje 

prirodnih resursa 
3. razred učiteljica sat razrednika tijekom godine 

Izvanučiončka nastava - Posjet reciklažnom 

dvorištu Vranjevo 
3. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Priroda i društvo - Sunce – uvjet života (zaštita 

okoliša i održivi razvoj) 
4. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Priroda i društvo - Povezanost biljaka i životinja 

(zaštita okoliša i održivi razvoj) 
4. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Sat razrednika - Štedimo energiju (zaštita okoliša i 

održivi razvoj) 
4. razred učiteljica sat razrednika tijekom godine 

Vjeronauk - Tebi je sve povjereno – Zajedno 

stvarati i čuvati svijet 
4. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Izvanučiončka nastava - Posjet reciklažnom 

dvorištu Vranjevo 
4. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 
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Priroda - Zaštita prirode u Republici Hrvatskoj 6. razred predmetni učitelj predavanje tijekom godine 

Geografija - Voda i život Afrike 6. razred predmetni učitelj predavanje siječanj 

Sat razrednika - Prava i odgovornosti učenika u 

zaštiti okoliša 
6. razred razrednica sat razrednika listopad 

Engleski jezik - Making people aware 6. razred predmetni učitelj 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Hrvatski jezik - Glagolska vremena – sadašnja i 

prošla 
6. razred predmetni učitelj 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Biologija - Evolucija 7. razred predmetni učitelj predavanje tijekom godine 

Fizika - Oblici energije: Kinetička energija – 

obrada 
7. razred predmetni učitelj predavanje tijekom godine 

Geografija - Ostale države Sjeverne Europe 7. razred predmetni učitelj predavanje tijekom godine 

Sat razrednika - Brinem za svoj okoliš! 7. razred predmetni učitelj sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Utjecaj gospodarstva, znanosti, 

kulture i politike na okoliš (22.4. Dan planeta 

Zemlje) 

7. razred predmetni učitelj predavanje tijekom godine 

Sat razrednika - Putujem pametno 7. razred predmetni učitelj sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Klima se mijenja – a ja? 7. razred predmetni učitelj sat razrednika tijekom godine 

Geografija - Jadransko more 8. razred predmetni učitelj predavanje siječanj 

Geografija - Prirodna i kulturna baština gorske 

Hrvatske  
8. razred predmetni učitelj predavanje ožujak 
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Vjeronauk - Vrste praktičnog ateizma 8. razred predmetni učitelj 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 
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DIMENZIJA CILJ NASTAVNA JEDINICA / TEMA NAMJENA 
NOSITELJ 

REALIZACIJE 

NAČIN 

REALIZACIJE 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

 

K 

U 

L 

T 

U 

R 

O 

L 

O 

Š 

K 

A 

 

 

 

 

 

 

Upoznavanje 

vlastite kulture, 

prepoznavanje 

doprinosa 

različitih 

kulturnih 

utjecaja na 

zajednicu. 

 

 

Upoznavanje 

druge kulture 

 i razvoj 

međusobnog 

poštovanja 

 

 

 

 

Likovna kultura - Kontrast, svijetli i tamni tonovi 

boje (minijatura, anđeo) – slikanje 
2. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Priroda i društvo - Kulturne ustanove 2. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Sat razrednika -Međukulturni dijalog (razvoj 

osobnog, zavičajnog te hrvatskog domovinskog 

identiteta) 

2. razred učiteljica sat razrednika tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Posjet muzeju (razvoj 

osobnog, zavičajnog te hrvatskog domovinskog 

identiteta) 

2. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Izvanučionička nastava -Dječji karneval u 

Vinkovcima (razvoj osobnog, zavičajnog te 

hrvatskog domovinskog identiteta) 

2. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Kulturno – duhovna 

baština zavičaja (razvoj osobnog, zavičajnog te 

hrvatskog domovinskog identiteta) 

2. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Hrvatski jezik - Književnost: Svaki kraj nekome je 

zavičaj 
3. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Likovna kultura - Portal – površina/visoki, niski i 

udubljeni reljef 
3. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Sat razrednika - Dani kruha i plodova zemlje 3. razred učiteljica sat razrednika tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Upoznavanje užeg 3. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 
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K 

U 

L 

T 

U 

R 

O 

L 

O 

Š 

K 

A 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

Upoznavanje 

vlastite kulture, 

prepoznavanje 

doprinosa 

različitih 

kulturnih 

utjecaja na 

zajednicu. 

 

 

Upoznavanje 

druge kulture 

 i razvoj 

međusobnog 

poštovanja 

 

 

 

 

 

zavičaja 

Izvanučionička nastava - Dječji karneval u 

Vinkovcima 
3. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Dan sjećanja na Vukovar 

– posjet parku 
3. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Dani Ivane Brlić – 

Mažuranić – posjet Slavonskom Brodu 
3. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Izvanučionička nastava -Zelena čistka i Projektni 

dan EKO škole 
3. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Izvanučionička nastava -Kulturno – duhovna 

baština zavičaja 
3. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Hrvatski jezik - Književni jezik: Dragutin Domjanić 

– Kaj (osobni identitet, kulturni identitet i 

međukulturni dijalog) 

4. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Hrvatski jezik - Književnost: Žaneta Fabić – Srce 

(osobni identitet, kulturni identitet i međukulturni 

dijalog) 

4. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Hrvatski jezik - Književnost: Nada Iveljić – Ništa 

zato što si malen cvijete (osobni identitet, kulturni 

identitet i međukulturni dijalog) 

4. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Likovna kultura - Plakat povodom dana pismenosti 

(kolaž iz časopisa) 
4. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Priroda i društvo - Stanovništvo Hrvatske (osobni 4. razred učiteljica predavanje/ tijekom godine 



30 

 

 

 

K 

U 

L 

T 

U 

R 

O 

L 

O 

Š 

K 

A 

 

Upoznavanje 

vlastite kulture, 

prepoznavanje 

doprinosa 

različitih 

kulturnih 

utjecaja na 

zajednicu. 

 

 

Upoznavanje 

druge kulture 

 i razvoj 

međusobnog 

poštovanja 

identitet, kulturni identitet i međukulturni dijalog) radionica 

Priroda i društvo - Naša domovina RH (osobni 

identitet, kulturni identitet i međukulturni dijalog) 
4. razred učiteljica 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

TZK - Narodni ples po izboru zavičajnog područja 

(osobni identitet, kulturni identitet i međukulturni 

dijalog) 

4. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Engleski jezik - Christmas (blagadani) 4. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Engleski jezik - Easter (blagdani) 4. razred učiteljica 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Sat razrednika - Ususret blagdanima 

(interkulturalna otvorenost i komunikacija) 
4. razred učiteljica sat razrednika tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Posjet Gradskoj knjižnici 

Otok (osobni identitet, kulturni identiteti i 

međukulturni dijalog) 

4. razred učiteljica terenska nastava tijekom godine 

Povijest - Križarski ratovi 6. razred predmetni učitelj predavanje studeni 

Glazbena kultura - Tradicijska glazba Istre i 

Kvarnera 6. razred predmetni učitelj predavanje studeni 

Likovna kultura - Odnos oblika, materijala i 

funkcije 
6. razred predmetni učitelj predavanje tijekom godine 

Vjeronauk - Crkveno graditeljstvo 6. razred predmetni učitelj predavanje svibanj 

Likovna kultura - Proporcija, Zlatni rez 7. razred predmetni učitelj predavanje tijekom godine 
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Povijest - Hrvatski narodni preporod 7. razred predmetni učitelj predavanje tijekom godine 

Hrvatski jezik - Povijest Hrvatskog jezika 7. razred predmetni učitelj predavanje tijekom godine 

Glazbena kultura - Tradicijski plesovi iz Slavonije 7. razred predmetni učitelj 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Geografija - Ostale države Jugoistočne Europe 7. razred predmetni učitelj 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Sat razrednika - Pokladna zabava u našoj školi 7. razred razrednica sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Nacionalne manjine u Hrvatskoj 7. razred razrednica sat razrednika tijekom godine 

Vjeronauk - Vrste praktičnog ateizma 8. razred predmetni učitelj predavanje listopad 

Glazbena kultura - Romska glazba 8. razred predmetni učitelj predavanje svibanj 

Sat razrednika - Međukulturni dijalog 8. razred razrednica sat razrednika tijekom godine 

Njemački jezik – Servus, Kinder! 8. razred predmetni učitelj 
predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 
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ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. 
 

MODUL CILJ TEMA NOSITELJ NAMJENA NAČIN REALIZACIJE 
VRIJEME 

REALIZACIJE 

 

 

 

 

 

 

ŽIVJETI 

ZDRAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvijanje 

svijesti učenika 

o važnosti 

zdrave prehrane 

i tjelesne 

aktivnosti te 

stjecanje 

pozitivnih 

navika osobne 

higijene 

 

 

 

 

Škola u pokretu (projektni dan EKO škole) svi učitelji 1.-8.razred terenska nastava rujan 

Hrvatski jezik -Književnost: Jozo Bozo - Dar - 
obrada pjesme (mentalno zdravlje) 

učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Likovna kultura - Različitost (osjećaji) - kontrast 
crta po karakteru 

učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Glazbena kultura - Dom (pjevanje, slušanje) 
(mentalno zdravlje) 

učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Priroda i društvo - Učenička prava i dužnosti - 
ponašanje u školi i odnosi među učenicima 

učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Priroda i društvo - Zdravlje učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

TZK - Hodanje i trčanje uz promjenu 
smjerakretanja (osobna higijena) 

učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

TZK - Ciklična kretanja različitim tempom 
(tjelovježba) 

učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica 
tijekom godine 

Sat razrednika - Pravilna prehrana učiteljica 2. razred sat razrednika 
tijekom godine 

Sat razrednika - Vrste tjelovježbenih aktivnosti u 
slobodno vrijeme 

učiteljica 2. razred sat razrednika 
tijekom godine 

Sat razrednika - Obilježavanje HOO – osnovne 
strukture gibanja 

učiteljica 2. razred sat razrednika 
tijekom godine 

Sat razrednika - Moje obveze u školi učiteljica 2. razred sat razrednika 
tijekom godine 
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ŽIVJETI 

ZDRAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvijanje 

svijesti učenika 

o važnosti 

zdrave prehrane 

i tjelesne 

aktivnosti te 

stjecanje 

pozitivnih 

navika osobne 

higijene 

 

Sat razrednika - Kako sačuvati zdravlje učiteljica 2. razred sat razrednika 
tijekom godine 

Sat razrednika - Pomoć bolesnom prijatelju učiteljica 2. razred sat razrednika 
tijekom godine 

Izvanučionička nastava – Dani kruha učiteljica 2. razred terenska nastava 
tijekom godine 

Izvanučionička nastava –Posjet obiteljskom - 
poljoprivrednom gospodarstvu u Komletincima 

učiteljica 2. razred terenska nastava 
tijekom godine 

Hrvatski jezik - Kazalište učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Hrvatski jezik - Pranje ruku učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Glazbena kultura - Smijeh nije grijeh učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Priroda i društvo - Pravilne životne navike učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Priroda i društvo - Tjelovježba učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Priroda i društvo - Briga za zdravlje učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Priroda i društvo - Zarazne bolesti učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

TZK - Opće pripremne vježbe učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Sat razrednika - Postignuća i odgovornost za 
učenje 

učiteljica 3. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Razvoj ljudskog tijela učiteljica 3. razred sat razrednika tijekom godine 
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ŽIVJETI 

ZDRAVO 

 

 

 

 

Sat razrednika - Ostvari ono što želiš učiteljica 3. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Duševno i opće zdravlje učiteljica 3. razred sat razrednika tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Posjet obiteljsko - 

poljoprivrednom gospodarstvu u Komletincima 
učiteljica 3. razred terenska nastava tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Poučna šetnjica Virovima učiteljica 3. razred terenska nastava tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Dani kruha učiteljica 3. razred terenska nastava ožujak 

Hrvatski jezik -Opisivanje - Moje tijelo 

učiteljica 
4. razred 

predavanje/ 

radionica studeni 

Priroda i društvo -Pravilne životne navike 

učiteljica 
4. razred 

predavanje/ 

radionica veljača 

Priroda i društvo -Tjelovježba 

učiteljica 
4. razred 

predavanje/ 

radionica rujan 

TZK - Vođenje lopte s promjenom smjera kretanja 

učiteljica 
4. razred 

predavanje/ 

radionica rujan 

Sat razrednika - Pravilan odabir tjelovježbenih 
aktivnosti u slobodno vrijeme 

učiteljica 
4. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Sudjelujemo u radu škole 
učiteljica 

4. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Rješavanje problema i donošenje 
odluka 

učiteljica 
4. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Razvoj samopouzdanja 
učiteljica 

4. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Rast i razvoj ljudskog tijela od 

začeća do puberteta 

učiteljica 
4. razred sat razrednika tijekom godine 

Izvanučionička nastava - Poučna šetnjica Virovima 
učiteljica 

4. razred terenska nastava tijekom godine 

Priroda i društvo - Kruženje tvari i protok energije 
predmetni 

učitelj 
6. razred predavanje (Pid) tijekom godine 

Priroda i društvo -Iskorištavanje i zaštita travnjaka 
predmetni 

učitelj 
6. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 
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ŽIVJETI 

ZDRAVO 

 

 

 

 

Priroda i društvo -Onečićenje i zaštita voda 
predmetni 

učitelj 
6. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Engleski jezik - Higijena životnih prostora i okoliša 

(škola, dom, okoliš) - Making people aware 
predmetni 

učitelj 
6. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

TZK - Sigurnost izvođenja motoričkih gibanja 
predmetni 

učitelj 
6. razred predavanje (Tzk) tijekom godine 

TZK - Promjene kinantropoloških obilježja pod 
utjecajem tjelovježbenih aktivnosti 

predmetni 
učitelj 

6. razred predavanje (Tzk) tijekom godine 

Sat razrednika - Pravilna prehrana - Izrada 
jelovnika prema godišnjim dobima 

razrednik 6. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Komunikacijske vještine razrednik 6. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Zdravlje najveća dragocjenost razrednik 6. razred sat razrednika tijekom godine 

TZK - Temeljne zakonitosti transformacijskih 
procesa 

predmetni 
učitelj 

7. razred predavanje (Tzk) i srz veljača 

TZK - Umor i oporavak  
predmetni 

učitelj 
7. razred predavanje (Tzk) i srz tijekom godine 

Sat razrednika - Umor i oporavak (radne vještine u 

službi zdravlja) razrednica 7. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Kvaliteta učenja - prevencija 

izbjegavanja 

razrednica 
7. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Vršnjački pritisak i 

samopoštovanje 

razrednica 
7. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Vitalne funkcije organizma razrednica 
7. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika -Prva pomoć u situacijama kad je 

ugrožen život 

razrednica 
7. razred sat razrednika tijekom godine 

Kemija - Sapuni i detergenti 
predmetni 

učitelj 
8. razred predavanje (Kem) tijekom godine 

Kemija - Organska kemija u svojoj primjeni u predmetni 8. razred predavanje (Kem) tijekom godine 
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ŽIVJETI 

ZDRAVO 

proizvodnji sintetičkih polimera utječe na zdravlje 
ljudi 

učitelj 

TZK - Doziranje, distribucija i kontrola opterećenja 
tjelovježbe 

predmetni 
učitelj 

8. razred predavanje (Tzk) tijekom godine 

TZK - Ozljede pri tjelesnim aktivnostima i prva 
pomoć 

predmetni 
učitelj 

8. razred predavanje (Tzk) tijekom godine 

Hrvatski jezik -Mjesečni projekti - uvod 
predmetni 

učitelj 
8. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Hrvatski jezik -Mjesečni projekt: Moj dan u 

budućnosti - film 

predmetni 

učitelj 
8. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Hrvatski jezik -Mjesečni projekt - predstavljanje 

projekta Pravopisni odred 

predmetni 

učitelj 
8. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Hrvatski jezik -Analiza postignuća na kraju šestoga 

razreda - Zaključivanje ocjena 

predmetni 

učitelj 
8. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Engleski jezik - Rastem i odrastam - bullying 
predmetni 

učitelj 
8. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Sat razrednika - Spolno prenosive bolesti i najčešće 
infekcije spolnih organa - I. dio 

razrednica 
8. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Društveno okruženje i navesti 
moguće uzroke poremećaja hranjenja 

razrednica 
8. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Spolno prenosive bolesti i najčešće 
infekcije spolnih organa - II. dio 

razrednica 
8. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Mentalno zdravlje 
razrednica 

8. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Osobna odgovornost za zdravlje i 
odgovorno ponašanje 

razrednica 
8. razred sat razrednika tijekom godine 

Vjeronauk - Suodgovornost za pravedan život u 
društvu 

predmetni 
učitelj 

8. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Vjeronauk - Ljudska prava i dostojanstvo čovjeka predmetni 8. razred predavanje/ tijekom godine 
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učitelj radionica 

Njemački jezik - Meine Omi ist cool - Isst du 
gesund?/ Ernährungspyramide 

predmetni 
učitelj 

8. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 
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MODUL CILJ TEMA NOSITELJ NAMJENA NAČIN REALIZACIJE 
VRIJEME 

REALIZACIJE 

PREVENCIJA 

NASILNIČKOG 

PONAŠANJA 

Razvijanje 

socijalnih i 

komunikacijskih 

vještine važne 

za ophođenje s 

drugim ljudima 

te vještina 

nenasilnog 

rješavanja 

sukoba. 

Hrvatski jezik - Književnost: Zvjezdana Žagar - 
Prijatelj (ponašanje u školi) 

učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Priroda i društvo -NJ: Ponašanje u školi 
(ponašanje u školi i odnosi među učenicima) 

učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Priroda i društvo - Zanimanja ljudi učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

TZK - Elementarne igre trčanjem (ponašanje u 
školi) 

učiteljica 2. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Sat razrednika - Ponašanje u školi učiteljica 2. razred sat razrednika rujan 

Sat razrednika - Ponašanje prema djeci i 
odraslima 

učiteljica 2. razred sat razrednika ožujak 

Sat razrednika - Ponašanje prema životinjama učiteljica 2. razred sat razrednika listopad 

TZK - Dodavanje i hvatanje lopte s dvije ruke u 

kretanju 
učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

TZK - Vođenje lopte učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Sat razrednika - Poštivanje pravila i autoriteta učiteljica 3. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Humano ponašanje učiteljica 3. razred sat razrednika ožujak 

Sat razrednika - Poželjna ponašanja učiteljica 4. razred sat razrednika siječanj 

Sat razrednika - Životne vještine učiteljica 4.razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Promocija odgovornog ponašanja razrednik 6.razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika -Vrijednosti razrednik 6. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Promocija odgovornog ponašanja razrednica 7.razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Samokontrola razrednica 7. razred sat razrednika svibanj 

Sat razrednika - Emocionalnost i komunikacija razrednica 8. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Promocija odgovornog 
ponašanja, samokontrola 

razrednica 8. razred sat razrednika tijekom godine 
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MODUL CILJ TEMA NOSITELJ NAMJENA NAČIN REALIZACIJE 
VRIJEME 

REALIZACIJE 

PREVENCIJA 

OVISNOSTI 

Prepoznati 
rizike povezane 
s korištenjem 

sredstava 
ovisnosti 

tijekom 
obrazovanja i 

karijere. 
 
 

Prepoznati 

utjecaj medija i 

reklama na 

rizično 

ponašanje. 

TZK -Štafetne igre s pomagalima (odgovorno 

ponašanje) 
učiteljica 

2. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Sat razrednika -Internet u svakodnevnom životu 
učiteljica 

2. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika -Odgovorno ponašanje i naše 
zdravlje 

učiteljica 
2. razred sat razrednika tijekom godine 

Izvanučionička nastava -Škola plivanja 
učiteljica 

2. razred terenska nastava tijekom godine 

Likovna kultura -Strip - zabranjeno pušenje učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

TZK -Ritmičko pretrčavanje prepreka do 30cm 
visine 

učiteljica 3. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Sat razrednika - Ponašanje i naše zdravlje učiteljica 3. razred sat razrednika tijekom godine 

Izvanučionička nastava -Škola plivanja učiteljica 3. razred terenska nastava tijekom godine 

Priroda i društvo -Štetnost ovisnosti učiteljica 4. razred 

predavanje/ 

radionica tijekom godine 

Sat razrednika -Mediji i sredstva ovisnosti učiteljica 4. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Osobna odgovornost za zdravlje i 
odgovorno ponašanje 

učiteljica 4. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Utjecaj medija i vršnjaka prema 
sredstvima ovisnosti 

razrednik 6. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Odolijevanje pritisku vršnjaka razrednik 6. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika – Opasnosti interneta razrednik 6. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Rizične situacije / rizična 
ponašanja 

razrednica 7. razred sat razrednika studeni 

Sat razrednika - Rizična ponašanja i posljedice na 
obrazovanje 

razrednik 8. razred sat razrednika tijekom godine 
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MODUL CILJ TEMA NOSITELJ NAMJENA NAČIN REALIZACIJE 
VRIJEME 

REALIZACIJE 

SPOLNA RODNA 

RAVNOPRAVNOST 

I ODGOVORNO 

SPOLNO 

PONAŠANJE 

Poticati 

učenike na 

odgovorno i  

društveno 

prihvatljivo 

ponašanje. 

 

 

Razumijevanje 

promjena na 

tijelu i potreba 

koje se javljaju 

s odrastanjem 

 

Sat razrednika - Odgovornost i poštovanje prema 
vlastitom tijelu (1) 

učiteljica 3. razred sat razrednika travanj 

Sat razrednika - Odgovornost i poštovanje prema 
vlastitom tijelu (2) 

učiteljica 3. razred sat razrednika travanj 

Sat razrednika - Rodne uloge u obitelji učiteljica 4. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Razlika između roda u društvu i 

školi 
učiteljica 4. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Emocije u vršnjačkim odnosima razrednica 6. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Uloga medija u vršnjačkim 
odnosima 

razrednica 6. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Važnost samopoštovanja, 
aseritivnosti i osobnog integriteta za odgovorno 

odlučivanje 1 

razrednica 7. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Važnost samopoštovanja, 
aseritivnosti i osobnog integriteta za odgovorno 
odlučivanje 2 

razrednica 7. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Komunikacija o spolnosti razrednica 7. razred sat razrednika veljača 

Sat razrednika - Odgađanje spolne aktivnosti i 

rizici (pre)ranih spolnih odnosa 
razrednica 8. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Odgovorno spolno ponašanje 1 razrednica 8. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Odgovorno spolno ponašanje 2 razrednica 8. razred sat razrednika tijekom godine 

Sat razrednika - Važnost samopoštovanja, 
aseritivnosti i osobnog integriteta za odgovorno 
odlučivanje 

razrednica 8. razred sat razrednika tijekom godine 
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PROGRAM EKO ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. 

 

  

TEMA RAZRED 
NOSITELJ 

REALIZACIJE 
NAČIN REALIZACIJE 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

ZAŠTITA OKOLIŠA 1-.8. Učenici, nastavnici Čišćenje i uređenje okoliša škole Nastavna godina 

ZAŠTITA OKOLIŠA 1.-8. Učenici, nastavnici Na satima obradom nastavnih jedinica Nastavna godina 

ZDRAV ŽIVOT 1.-8. Učenici, nastavnici Na nastavnim satima obradom nastavnih jedinica Nastavna godina 

PROMET 1.-8. Učenici, nastavnici Na nastavnim satima obradom nastavnih jedinica Nastavna godina 

ENERGIJA 5.-8. Učenici, nastavnici 
Predmeti: geografija, priroda, povijest, engleski jezik, 

tehnička kultura 
Nastavna godina 

OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI 

RAZVOJ   -   projekt 
1.-8. Učenici, nastavnici 

Raznim praktičnim aktivnostima,izletima, suradnjom s 

vanjskim suradnicima, predavanjima i izradom prezentacija. 
Školska godina 

RECIKLIRANJE PAPIRA 1.-8. Učenici, nastavnici Pravilno osvajanje otpada, recikliranje Školska godina 

PROJEKTNI DAN EKO-

ŠKOLE“ 
Živjeti zdravo -Škola u pokretu" 

1.-8. Učenici ,nastavnici Terenska nastava u šumu rujan 

ZELENA ČISTKA 1.-8. 
Svi djelatnici škole, učenici, 

vanjski suradnici 
Zajedničko čišćenje okoliša Rujan i travanj 

OTPAD 2.i3. 
Učenici , učiteljice 2. i 3. 

razreda 
Odlazak na reciklažno dvorište „Vranjevo“ ožujak 
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PLAN I PROGRAM KNJIŽNIČKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. 

 

1. razred 

NAZIV NASTAVNE JEDINICE KLJUČNI POJMOVI OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 

Knjižnica – mjesto poticanja 

čitalačke i informacijske pismenosti 

(1 sat) 

Školska knjižnica, školski knjižničar, 

slikovnica, knjiga, pravila ponašanja, 

 upoznati knjižnični prostor, školskog knjižničara, izvore znanja i čemu oni 

služe kao i s pravilima ponašanja unutar knjižnice te njihovom odnosu prema knjizi 

 naučiti učenike posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme 

 razviti sposobnosti promatranja, zapažanja i slobodnog iznošenja vlastitog 

mišljenja 

 razlikovati knjižnicu od knjižare 

Sat lektire u knjižnici(1 sat) /  steći vještinu čitanja i čitanja s razumijevanjem 

2. razred 

NAZIV NASTAVNE JEDINICE KLJUČNI POJMOVI OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 

Dječji časopisi 

(1 sat) 

Poučno – zabavni list, mjesečnik, 

naslovnica, rubrika 

 prepoznati i imenovati dječje časopise 

 razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa 

 prepoznati rubriku i odrediti poučava li nas ili zabavlja 

 razlikovati časopise prema vremenu izlaženja 

 čitati dječje časopise 

Sat lektire u knjižnici: Pismo iz 

Zelengrada 

(1 sat) 

Knjiga, bajka, zanimanje 

 razviti učenikove čitateljske navike i interese 

 razumjeti i komentirati pročitani tekst 

 doživjeti knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti  

oslobađajući na taj način kreativni potencijal učenika 

 usvojiti nove riječi te tako bogatiti rječnik 
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3. razred 

NAZIV NASTAVNE 

JEDINICE 
KLJUČNI POJMOVI OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 

Put od autora do 

čitatelja 

(1 sat) 

Knjiga, autor, ilustrator, prevoditelj, nakladnik 

 prepoznati dijelove knjige (naslovna strana, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, 

nakladnik) i imenovati osobe koje sudjeluju u njezinu nastanku 

 znati pronaći podatke u knjizi 

 samostalno čitati književnoumjetničke tekstove 

Sat lektire u knjižnici 

(1 sat) 
Roman, film 

 razviti učenikovu sposobnost  samostalnog čitanja 

 samostalno interpretirati lektiruprimjenjujući ranije usvojeno znanje 

 doživjeti knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti  

oslobađajući na taj način kreativni potencijal učenika 

 razviti sposobnosti komunikacije s medijima 

4. razred 

NAZIV NASTAVNE 

JEDINICE 
KLJUČNI POJMOVI OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 

Referentna zbirka – 

priručnici 

(1 sat) 

Referentna zbirka, enciklopedija, leksikon, rječnik, 

atlas, pravopis, kazalo, abecedni red 

 poznavati referentnu zbirku i načine njezine uporabe u svrhu proširivanja 

znanja 

 prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima 

 osposobiti učenike za pronalazak i primjenu traženih informacija u 

referentnoj zbirci 

Sat lektire u knjižnici 

(1 sat) 
/ 

 razviti učenikove čitateljske navike i interese 

 razumjeti i samostalno interpretirati lektiru primjenjujući ranije usvojeno 

znanje 

• doživjeti knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti  

oslobađajući na taj način kreativni potencijal učenika 

 razviti literarne i jezične sposobnosti 
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5. razred 

NAZIV NASTAVNE 

JEDINICE 
KLJUČNI POJMOVI OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 

Časopisi – izvori novih 

informacija 

(1 sat) 

Znanost, struka, sažetak 

 upoznati učenike s časopisima kao vrstom masovnog medija, ali kao i izvorom 

znanja 

 prepoznati i imenovati znanost, zapaziti njihovo grananje 

 čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem - znati ga prepričati i napisati sažetak 

Sat lektire u knjižnici  

(1 sat) 
Roman, znanstvena fantastika, film 

 razviti učenikove čitateljske navike i interese 

 spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj djela 

 razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnje, opisivanje i dijalog 

 znati okarakterizirati likove i odnose između njih 

 razviti sposobnosti komunikacije s medijima 

6. razred 

NAZIV NASTAVNE 

JEDINICE 
KLJUČNI POJMOVI OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 

Samostalno pronalaženje 

informacija 

(1 sat) 

UDK sustav, popularno – znanstvena i 

stručna literatura, dobna klasifikacija 

 razumjeti sustav Univerzalne decimalne klasifikacije kojom se klasificiraju 

znanstveno – popularna i stručna djela i prema njoj pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici 

 služiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaženju informacija za potrebe 

problemsko – istraživačke i projektne nastave 

Sat lektire u knjižnici 

(1 sat) 
/ 

 osposobiti za samostalno čitanje književne lektire, za prosudbu i vrjednovanje 

pročitanih djela 

 razviti sposobnosti komunikacije s medijima 
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7. razred 

NAZIV NASTAVNE 

JEDINICE 
KLJUČNI POJMOVI OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 

Časopisi na 

različitim medijima 

(1 sat) 

Tiskani i elektronički časopis, autorstvo, citat 

 pretraživati fondove knjižnica putem e-kataloga 

 znati pronaći odgovor na pitanje ima li određena knjižnica neku jedinicu 

knjižnične građe,  koliko ih ima i koji im je trenutačni status 

 samostalno uočiti koje knjige nekog autora ima  knjižnica; pretraživati 

pomoću UDK oznake i pomoću predmetnice 

 prepoznati školsku knjižnicu kao dio globalne informacijske mreže te 

vrijednost kvalitetne informacije u svakodnevnom životu 

Sat lektire u knjižnici 

(1 sat) 
/ 

 osposobiti za samostalno čitanje književne lektire, za prosudbu i 

vrjednovanje pročitanih djela 

 razviti sposobnosti komunikacije s medijima 

8. razred 

NAZIV NASTAVNE 

JEDINICE 
KLJUČNI POJMOVI OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 

Sustav i uloga 

pojedinih knjižnica 

(1 sat) 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna 

i školska knjižnica; on – line katalog i on – line 

informacija 

 razumjeti sustav i poslovanje pojedinih vrsta knjižnica u RH i u svijetu 

 znati samostalno pretraživati fondove knjižnica e-katalogom radi 

pronalaženja jedinica knjižne građe ili izvora informacija za samostalnu izradu  

učeničkog rada 

Sat lektire u knjižnici 

(1 sat) 
/ 

 razviti zanimanje za književno-umjetničku riječkoja  proizlazi iz stvarnih 

potreba, interesa i sposobnosti učenik 

 osposobiti za samostalno čitanje književne lektire, za prosudbu i 

vrjednovanje pročitanih djela 

 razviti osjetljivost za književnu riječ, za njezine vrijednosti u životu čovjeka i 

za trajne vrijednosti svekolikoga života o kojima svako književno djelo progovara 

na osobit način 

 razviti sposobnosti komunikacije s medijima 
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