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OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 

ĐURĐENOVAC 

KLASA: 011-03-03/15-1-1 

URBROJ: 2149-08/15-10 

Đurđenovac,  29. rujna  2015. 

 

Temeljem članka 28. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
( Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10-isp. i 90/11. ) i članka 15. Statuta škole, 
Školski odbor Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera na 25. sjednici održanoj 29. rujna 
2015. godine donosi  sljedeću 

 

O D L U K U 
 

1.Donosi se Školski kurikulum Osnovne škole J. J. Strosssmayera za školsku 2015./2016. 
godinu. 

2. Školski kurikulum bit će objavljen na mrežnim stranicama škole te  dostupan svakom 
roditelju i učeniku u pisanom obliku. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Ravnateljica škole je upoznala Učiteljsko vijeće  i Vijeće roditelja s tekstom Prijedloga 
školskog kurikuluma  za školsku 2015/2016. godinu. 

Vijeće roditelja je na svojoj sjednici održanoj dana 29. rujna 2015. godine dalo pozitivno 
mišljenje o Prijedlogu školskog kurikuluma za školsku  2015/2016. godinu. 

Nakon razmatranja, Učiteljsko vijeće je utvrdilo prijedlog teksta Školskog kurikuluma na 
sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine  te se postupa kao u izreci ove Odluke. 

 

          Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                     __________________________________ 

   Kristina Mihalčić, prof.  
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1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 
 

Naziv škole: Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera 

Adresa škole: Đurđenovac, Kardinala A. Stepinca bb 

Županija: Osječko – baranjska 

Telefonski brojevi:  031 / 601 – 101  Broj faksa: 031 / 601 – 530 

e - pošta: ured@os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr 

web: http://os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr/ 

 

Broj učenika:  I. - IV. razred: 229  Broj razrednih odjela I. - IV. razred: 19 

 V. - VIII.razred: 236  Broj razrednih odjela V. - VIII. razred: 13 

 Posebni odjeli: 22  Broj posebnih odjela: 3 

 Ukupno: 487   Ukupno: 35 

Broj područnih škola: 6 

Broj područnih razrednih odjela: 11 

Broj djelatnika: a) učitelja razredne nastave: 19 

 b) učitelja predmetne nastave:29 

 c) stručnih suradnika: 3 

 d) defektologa: 3 

            e) ostalih djelatnika: 21 

Ravnatelj škole: Martina Pavlić, prof. 

Voditelj PŠ Beljevina: Terezija Pavlović 

Voditelj PŠ Bokšić: Bernarda Djedović 

Voditelj PŠ Bokšić Lug: Bernarda Djedović 

Voditelj PŠ Klokočevci: Marija Marković 

Voditelj PŠ Pribiševci: Martina Tolnaj 

Voditelj PŠ Šaptinovci: Marija Marković 

 

 

mailto:ured@os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr
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2. RAZVOJNI PLAN 
 

Školski razvojni plan OŠ J. J. Strossmayera, Đurđenovac: 

Prioritetno područje:  Kvaliteta nastave 
Ciljevi Poboljšati ekološku osviještenost učenika 
Metode i aktivnosti za 
ostvarenje ciljeva 

Razmjena ideja 
Projekti: Sakupljanje starog papira 
                  Sakupljanje starih baterija 
Izvannastavne aktivnosti: Mali zeleni,  Mali čuvari prirode 

Nužni resursi Satovi razrednih odjela 
Izvnnastavne aktivnosti 
Projekti škole 

Vremenik Tijekom školske godine 
Nadležna osoba Učiteljsko vijeće 

Vijeće roditelja 
Vijeće učenika 
Roditelji 
Učenici 
Stručna služba 
Vanjski suradnici 
Ostali djelatnici škole 

Mjerljivi pokazatelji 
ostvarivanja ciljeva 

Anketa za  učenike 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

3. IZBORNA NASTAVA 

3.1. Vjeronauk (rimokatolički I starokatolički) 
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Cilj: Pomoći učenicima da ostvare ljudski i kršćanski odgoj i savjest te izgrade zrelu i 
odgovornu savjest u odnosu prema Bogu, sebi i drugima; osposobiti za dublje shvaćanje i 
povezivanje biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i društvenim životom, pomoći 
učenicima da naslute da je Isusova ljubav nešto veliko i neuobičajeno. 
 
Namjena: Od 1. do 8. razreda. 

Nositelji: Vjeroučiteljice Bernarda Djedović, Marijana Fridl, Ankica Golik, Terezija Pavlović, te 
vanjski suradnik vlč. Stjepan Topolski. 

Način realizacije: U sklopu tjednog zaduženja učitelja, 2 sata tjedno. 

Vremenik: Tijekom nastavne godine. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno i brojčano 
vrednovanje i praćenje postignuća učenika u skladu s ciljevima, zadaćama i sadržajima. 

Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 

 

Razredna nastava 

Razred Razredni odjel Broj učenika Vjeroučitelj/ica 
1 
 

1.a 14 Marijana Fridl 
1.b 13 Ankica Savić 

2 
 

2.a 17 Marijana Fridl 
2.b 17 Ankica Savić 

3 
 

3.a 19 Marijana Fridl 
3.b 21 Ankica Savić 

4 
 

4.a 18 Marijana Fridl 
4.b 17 Ankica Savić 

1./4.;2./3. PŠ Beljevina 22 Terezija Pavlović 
2./3.;1./4. PŠ Bokšić 16 Bernarda Djedović 
1./2.;3./4. PŠ Bokšić Lug 11 Bernarda Djedović 
1./4.;2./3. PŠ Klokočevci 16 Bernarda Djedović 
1/2/3/4 PŠ Pribiševci 11 Bernarda Djedović 
1./3.;2./4. PŠ Šaptinovci 6 Bernarda Djedović 
  8 vlč. Stjepan Topolski 
Ukupno od I. do IV. 
razreda 

224  

 

 

 

 

Predmetna nastava 

 Razred Broj učenika Učitelj 

 5. a 20 Marijana Fridl 
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5. 

 

5. b 19 Marijana Fridl 

5. c 18 Ankica Savić 

 

6. 

6. a 17 Marijana Fridl 

6. b 18 Ankica Savić 

6. c 18 Ankica Savić 

 

7. 

 

7.a 19 Marijana Fridl 

7.c 20 Ankica Savić 

7.d 16 Ankica Savić 

 

8. 

 

8.a 15 Marijana Fridl 

8.b 16 Marijana Fridl 

8.c 16 Ankica Savić 

8.d 19 Ankica Savić 

Ukupno od V. do VIII. 

razreda 

231  

Posebni odjel 6 Bernarda Djedović 

Ukupno od I. do VIII. 450  
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3.2. Informatika 
 

Cilj: Učenici moraju naučiti djelotvorno upotrebljavati računala i biti sposobni ugraditi 
osnovne zamisli algoritamskoga načina razmišljanja u rješavanju svakodnevnih problema. 
Nastava se odvija prema nastavnom planu i programu za osnovnu školu. 
 
Namjena: Od  5. do 8. razreda. 

Nositelji: Učitelji informatike: Verica Marinović i Velimir Stanić  

Način realizacije: U sklopu tjednog zaduženja učitelja, 2 sata tjedno. 

Vremenik: Tijekom nastavne godine. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno i brojčano 
vrednovanje i praćenje postignuća učenika u skladu s ciljevima, zadaćama i sadržajima. 

Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 

 

Razred Razredni odjel Broj učenika Učitelj informatike 

5. 
5.a 7   

         Verica Marinović 
 

5.b 15 
5.c 11 

Ukupno 33  

6. 

6. a 9  
          Velimir Stanić 6. b 12 

6. c 18 

Ukupno 39  

7. 
7.a 15  

         Verica Marinović 7.c 15 
7.d 11 

Ukupno 41  

8. 

8.a 2  
        Velimir Stanić 8.b 4 

8.c 11 
8.d 5 

Ukupno 22  

Ukupno od V. do VIII. 
razreda 

135 
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3.3. Izborna nastava stranog jezika 
 

Cilj: Usmena i pisana komunikacijska kompetencija na stranom jeziku proširena elementima 
sociokulturne, interkulturalne te čitalačke/književne kompetencije. Osim jezičnih nužno je 
razvijati i vještine komuniciranja, timskog rada te osposobljavati učenika za rješavanje 
problema. Sva nastava stranih jezika pa tako i izborna izvodi se prema važećem nastavnom 
planu i programu za osnovne škole. 

Namjena: Od 4. do 8. razreda. 

Nositelji: Učiteljica njemačkog jezika Kristina Mihalčić. 

Način realizacije: U sklopu tjednog zaduženja učitelja, 2 sata tjedno. 

Vremenik: Tijekom nastavne godine. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno i brojčano 
vrednovanje i praćenje postignuća učenika u skladu s ciljevima, zadaćama i sadržajima. 

Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 

Njemački jezik 

  

Razred Razredni odjel Broj učenika Učiteljica njemačkog jezika 

4. 

4. a 10 Kristina Mihalčić 

4. b 3 Kristina Mihalčić 

PŠ Beljevina 4 Kristina Mihalčić 

Ukupno  17  

5. 
5.a, b 12 Kristina Mihalčić 

5.c 8 Kristina Mihalčić 

Ukupno 20  

6. 
6.a 6 Kristina Mihalčić 

6.c,d 13 Kristina Mihalčić 

Ukupno 19  

7. 
7.a 7 Kristina Mihalčić 

7.c,d 12 Kristina Mihalčić 

Ukupno 19  

8. 
8.a,b 6 Kristina Mihalčić 

8.c,d 3 Kristina Mihalčić 

Ukupno 9  

Ukupno od 5. do 8. 
razreda 

 
84 
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4. DOPUNSKA NASTAVA 

4.1. Dopunska nastava u razrednoj nastavi 
 

Cilj: Pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenih 
nastavnih predmeta učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom 
uspjeha. 

Namjena: Učenici pojedinih razreda razredne nastave. 

Nositelji: Učiteljice razredne nastave, svaka za svoj razred. 

Način realizacije: U dopunsku nastavu se uključuju učenici prema procjeni učiteljice i 
stručnih suradnika škole. 35 sati godišnje dopunske nastave učiteljice raspodjele na hrvatski i 
matematiku prema potrebi. Svi sati dopunske nastave održavaju se u sklopu tjednog 
zaduženja učitelja. 

Vremenik: Tijekom nastavne godine. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno praćenje 
napredovanja učenika tijekom školske godine. 

Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 

R. br. Ime i prezime Razred Br. učenika Sati 
HJ M 

1. Draženka Boljkovac 1.a 4 4 35 

2. Adrijana Dužnović 1.b 2 3 35 

3. Nada Baričević 2.a 5 5 35 

4. Anica Drobina 2.b 3 3 35 

5. Cvjetanka Šratel 3.a 3 3 35 

6. Dragica Purgar 3.b 4 4 35 

7. Mirjana Umiljanović 4.a 4 4 35 

8. Zora Plavac Malenica 4.b 3 3 35 

9. Ivana Hajnal 1./2. 5 5 35 

10. Dragan Plahinek 3./4. 2 3 35 

11. Magdalena Filipović 1./2. 3 3 35 

12. Maja Mrak 3./4. 2 1 35 

13. Ana Šumski 2./3. 1 1 35 

14. Ivana Mađarić 1./4. 1 1 35 

15. Zoran Osstereicher 1./2. 3 2 35 

16. Romana Šmit 3./4. 3 3 35 

17. Andrijana Buljan 1./2./3./4. 2 2 35 

18. Vesna Andrić 2./4. 1 1 35 

19. Svjetlana Abičić 1./3. 3 1 35 

Ukupno  54 52 665 
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4.2. Dopunska nastava u predmetnoj nastavi 
 

Cilj: Pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenih 
nastavnih predmeta učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom 
uspjeha. 

Namjena: Učenici pojedinih razreda. 

Nositelji: Predmetni učitelji. 

Način realizacije: U dopunsku nastavu se uključuju učenici prema procjeni učitelja i stručnih 
suradnika škole. Svi sati dopunske nastave održavaju se u sklopu tjednog zaduženja učitelja. 

Vremenik: Tijekom nastavne godine. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno praćenje 
napredovanja učenika tijekom školske godine. 

Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 

 

 

 

 

 

  

R. br. Predmet Učitelj Razredi Br. učenika Sati tjedno 

 

1. 

 

Hrvatski jezik 

Ranka Kezerle 6.a,6.b,8.a,8.b 24 1 

Borislava Lehki 7.c,8.c 5 1 
Senka Braz 7.a,7.b,5.a,5.b 20 1 
Ana Magaš 5.c,6.c 10 2 

 

2. 

 

 

Matematika 

Ivana Šovagović 7.c 3-5 1 

Ana Peršić 6.c,7.d,8.c,8.d 25-30 2 

Marina Pavlić 6.a,b,8.a,b,7.a 20-25 1 

3. Engleski jezik 

Jasna Rigo 7.c,d,8.c,d 12 1 
Kristina Horvat 5.a,5.b,7.a,8.a,b 15-20 1 
Martina Tolnaj 5.c,6.c 4-8 1 

 Marija Marković 3. i 4. 4 1 

4. Fizika Verica Marinović 7.c,8.c,8.d 8-10 2 
Zvonimir Sasi 7.a,c,8.a,8.b 5 1 

5. Povijest Dinko Subjak 5.a,6.a,6.b,7.a,8a,b,c,d 5-8 2 
6. Geografija Irena Jurlina Heđi 7.a,c,d,6.b,6.c 11-13 2 
7.  Kemija Jasna Sajdl 7.a,c,d,8.a,b,c,d 10-15 1 
Ukupno  187-220 21 
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5. DODATNA NASTAVA 

5.1. Dodatna nastava u razrednoj nastavi 
 

Cilj: Oblik rada koji se organizira za darovite učenike. 

Namjena: Učenici pojedinih razreda razredne nastave. 

Nositelji: Učiteljice razredne nastave, svaka za svoj razred. 

Način realizacije:Učenici koji su identificirani kao daroviti za određeno nastavno područje ili 
uspješno pokazuju interes uključeni su u dodatnu nastavu koja ima više timskoga 
promišljanja i unošenja promjena u tradicionalan način rada. Učenici se ovakvim radom 
pripremaju i za natjecanja i smotre koje organizira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa. U razrednoj nastavi organizirana je dodatna nastava iz matematike.Svi sati dopunske 
nastave održavaju se u sklopu tjednog zaduženja učitelja. 

Vremenik:Tijekom nastavne godine. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno praćenje 
napredovanja učenika tijekom školske godine. 

Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 

R. br. Ime i prezime Razred Matematika 

Br. učenika Sati 

1. Draženka Boljkovac 1. a 7 35 

2. Adrijana Dužnović 1. b 2 35 

3. Nada Baričević 2. a 8 35 

4. Anica Drobina 2. b 8 35 

5. Cvjetanka Šratel 3. a 4 35 

6. Dragica Purgar 3. b 5 35 

7. Mirjana Umiljanović 4. a 11 35 

8. Zora Plavac Malenica 4. b 5 35 

9. Ivana Hajnal 1./2. 5 35 

10. Maja Mrak 3./4. 3 35 

11. Ivana Mađarić 1./4. 1 35 

12. Zoran Osstereicher 1./2. 2 35 

13. Romana Šmit 3./4. 2 35 

14. Andrijana Buljan 1./2./3./4. 3 35 

15. Vesna Andrić 2./4. 3 35 

16. Svjetlana Abičić 1./3. 1 35 

Ukupno  70 700 
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5.2. Dodatna nastava u predmetnoj nastavi 
 

Cilj: Oblik rada koji se organizira za darovite učenike. 

Namjena: Učenici pojedinih razreda. 

Nositelji: Predmetni nastavnici. 

Način realizacije: Učenici koji su identificirani kao daroviti za određeno nastavno područje ili 
uspješno pokazuju interes uključeni su u dodatnu nastavu koja ima više timskoga 
promišljanja i unošenja promjena u tradicionalan način rada. Učenici se ovakvim radom 
pripremaju i za natjecanja i smotre koje organizira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa. Svi sati dopunske nastave održavaju se u sklopu tjednog zaduženja učitelja. 

Vremenik: Tijekom nastavne godine. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno praćenje 
napredovanja učenika tijekom školske godine. 

Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 

R. 
br. 

Predmet Učitelj Razredi 
Br. 
učenika 

Sati 
tjedno 

1. Hrvatski jezik Ranka Kezerle 8. a, 8. b 9 1 

2. Senka Braz 7.a,7.d 8 1 

3. Ana Magaš 8.d 4 2 

4. Matematika Ana Peršić 6.c,7.d,8.c,8.d 6 2 

6. Ivan Stanić 5.a,b,c 9 1 

7.  Engleski jezik Kristina Horvat 8.a, 8.b 5 1 

8. Fizika Verica Marinović 7.c,8.c,8. d 8 2 

9. Zvonimir Sasi 7.a,7.d,8.a,8.d 8 2 

10. Geografija Irena Jurlina Heđi 7.c,7.d 11 2 

11. Povijest Dinko Subjak 7. a,8.a,8.b,8.c,8.d 8 2 

12. Borislava Lehki 7.c,7.d 5 1 

13. Kemija Jasna Sajdl 8.a,8.b,8.c,8.d 5 1 

14. Biologija Snježana Japec 8.a,8.b 10 1 

15. Likovna kultura Nikolina Steinbrückner svi razredi 5.-8. 10 1 

Ukupno  123 20 
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6. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 

6.1. Izvannastavne aktivnosti u razrednoj nastavi 
Cilj: Svakom učitelju je pružena sloboda kreiranja odgojno-obrazovnog rada izvannastavnih 
aktivnosti kako bi potaknuli učenike za rad izvan redovite nastave.Poticanje kreativnosti 
učenika. 
Namjena: Od 1. do 4. razreda. 
Nositelji: Učiteljice razredne nastave. 
Način realizacije: Izvannastavne aktivnosti mogu biti povezane s nastavnim predmetom ili mogu 
biti interdisciplinarne. Načini i metode realizacije su pretežito radioničkoga, projektnoga, 
skupno-istraživačkoga, samoistraživačkog tipa odgojno-obrazovnog rada, terenske nastave 
i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. Izvannastavne aktivnosti imaju veliku 
ulogu u sprječavanju društveno neprihvatljivoga ponašanja, a iznimno su poticajne za 
samoaktualizaciju učenika i samostalno-istraživačko učenje. 
Vremenik: Tijekom nastavne godine. 
Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno praćenje 
napredovanja učenika tijekom školske godine. 
Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 
R. 
br. 

Naziv skupine Voditelj Razred Br. učenika Sati tjedno 

Matična škola 
1. Ritmika i ples Draženka Boljkovac 1.a 7 1 
2. Likovna skupina Adrijana Dužnović 1.b 10 1 
3. Dramska skupina Nada Baričević 2.a 14 1 
4. EKO-skupina Cvjetanka Šratel 3.a 15 1 
5. Sportska skupina Dragica Purgar 3.b 25 1 
6. Mali zbor Mirjana Umiljanović 4.a 18 1 
7. Dramsko-scenska skupina Zora Plavac Malenica 4.b 22 1 
8. Mali informatičari Velimir Stanić 4.a,4.b 20 1 
PŠ Beljevina 
9. Mješovita skupina Ivana Hajnal 1.-4. 22 1 
PŠ Bokšić 
10. Mali prirodnjaci Magdalena Filipović 1.-4. 9 1 
11. Hokus-pokus Maja Mrak 1.-4. 8 1 
PŠ Bokšić Lug 
12. Mješovita skupina Ivana Mađarić 1.-4. 12 1 
PŠ Klokočevci 

13. 
Recitatorsko-kreativna 
skupina 

Romana Šmit 3. I 4. 7 1 

14. Mali nogomet Zoran Ossteraicher 1. I 2. 9 1 

15. 
Mali zbor: “Pjevat ću 
Gospodinu” 

Bernarda Djedović 2., 3. I 4. 10 2 

PŠ Pribiševci 

16. 
Recitatorsko-kreativna 
skupina 

Andrijana Buljan 1.,2.,3.,4. 11 1 

PŠ Šaptinovci 
17. Dramska skupina Svjetlana Abičić 1.-4. 8 1 
18. Mali zbor Vesna Andrić 1.-4. 6 1 
Ukupno  246 21 
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RITMIKA I PLES 

Cilj: Poticanje interesa za plesne aktivnosti, razvijati sluh, ritam, koordinaciju i cjelokupnu 
motoriku 
Namjena: Zadovoljavanje specifičnih interesa djece i provođenje dodatnih aktivnosti 
usmjerenih na ples izvan propisanog nastavnog plana i programa  
Nositelji: Draženka Boljkovac i učenici od 1. do 4. razreda 
Način realizacije:  Izvođenje plesnih i ritmičkih elemenata, upoznavanje i izvođenje dječjih 
plesova 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Sudjelovanje na razrednim i školskim priredbama 
Troškovnik:  Troškovi plesnih kostima 
 

LIKOVNA SKUPINA 

Cilj: Razvijanje sposobnosti likovnog izražavanja 
Namjena: Senzibilizirati učenike za zamišljanje, poticati kreativnost  
Nositelji: Učenici od 1. do 4. razreda i voditeljica Adrijana Dužnović. 
Način realizacije: Rad u skupinama, individualno stvaranje i izražavanje.  
Vremenik: tijekom školske godine, 1 sat tjedno 
Način vrednovanja: Pripremanje programa za školske priredbe i sudjelovanje na školskim 
priredbama.  
Troškovnik: Materijal za izradu lutaka (hamer papir, ljepilo, bojice) – 150,00 Kn 

 

DRAMSKA  SKUPINA 

Cilj: Osposobljavanje za komunikaciju, razvijanje govorne sposobnosti i izražajnosti, 
upoznavanje s dramskim stvaralaštvom i kazališnim medijem, upoznavanje i svladavanje 
osnovnih pravila scenskog ponašanja i dramskih postupaka i tehnika. 
Namjena: Učenike 1. - 4. razreda osloboditi u dramskom izričaju. 
Nositelji : učiteljica Nada Baričević i  učenici 1.- 4.  te učiteljica Svjetlana Abičić i učenici PŠ 
Šaptinovci 
Način realizacije: U školi i izvan škole (kroz razredne i školske priredbe, gostovanja...) 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Troškovnik: oko 200 kn 
Vrednovanje: Redovito praćenje i zaključno opisno ocjenjivanje. 
 

EKO- SKUPINA 

Cilj: Pobuditi ekološku svijest, osvijestiti potrebu promjena načina ponašanja i odnosa prema 
okolišu, razvijati kreativnost pozitivnog odnosa prema radu i okolini.  
Namjena: Različitim aktivnostima i postupcima azvijati svijest o potrebi promjena navika u 
svakodnevnom ponašanju radi očuvanja prirode. 
Nositelji: Cvjetanka Šratel i učenici 1. -4. razreda 
Način realizacije:  Istraživanje prirode, stvaranje (recikliranje) predmeta od postojećih 
materijala  
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Samovrednovanje učeničkih radova, primjenjivati usvojena znanja 
Troškovnik: Troškovi potrošnog materijala 
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SPORTSKA SKUPINA 

Cilj: Poticaj za aktivno bavljenje športom. Športom do zdravlja.  
Namjena: Poticanje samostalnosti učenika u donošenju odluke o kvalitetnom načinu 
provođenja slobodnog vremena.  
Nositelji: Dragica Purgar, učenici 1. - 4. razreda 
Način realizacije: Međusobna natjecanja, razredna, školska i međuškolska natjecanja. 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rezultata natjecanja učenika te nagrađivanje prema unaprijed 
dogovorenim kriterijima. 
Troškovnik: 100 kn.  

 

MALI ZBOR 

Cilj: Svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja; točno i sigurno usvajanje 
tekstova i melodija. 
Namjena: Uvježbavanjem različitih pjesama obogaćivati svoja znanja; uvježbavanjem 
različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole i sredine u kojoj živimo. 
Nositelji: Mirjana Umiljanović, učenici 1.-4. razreda, Vesna Andrić i učenici PŠ Šaptinovci 
Način realizacije:  Usvojeno znanje pokazati na prigodnim nastupima. 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Uspješni nastupi pred roditeljima i ostalom publikom u manifestacijama 
i prigodnim programima. 
Troškovnik:  Troškovi cd-a, izrada udaraljki. 
 

DRAMSKO –SCENSKA  SKUPINA 

Cilj: osposobljavanje za komunikaciju, razvijanje govorne sposobnosti i izražajnosti, 
upoznavanje s dramskim stvaralaštvom i kazališnim medijem, upoznavanje i svladavanje 
osnovnih pravila scenskog ponašanja i dramskih postupaka i tehnika. 
Namjena: Učenike 1. - 4. razreda osloboditi u dramskom izričaju. 
Nositelji : Zora Plavac Malenica i  učenici. 
Način realizacije: U školi i izvan škole (kroz razredne i školske priredbe, gostovanja...) 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Troškovnik: oko 200 kn 
Vrednovanje: Redovito praćenje i zaključno opisno ocjenjivanje. 
 

MALI INFORMATIČARI: 

Cilj: Stjecanje umijeća uporabe današnjih računala i primjenskih programa;razvijanje 
sposobnosti za primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u različitim primjenskim 
područjima. 
Namjena: Upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. 
Nositelji:  Velimir Stanić i učenici 4.a (10 učenika) i 4. b razreda (10 učenika) 
Način realizacije: Vrednovati stupanja digitalne kompetencije učenika na konkretnim 
primjerima 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rezultata natjecanja učenika. 
Troškovnik: 0 kn  
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MJEŠOVITA SKUPINA 
 
Cilj: Razvijati maštovitost, kreativnost, osjećaj za lijepo, razvijati sposobnost usmenog i 
pisanog izražavanja, izražajnog čitanja, dramatizacije teksta 
Namjena: Učenici PŠ Bokšić Lug i PŠ Beljevina 
Nositelji: Ivana Mađarić, Ivana Hajnal i učenici PŠ Beljevina i PŠ Bokšić Lug 
Način realizacije: Nastupi učenika tijekom šk. godine prema planu i programu kulturne i 
javne djelatnosti škole, obilježavanje značajnih nadnevaka, uređivanje interijera i okoliša 
škole 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rada učenika, pohvale i nagrade. 
Troškovnik:  Troškovi potrošnog materijala 

 

MALI PRIRODNJACI 

Cilj: Osvijestiti najmlađe o potrebi zaštite prirode; povećati razinu znanja, sposobnost i 
motiviranost ranoškolske djece za očuvanje i brigu o okolišu. 
Namjena: Razvijanje ljubavi prema prirodi I poticanje potrebe za boravkom u prirodi. 
Nositelji: Magdalena Filipović i učenici PŠ Bokšić. 
Način realizacije: Proučavanje literature, istraživanje na terenu, izrada herbarija. 
Vremenik: tijekom školske godine, 1 sat tjedno 
Način vrednovanja: Opisno praćenje rada učenika. 
Troškovnik: oko 100 kn 

 

HOKUS POKUS 
 
Cilj: Kroz praktičan rad razvijati kod učenika kritičko, problemsko i kreativno mišljenje, 
organiziranost motiviranost, poticati suradnju i komunikaciju s drugim učenicima, razvijati 
volju i želju za novim znanjem i novim postignućima 
Namjena: učenicima 3. i 4. razreda 
Nositelji: Maja Mrak i učenici PŠ Bokšić 
Način realizacije: Kroz izvođenje eksperimenata i pokusa, pokazati učenicima zabavnu 
stranu znanosti.  
Vremenik: tijekom školske godine, 1 sat tjedno 
Način vrednovanja: Rezultate dobivene pokusima, učenici će pimjenjivati u nastavi prirode i 
društva. 
Troškovnik: Troškovi potrošnog materijala. 

 
RECITATORSKO – KREATIVNA SKUPINA 
Cilj: Razvijanje sposobnosti izražajnog čitanja, govorenja, glume, dječje igre, kreativnog 
izražavanja praktičnim radom na konkretnim materijalima. 
Namjena: Omogućiti učenicima komunikaciju s literarnim djelom, priprema učenika za 
sudjelovanje na razrednim i školskim priredbama. 
Nositelji: Andrijana Buljan, Romana Šmit, i učenici PŠ Pribiševci i PŠ Klokočevci 
Način realizacije: Izražajnom interpretacijom tekstova, pjesama, igrokaza; kreativnim 
korištenjem različitih materijala za izradu učeničkih radova. 
Vremenik: tijekom školske godine, 1 sat tjedno 
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Način vrednovanja: Prezentacijom učeničkih radova u izložbenom prostoru škole i 
nastupom na školskim i razrednim priredbama, opisno praćenje učenika i zainteresiranosti za 
rad. 
Troškovnik:  Troškovi potrošnog materijala 50 kn. 

 
MALI NOGOMET 
Cilj: Poticaj za aktivno bavljenje sportom,učenje osnovnih pravila igranja nogometa. Sportom 
do zdravlja.  
Namjena: Poticanje samostalnosti učenika u donošenju odluke o kvalitetnom načinu 
provođenja slobodnog vremena.  
Nositelji: Zoran Österreicher i učenici PŠ Klokočevci 
Način realizacije: Međusobna natjecanja, razredna, školska i međuškolska natjecanja. 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rezultata natjecanja učenika te nagrađivanje prema unaprijed 
dogovorenim kriterijima. 
Troškovnik: 100 kn.  
 

MALI ZBOR “PJEVAT ĆU GOSPODINU” 
Cilj: Svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja; točno i sigurno usvajanje 
tekstova i melodija. 
Namjena: Uvježbavanjem različitih pjesama obogaćivati svoja vjeronaučna znanja; 
uvježbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole i sredine . 
Nositelji: vjeroučiteljica Bernarda Djedović i učenici PŠ Klokočevci 
Način realizacije:  Usvojeno znanje pokazati na prigodnim nastupima. 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Uspješni nastupi pred roditeljima i ostalom publikom u manifestacijama 
i prigodnim programima. 
Troškovnik:  Troškovi cd-a, izrada udaraljki. 
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6.2. Izvannastavne aktivnosti u predmetnoj nastavi 
 

Cilj: Svakom učitelju je pružena sloboda kreiranja odgojno-obrazovnog rada izvannastavnih 
aktivnosti kako bi potaknuli učenike za rad izvan redovite nastave.Poticanje kreativnosti 
učenika. 

Namjena: Od 5. do 8. razreda. 

Nositelji: Predmetni nastavnici. 

Način realizacije: Izvannastavne aktivnosti mogu biti povezane s nastavnim predmetom ili 
mogu biti interdisciplinarne. Načini i metode realizacije su pretežito radioničkoga, 
projektnoga, skupno-istraživačkoga, samoistraživačkog tipa odgojno-obrazovnog rada, 
terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. Izvannastavne 
aktivnosti imaju veliku ulogu u sprječavanju društveno neprihvatljivoga ponašanja, a iznimno 
su poticajne za samoaktualizaciju učenika i samostalno-istraživačko učenje. 

Vremenik: Tijekom nastavne godine. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno praćenje 
napredovanja učenika tijekom školske godine. 

Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 

R. 
br. 

Naziv skupine Voditelj Razred 
Br. 
učenika 

Sati 
tjedno 

1. 
Humanitarno-kreativna 
skupina 

Marijana Fridl 5.-8. 10 2 

2. Vjeronaučna skupina Ankica Savić 5.-8. 7 2 
3. Biblijska skupina Ankica Savić 5.-8. 7 2 
4. Odbojka Spomenka Mihačić 5.-8. 40 1 
5. Košarka Spomenka Mihačić 5.-8. 20 1 
6. Stolni tenis Spomenka Mihačić 5.-8. 15 1 
7. Rukomet Spomenka Mihačić 5.-8. 20 1 
8. Nogomet, Mario Gajski 5.-8. 40 1 
9. Badminton Mario Gajski 5.-8. 12 1 

10. 
Uređivanje mrežnih 
stranica škole 

Verica Marinović 5.-8. 4 2 

11. Likovna skupina 
Nikolina 
Steinbruckner 

5.-8. 10 1 

12. Glazbena skupina Marinela Mikac 5.-8. 15 2 
13. Povjesničari Dinko Subjak 5.-8. 5 2 

14. 
Novinarsko-literarna 
skupina 

Ana Magaš 5.-8. 6 2 

15. Ritmika Kristina Mihalčić 5.-8. 8 1 
16. Mladi kemičari Jasna Sajdl 7 10 2 
Ukupno:  234 24 
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HUMANITARNO-KREATIVNA SKUPINA 

Cilj: Humanitarna pomoć potrebitima temelji se na ideji da se, dok prikupljaju sredstva za 
podršku i pomoć djeci, odraslima, ustanovama, u mladih potakne svijest o njihovoj ulozi u 
izgradnji boljega i pravednijeg svijeta.  
Namjena: svi učenici škole.  
Nositelji:  vjeroučiteljica Marijana Fridl i svi učenici škole 
Način realizacije: Prikupljanjem dobrovoljnih priloga omogućiti ispunjavanje cilja projekta, 
odnosno prikupiti novčane priloge za pomoć bolesnoj djeci, odraslima, obiteljima u potrebi, 
hranu, odjeću, prikupljanje hrane za životinje. Humanitarna akcija – Škole za Afriku 
Vremenik: Tijekom nastavne godine.  
Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Prezentirati rezultate na 
web stranici škole, fotografije.  
Troškovi: 100 kn. 

 

VJERONAUČNA SKUPINA 

Cilj: Poticati učenike na primjenu vjeronaučnih sadržaja u svojem životu, odnosno prakticirati 
vjernički život. Usmjeravanje odgoja i obrazovanja učenika prema  vrijednostima 
volonterizma, altruizma, te potrebi uključivanja u razne dobrotvorne akcije. Razvijanje dobrih 
međuljudskih  odnosa. Usvajanje sadržaja građe za vjeronaučnu olimpijadu. Aktivno ćemo 
sudjelovati u svim aktivnostima škole koje imaju crkveni karakter. 
Namjena: Učenici 7. i 8. razreda. 
Nositelji: Ankica Savić, vjeroučiteljica. 
Način realizacije: Rad na prikupljanju pomoći osobama potrebnim pomoći, prikupljanje 
građe i uvježbavanje za vjeronaučnu olimpijadu, izrada plakata, izrada prezentacija. 
Vremenik: Tijekom nastavne godine, 2 sata tjedno 
Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno praćenje učeničkih 
postignuća i interesa tijekom školske godine. 
Troškovnik: 100 kn 
 

BIBLIJSKA SKUPINA 

Cilj: Shvaćanje da su biblijske osobe SZ stvarne povijesne osobe čije se postojanje, život i 
djelovanje odražava čak i na današnje vrijeme, upoznavanje pojedinih osoba iz NZ u njihovom 
povijesno – socijalno – psihološko religijskom kontekstu i njihovo sudjelovanje s Isusom u 
okviru povijesti spasenja 
Namjena: Produbiti znanje o Svetom pismu te uočiti vremenske razmjere u povijesti 
Izraelskog naroda. 
Nositelji: vjeroučiteljica Ankica Savić i učenici 5.-8. razreda 
Način realizacije: Rad na biblijskim tekstovima, izrada plakata i stripova, „snalaženje“ u 
Bibliji, razgovor 
Vremenik: tijekom školske godine, 2 sata tjedno 
Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Opisno praćenje učeničkih 
postignuća i interesa tijekom školske godine, sudjelovanje na Vjeronaučnoj olimpijadi. 
Troškovnik:100 kn 
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STOLNI TENIS 

Cilj: Učenje osnovnih elemenata stolnog tenisa, pravila natjecanja i priprema učenika za 
natjecanja.  
Namjena: Poštivanje pravila igre, protivnika i suđenja. 
Nositelji: Spomenka Mihačić i učenici od 5. do 8. razreda. 
Način realizacije: Međusobna natjecanja, razredna, školska i međuškolska natjecanja. 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rada učenika (redoviti dolazak na treninge i napredovanje u 
radu); sudjelovanje najboljih učenika na natjecanjima. 
Troškovnik: 0 kn.  
 

KOŠARKA 

Cilj: Učenje osnovnih elemenata košarke, pravila natjecanja i priprema učenika za natjecanja.  
Namjena: Poštivanje pravila igre, protivnika i suđenja. 
Nositelji: Spomenka Mihačić i učenici od 5. do 8. razreda. 
Način realizacije: Međusobna natjecanja, razredna, školska i međuškolska natjecanja. 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rada učenika (redoviti dolazak na treninge i napredovanje u 
radu); sudjelovanje najboljih učenika na natjecanjima. 
Troškovnik: 0 kn.  

 

ODBOJKA 

Cilj: Učenje osnovnih elemenata odbojke, pravila natjecanja i priprema učenika za natjecanja.  
Namjena: Poštivanje pravila igre, protivnika i suđenja. 
Nositelji: Spomenka Mihačić i učenici od 5. do 8. razreda. 
Način realizacije: Međusobna natjecanja, razredna, školska i međuškolska natjecanja. 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rada učenika (redoviti dolazak na treninge i napredovanje u 
radu); sudjelovanje najboljih učenika na natjecanjima. 
Troškovnik: 0 kn.  

 

NOGOMET 

Cilj: Učenje osnovnih elemenata nogometa, pravila natjecanja i priprema učenika za 
natjecanja.  
Namjena: Poštivanje pravila igre, protivnika i suđenja. 
Nositelji: Mario Gajski i učenici od 5. do 8. razreda. 
Način realizacije: Međusobna natjecanja, razredna, školska i međuškolska natjecanja. 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rada učenika (redoviti dolazak na treninge i napredovanje u 
radu); sudjelovanje najboljih učenika na natjecanjima. 
Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja.  
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RUKOMET 

Cilj: Učenje osnovnih elemenata rukometa, pravila natjecanja i priprema učenika za 
natjecanja.  
Namjena: Poštivanje pravila igre, protivnika i suđenja. 
Nositelji: Mario Gajski i učenici od 5. do 8. razreda. 
Način realizacije: Međusobna natjecanja, razredna, školska i međuškolska natjecanja. 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rada učenika (redoviti dolazak na treninge i napredovanje u 
radu); sudjelovanje najboljih učenika na natjecanjima. 
Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja.  
 

UREĐIVANJE MREŽNIH STRANICA ŠKOLE 

Cilj: Uređivanje mrežnih stranica škole, objavljivanje vijesti iz života škole.  
Namjena: Korištenje ICT-a, razvijanje kreativnosti učenika. 
Nositelji: Verica Marinović i učenici 7. i 8. razreda. 
Način realizacije: Aktivno praćenje događaja u školi i objavljivanje izvješća i fotografija o 
istima. 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rada učenika, te praćenje broja posjetitelja mrežnih stranica 
škole. 
Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja.  
 

LIKOVNA SKUPINA 

Cilj: Potaknuti zanimanje učenika za likovnim  izražavanjem; razvijati kreativnost u likovnom 
izražaju; praktična primjena likovnog jezika u oblikovanju predmeta – dizajn. 
Namjena: rad s učenicama koji pokazuju interes za likovno izražavanje 
Nositelji: Nikolina Steinbruckner i učenici od 5. do 8. razreda. 
Način realizacije: Praktičan rad kroz likovne radionice.  
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rada učenika, prezentacija radova na izložbi, sudjelovanje na 
natječajima dječjih likovnih radova. 
Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja.  

 

GLAZBENA SKUPINA 

Cilj: Razvijanje meloritmičkih sposobnosti, lijepo i čisto pjevanje, ljubav prema glazbi. 
Namjena: Rad s učenicima koji pokazuju interes za glazbeni izričaj. 
Nositelji: Marinela Mikac i učenici od 5. do 8. razreda. 
Način realizacije: Pjevanjem obilježiti važnije nadnevke života škole.  
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. 
Način vrednovanja: Praćenje rada učenika, napredovanje učenika, nagrađivanje učenika. 
Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 
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POVJESNIČARI 

Cilj: Razvijanje interesa za proučavanje prošlosti i mitologije, zanimanje za 
sadašnjost,razvijanje povijesnog mišljenja,omogućiti učenicima da na odabranim temama 
steknu znanja iz povijesti i intelektualne vještine ,poticati učenike na samostalno istraživanje i 
proučavanje prošlosti, timski rad, te pronalaženje,upoznavanje i vrednovanje različitih izvora 
informacija (udžbenik,enciklopedija,muzej,internet,školska knjižnica..)  
Namjena: učenici 5. -8. razreda 
Nositelji: Dinko Subjak i učenici 5.-8. razreda 
Način realizacije: Kroz obradu povijesnog teksta, radionice, izrade plakata, seminara, posjet 
muzeju, samostanu.. 
Vremenik: tijekom školske godine, 2 sata tjedno 
Način vrednovanja: Utvrđuje se napredak učenika,osobno zadovoljstvo učenika i učitelja 
Troškovnik: Rad plaćen u sklopu mjesečnog dohotka učitelja. 

 

NOVINARSKO-LITERARNA SKUPINA 

Cilj: Samostalno prikupljati vijesti, pisati novinarske uratke, razvijanje samopouzdanja i 
pristupa problemskim situacijama 
Namjena: učenici od 5. do 8. razreda 
Nositelji: Ana Magaš i učenici 5.-8. razreda 
Način realizacije: Pisanje novinarskih tekstova 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno 
Način vrednovanja: Kroz objavljivanje učeničkih novinarskih uradaka, vrednovati njihov rad  
Troškovnik: 0 kn 

 

RITMIKA 

Cilj: Poboljšanje motorike djece, razvoj ritma i ritmičnih kretnji, usvajanje plesnih koraka 
Namjena: Motivirati učenike na izražavanje pokretom, plesom 
Nositelji: Kristina Mihalčić i učenici 5.-8. razreda 
Način realizacije: Uvježbavanje i osmišljavanje koraka, odabir glazbene podloge i kostima 
Vremenik: Tijekom školske godine, 1 sat tjedno 
Način vrednovanja: Sudjelovanje na školskim priredbama 
Troškovnik: 0 kn 
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7. PLAN I PROGRAM ŠKOLSKIH EKSKURZIJA, IZLETA I 
IZVANUČIONIČKE NASTAVE 
Izlete i ekskurzije izvode učenici svih razreda. U pripremi sudjeluju razrednici, predmetni 
nastavnici i roditelji. Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaće su u skladu s važećim nastavnim 
planom i programom za osnovnu školu. Kao glavni cilj izvanučioničke nastave ističe se 
osposobljavanje učenika za promatranje i doživljaj svijeta i života oko sebe. 

7.1. Izvanučionička nastava u razrednoj nastavi 
U skladu s nastavnim planom i programom za učenike razredne nastave planirana je 
izvanučionička nastava tijekom godine kako slijedi: 

a) Odredišta: 

 okoliš škole-obilježavanje Olimpijskog dana  
 promjene u prirodi tijekom godišnjih doba - veliki park, vrt, polje, voćnjak, vinograd, 

okoliš škole 
 obilježavanje Dječjeg tjedna u parku i okolišu škole 
 promet - cesta, ulica, raskrižje, prometni znakovi 
 prijevozna sredstva - autobusni i željeznički kolodvor 
 posjet zdravstvenoj ustanovi 
 posjet banci 
 posjet pekarnici, starom mlinu 
 posjet etno kući u Sušinama 
 posjet područnim školama/matičnoj školi 
 obilazak mjesta 
 posjet zavičajnom muzeju u Našicama, tiskari i hotelu Park 
 posjet ZOO-u obitelji Bizik u Našičkom Markovcu 
 posjet Gradskoj knjižnici povodom Mjeseca knjige 
 orijentacija u prostoru - okoliš škole, park, ulice mjesta 
 Dani kruha – prigodan program u holu škole 
 pozdrav jeseni-posjet ribnjaku, parku 
 pozdrav proljeću-posjet parku, voćnjaku 
 Crveni križ, Orahovica- škola plivanja 
 posjet groblju-vjeronauk 
 posjet PP Našice 
 posjet Dječjem vrtiću Jaglac 
 posjet crkvi sv. Josipa u Đurđenovcu 

 

b) Vrijeme trajanja 

Vrijeme trajanja izvanučioničke nastave najčešće je ograničeno na jedan do dva školska sata s 
obzirom da se izvanučionička nastava najčešće realizira u neposrednoj blizini škole i bez 
organizacije prijevoza. U slučajevima kada je potreban prijevoz učenika, vrijeme trajanja se 
produljuje i do šest školskih sati, ovisno o udaljenosti odredišta. 

c) Nositelji realizacije 

Nositelji realizacije izvanučioničke nastave su učiteljice razredne nastave, stručna služba 
škole i predmetni nastavnici. 
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d) Način realizacije 

Izvanučionička nastava realizira se šetnjom oko škole i po drugim dijelovima mjesta ili mjesta 
u kojem je škola te odlaskom na kazališne i flimske predstave, muzeje, galerije, crkve… 

e) Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja 

Nakon svakog izlaska, razgovorom ili na druge načine (crtež, plakat) provjeriti što su učenici 
naučili, u skladu s rezultatima te interesima učenika i mogućnostima roditelja planirati obim 
izvanučioničke nastave. 

f) Potrebna financijska sredstva za realizaciju izvanučioničke 

Financijska sredstva potrebna za realizaciju izvanučioničke nastave odnose se na cijene 
ulaznica (od 5 do 20 kn) te troškove prijevoza do kazališta (30 kn). 

7.2. Izvanučionička nastava u predmetnoj nastavi 
 

Učenici predmetne nastave izvode izvanučioničku nastavu u skladu s nastavnim planom i 
programom. Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaće su u skladu s važećim nastavnim planom i 
programom za osnovnu školu. U pripremi sudjeluju razrednici u suradnji s predmetnim 
nastavnicima, roditeljima i stručnom službom škole. 

a) Odredišta 

Odredišta izvanučioničke nastave u skladu su s nastavnim planom i programom svakog 
pojedinog razreda. 

5. razredi 

 odlazak na livadu - priroda 
 posjet Gradskoj knjižnici povodom mjeseca knjige - hrvatski jezik 
 promatranje jeseni u parku  
 posjet crkvi sv. Josipa-vjeronauk 
 mjesno groblje- vjeronauk 

6. razredi 

 odlazak na livadu, u sklopu obrade nastavne jedinice Travnjaci - priroda 
 posjet parku - priroda 
 posjet Gradskoj knjižnici povodom mjeseca knjige - hrvatski jezik 
 posjeta Božićne izložbe  
 posjet crkvi sv. Josipa-vjeronauk 
 mjesno groblje- vjeronauk 

7. razredi 

 posjet Gradskoj knjižnici povodom mjeseca knjige - hrvatski jezik 
 sudjelovanje na Geometrijskoj školi Stanka Bilinskog u SŠ I. Kršnjavoga, Našice-

matematika 
 posjet crkvi sv. Josipa-vjeronauk 
 mjesno groblje- vjeronauk 
 park-u sklopu obrade nastavne jedinice Golosjemenjača - biologija 
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8. razredi 

 posjet Crkvi sv. Josipa u sklopu obrade nastavne cjeline Biti kršćanin u Crkvi i društvu 
 posjet Gradskoj knjižnici povodom mjeseca knjige - hrvatski jezik 
 posjet Božićnoj izložbi 
 sudjelovanje na Geometrijskoj školi Stanka Bilinskog u SŠ I. Kršnjavoga Našice -

matematika  
 posjet crkvi sv. Josipa-vjeronauk 
 mjesno groblje- vjeronauk 

 
b) Vrijeme trajanja 

Vrijeme trajanja izvanučioničke nastave najčešće je ograničeno na jedan do dva školska sata s 
obzirom da se izvanučionička nastava najčešće realizira u neposrednoj blizini škole i bez 
organizacije prijevoza. U slučajevima kada je potreban prijevoz učenika, vrijeme trajanja se 
produljuje i do šest školskih sati, ovisno o udaljenosti odredišta. 

c) Nositelji realizacije 

Nositelji realizacije izvanučioničke nastave su razrednici, stručna služba škole i predmetni 
nastavnici. 

d) Način realizacije 

Izvanučionička nastava realizira se šetnjom oko škole i po drugim dijelovima mjesta ili mjesta 
u kojem je škola te odlaskom na kazališne i flimske predstave, muzeje, galerije, crkve… 

e) Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja 

Nakon svakog izlaska, razgovorom ili na druge načine (crtež, plakat) provjeriti što su učenici 
naučili, u skladu s rezultatima te interesima učenika i mogućnostima roditelja planirati obim 
izvanučioničke nastave. 

f) Potrebna financijska sredstva za realizaciju izvanučioničke 

Financijska sredstva potrebna za realizaciju izvanučioničke nastave odnose se na cijene 
ulaznica (od 5 do 20 kn) te troškove prijevoza do kazališta (30 kn). 
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7. 3. Izleti i ekskurzije učenika 
 

U školskoj godini 2015./2016. planiramo izlete i ekskurzije za učenike svih razreda kako je 
prikazano u tablici. 

Razre
d 

Odredište/Aktivnost 
Trajanj

e 
Nositelji Vremenik Način realizacije 

Način vrednovanja i 
korištenja rezultata 

vrednovanja 
Troškovnik 

1. i 2. 

Posjet Dječjem kazalištu 
u Osijeku - Kazališna 
predstava u skladu s 
nastavnim planom i 

programom 

4 sata 
učiteljice 
razredne 
nastave 

tijekom 
godine 

samostalno 
organizirati 

prijevoz i 
dogovoriti 

predstavu u skladu 
s ponudom 

kazališta 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

70 kn 

Posjet Kopačkom ritu- 
upoznavanje biljnog i 
životinjskog svijeta u 
skladu s nastavnim 

planom i programom 

8 sati 
učiteljice 
razredne 
nastave 

tijekom 
godine 

samostalno 
organizirati 

prijevoz i 
dogovoriti 

predstavu u skladu 
s ponudom 

kazališta 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

150 kn 

Izlet u Požegu – 
Upoznavanje sjedišta 
biskupije u skladu s 
nastavnim planom i 

programom 

8 sati 

učiteljice 
razredne 
nastave, 

vjeroučitelj
ice 

tijekom 
godine 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

150 kn 

Izlet u Bizovačke toplice 

-upoznavanje kulturno-
povijesnih znamenitosti 

svoje županije  

8 sati 
učiteljice 
razredne 
nastave 

lipanj 
2016. 

organizirati 
prijevoz i 

dogovoriti 
aranžman 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

200 kn 

3.  

Izlet u Zagreb – 
Upoznavanje glavnog 

grada u skladu s 
nastavnim planom i 

programom 

8 sati 
učiteljice 
razredne 
nastave 

studeni 
2015. 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

200 kn 

Izlet u Osijek-
Upoznavanje 

županijskog središta u 
skladu s nastavnim 

planom i programom 

8 sati 
učiteljice 
razredne 
nastave 

tijekom 
godine 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

150 kn 

Izlet u Požegu – 
Upoznavanje sjedišta 
biskupije u skladu s 
nastavnim planom i 

programom 

8 sati 

učiteljice 
razredne 
nastave, 

vjeroučitelj
ice 

tijekom 
godine 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

150 kn 
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Razre
d 

Odredište/Aktivnost 
Trajanj

e 
Nositelji Vremenik Način realizacije 

Način vrednovanja i 
korištenja rezultata 

vrednovanja 
Troškovnik 

Posjet Kopačkom ritu- 
upoznavanje biljnog i 
životinjskog svijeta u 
skladu s nastavnim 

planom i programom 

8 sati 
učiteljice 
razredne 
nastave 

tijekom 
godine 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

150 kn 

Posjet Dječjem kazalištu 
u Osijeku - Kazališna 
predstava u skladu s 
nastavnim planom i 

programom 

4 sata 
učiteljice 
razredne 
nastave 

tijekom 
godine 

samostalno 
organizirati 

prijevoz i 
dogovoriti 

predstavu u skladu 
s ponudom 

kazališta 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

70 kn 

 

Izlet u Bizovačke toplice 

-upoznavanje kulturno-
povijesnih znamenitosti 

svoje županije  

8 sati 
učiteljice 
razredne 
nastave 

lipanj 
2016. 

organizirati 
prijevoz i 

dogovoriti 
aranžman 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

200 kn 

4. 

Škola u prirodi - 
Istraživanje prirodnih 

posebnosti, ostvarivanje 
međupredmetne 

povezanosti nastavnih 
predmeta u skladu s 

nastavnim sadržajima 

5 
dana 

učiteljice 
razredne 
nastave 

svibanj, 
lipanj 
2015. 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

1500 kn 

Izlet u Požegu – 
Upoznavanje sjedišta 
biskupije u skladu s 
nastavnim planom i 

programom 

8 sati 

učiteljice 
razredne 
nastave, 

vjeroučitelj
ice 

tijekom 
godine 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

150 kn 

Posjet Kopačkom ritu- 
upoznavanje biljnog i 
životinjskog svijeta u 
skladu s nastavnim 

planom i programom 

8 sati 
učiteljice 
razredne 
nastave 

tijekom 
godine 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

150 kn 

Izlet u Zagreb – 
Upoznavanje glavnog 

grada u skladu s 
nastavnim planom i 

programom 

8 sati 
učiteljice 
razredne 
nastave 

studeni 
2015. 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

200 kn 

Posjet Dječjem kazalištu 
u Osijeku - Kazališna 
predstava u skladu s 
nastavnim planom i 

programom 

4 sata 
učiteljice 
razredne 
nastave 

tijekom 
godine 

samostalno 
organizirati 

prijevoz i 
dogovoriti 

predstavu u skladu 
s ponudom 

kazališta 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

70 kn 
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Razre
d 

Odredište/Aktivnost 
Trajanj

e 
Nositelji Vremenik Način realizacije 

Način vrednovanja i 
korištenja rezultata 

vrednovanja 
Troškovnik 

 

Izlet u Bizovačke toplice 

-upoznavanje kulturno-
povijesnih znamenitosti 

svoje županije  

8 sati 
učiteljice 
razredne 
nastave 

lipanj 
2016. 

organizirati 
prijevoz i 

dogovoriti 
aranžman 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

200 kn 

5. 

Posjet kinu Cinestar u 
Osijeku – film 

prilagođen uzrastu u 
skladu s nastavnim 

planom i programom 

4 sata 

razrednici, 
učiteljice 
hrvatskog 

jezika 

tijekom 
godine 

samostalno 
organizirati 

prijevoz i 
dogovoriti 

predstavu u skladu 
s ponudom 

kazališta 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

70 kn 

Izlet u Vinkovce - 
Upoznavanje Hrvatske u 

skladu s nastavnim 
planom i programom 

8 sati razrednici 
svibanj 
2016. 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

300 kn 

6. 

Posjet Dječjem kazalištu 
ili kinu Cinestar u 

Osijeku - Kazališna 
predstava/film u skladu 

s nastavnim planom i 
programom 

4 sata razrednici 
tijekom 
godine 

samostalno 
organizirati 

prijevoz i 
dogovoriti 

predstavu u skladu 
s ponudom 

kazališta 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

70 kn 

Izlet u Orahovicu, posjet 
Ružici gradu - 

Upoznavanje šireg 
zavičaja u skladu s 

nastavnim planom i 
programom 

4 sata razrednici 
travanj 
2016. 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

70 kn 

Posjet Trakošćanu, 
Varaždinu i 

Varaždinskim Toplicama 
8 sati razrednici 

svibanj/li
panj 

2016. 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

200 kn 

7. 

Posjet Dječjem kazalištu 
ili kinu Cinestar u 

Osijeku - Kazališna 
predstava/film u skladu 

s nastavnim planom i 
programom 

4 sata razrednici 
tijekom 
godine 

samostalno 
organizirati 

prijevoz i 
dogovoriti 

predstavu u skladu 
s ponudom 

kazališta 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

70 kn 

Izlet-Plitvička jezera i 
sjeverni Jadran 

3 
dana 

razrednici 
svibanj/ 

lipanj 
2016. 

objavom javnog 
poziva angažirati 

turističku agenciju 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

 

 

 

700 kn 
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Razre
d 

Odredište/Aktivnost 
Trajanj

e 
Nositelji Vremenik Način realizacije 

Način vrednovanja i 
korištenja rezultata 

vrednovanja 
Troškovnik 

Prisustvovanje na 
Svjetskom 

gimnastičkom skupu- 
Gradski vrt Osijek 

8 sati razrednici 
tijekom 
godine 

samostalno 
organizirati 

prijevoz 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

30 kn 

8. 

Posjet HNK u Osijeku - 
Kazališna predstava u 

skladu s nastavnim 
planom i programom 

4 sata 

razrednici, 
učiteljice 
hrvatskog 

jezika 

tijekom 
godine 

samostalno 
organizirati 

prijevoz i 
dogovoriti 

predstavu u skladu 
s ponudom 

kazališta 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

70 kn 

Posjet kinu Cinestar u 
Osijeku – film 

prilagođen uzrastu u 
skladu s nastavnim 

planom i programom 

4 sata 

razrednici, 
učiteljice 
hrvatskog 

jezika 

tijekom 
godine 

samostalno 
organizirati 

prijevoz i 
dogovoriti 

predstavu u skladu 
s ponudom 

kazališta 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

70 kn 

Posjet Vukovaru 

(u sklopu projekta 
Posjet osmih razreda 

Vukovaru) 

2 
dana 

razrednici, 
stručna 
služba 

studeni 
2016. 

Prijevoz i smještaj 
osigurani u 

financira 
Ministarstvo 

branitelja 

Predavanje o 
Domovinskom ratu u 

skladu s NPIP 
predmeta povijest za 
osme razrede, Škola 

mira, radionice 

0 kn 

Posjet Muzeju Slavonije 
Osijek i posjet 

Bizovačkim toplicama 

12 
sati 

razrednici 
svibanj/li

panj 
2016, 

samostalno 
organizirati 

prijevoz  te kupnju 
ulaznica 

Razgovor o 
dojmovima i novim 
spoznajama, plakat, 

prezentacija 

100 kn 

 

 

 

7.4. Izvanučionička  i  terenska nastava u odjelima s poteškoćama u razvoju: 
 

Sva izvanučionička i terenska nastava u odjelima s poteškoćama u razvoju, organizira se u 
skladu s nastavnim planom i programom u suradnji s roditeljima. 

a) Odredišta: 

- posjet parku/ribnjaku/vinogradu 
- posjet Gradskoj knjižnici 
- posjet etno kući u Sušinama 
- posjet izložbi 
- posjet frizerskom salonu, trgovini, liječniku, zubaru 
- posjet školama “prijateljicama” OŠ kralja Tomislava Našice i SŠ Isidora Kršnjavog Našice 
- posjet željezničkoj stanici 
- posjet groblju, crkvi 
- posjet tržnici, seoskom gospodarstvu 
- posjet dvorcu Pejačević 
- posjet ZOO Bizik, Markovac Našički 
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b) Vrijeme trajanja 

Vrijeme trajanja izvanučioničke nastave najčešće je ograničeno na jedan do dva školska sata s 
obzirom da se izvanučionička nastava najčešće realizira u neposrednoj blizini škole .  

c) Nositelji realizacije 

Nositelji realizacije izvanučioničke nastave su učitelji defektolozi i stručna služba škole. 

d) Način realizacije 

Izvanučionička nastava realizira se šetnjom oko škole i po drugim dijelovima mjesta ili mjesta 
u kojem je škola te odlaskom na kazališne i flimske predstave, muzeje, galerije, crkve… 

e) Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja 

Nakon svakog izlaska, razgovorom ili na druge načine (crtež, plakat) provjeriti što su učenici 
naučili, u skladu s rezultatima te interesima učenika i mogućnostima roditelja planirati obim 
izvanučioničke nastave. 

f) Potrebna financijska sredstva za realizaciju izvanučioničke 

Financijska sredstva potrebna za realizaciju izvanučioničke nastave odnose se na cijene 
ulaznica (od 5 do 20 kn) te troškove prijevoza do kazališta (30 kn). 

 

7. 4. 1. Izleti i ekskurzije učenika s poteškoćama u razvoju 
 

Razre
d 

Odredište/Aktivnost Trajanje Nositelji Vremenik Način realizacije 
Način vrednovanja i 
korištenja rezultata 

vrednovanja 
Troškovnik 

PO1 

O-O1 

O-O2 

Izlet u Zagreb 8 sati defektolozi 
tijekom 
godine 

uz suradnju s 
roditeljima 
samostalno 
organizirati 

prijevoz  

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

100 kn 

Škola u prirodi  

DSC Pula 
- 

Z. Mihaljević, 
roditelji 

srpanj/ko
lovoz 

uz pratnju  
roditelja,  prijevoz 
plaćen donacijama 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

0 kn 

Izlet u Orahovicu  8 sati 
defektolozi, 

roditelji 
svibanj/li

panj 

uz suradnju s 
roditeljima 
samostalno 
organizirati 

prijevoz 

Nakon svakog 
izlaska, razgovorom 
ili na druge načine 

(crtež, plakat) 
provjeriti što su 
učenici naučili 

0 kn 
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8. PROJEKTI ŠKOLE 

8.1. Izbor najboljeg učenika, sportaša i sportašice škole 
 

Cilj projekta: Sustavno poticanje učenika na učenje i razvijanje radnih navika, poticanje 
učenika na tjelesnu aktivnost i bavljenje sportom pojedinačno i u sastavu ekipe. 

Namjena projekta: Svi učenici škole. 

Nositelji projekta: Stručna služba, razrednici osmih razreda, te nastavnici TZK. 

Način realizacije projekta: Dostavljanje podataka stručnoj službi na kraju nastavne godine o 
sustavnom praćenju učenika od strane razrednika, statistička obrada podataka. 

Vremenik projekta: Tijekom nastavne godine 2015./2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Javna prezentacija za Dan 
škole, isticanje fotografija na panou u holu škole i nagrađivanje učenika. 

Troškovi projekta: Plakete i knjige za nagrađene učenike, fotografije za pano - 500 kn. 

 

8.2. Preventivni projekt: Vandalizam, alkohol i nasilje među mladima 
 

Cilj projekta: Prevencija vandalizma, alkoholizma i nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja. 

Namjena projekta: Učenici osmih razreda. 

Nositelji projekta: MUP, policija u zajednici. 

Način realizacije projekta: Posjet policajaca učenicima u školi, putem raznih prezentacija i 
radionica. 

Vremenik projekta: Tijekom nastavne godine 2015./2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:Izložbe u holu škole, izrada 
plakata i prezentacija, predstavljanje rezultata. 

Troškovi projekta: 0 kn 

 

8.3. Poštujte naše znakove 
 

Cilj projekta: Upoznavanje prometne kulture. 

Namjena projekta: Učenici prvih razreda. 

Nositelji projekta: MUP, policija u zajednici. 

Način realizacije projekta: Posjet policajaca učenicima u školi, putem raznih prezentacija i 

radionica.  



Školski kurikulum 2015./2016. 33 

 
Vremenik projekta: Tijekom nastavne godine 2015./2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Izložbe u holu škole, izrada 
plakata i prezentacija, predstavljanje rezultata. 

Troškovi projekta: 0 kn 

 

8. 4. Preventivni projekt: Sigurnost i zaštita djece na internetu 
 

Cilj projekta: Prevencija nepoželjnog ponašanja na internetu i povećanje sigurnosti. 

Namjena projekta: Učenici 1.-8. razreda. 

Nositelji projekta: MUP, policija u zajednici. 

Način realizacije projekta: Posjet policajaca učenicima u školi, putem raznih prezentacija i 
radionica.  

Vremenik projekta: Tijekom nastavne godine 2015./2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Izložbe u holu škole, izrada 
plakata i prezentacija, predstavljanje rezultata. 

Troškovi projekta: 0 kn 

 

8. 5. Preventivni projekt : Zajedno više možemo 
 

Cilj projekta: Prevencija zlouporabe opojnih droga i drugih oblika ovisnosti, vandalizma 
vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja. 

Namjena projekta: Učenici 4., 5., 6. razreda, roditelji učenika 6. razreda. 

Nositelji projekta: Odjel prevencije MUP, policija u zajednici. 

Način realizacije projekta: Posjet policajaca učenicima u školi, posjet učenika PP Našice 

Vremenik projekta: Tijekom nastavne godine 2015./2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Izložbe u holu škole, izrada 
plakata i prezentacija, predstavljanje rezultata. 

Troškovi projekta: 0 kn 

 

8. 6. Akcija prikupljanja starog papira 
 

Cilj projekta: Sustavno ekološko osvješćivanje učenika, izgrađivanje pozitivnog sustava 
vrijednosti koji se odnosi na potrebu očuvanja kvalitete okoliša i razumno korištenje 
prirodnih resursa, poticanje poduzetničkog duha učenika. 
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Namjena projekta: Svi učenici škole. 

Nositelji projekta: Dragica Purgar-učiteljica RN i učenici škole 

Način realizacije projekta: Učenici će sustavno prikupljati stari papir kod kuće i u školi. 
Tijekom nastavne godine u školi će biti organizirane najmanje dvije akcije prikupljanja starog 
papira u suradnji s tvrtkom Unijapapir d.d. Osijek. 

Vremenik projekta: Tijekom nastavne godine 2015./2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Prikupljeni stari papir će 
otkupiti Unijapapir iz Osijeka, a dobiveni novac bit će utrošen za nagradno putovanje 
najuspješnijem razredu te kupovinu nastavnih sredstava I pomagala. 

Troškovi projekta: 0 kn. 

 

8.7. Maškare 
 

Cilj projekta: Razvijanje mašte i kreativnosti učenika u izradi kostima za maškare. 

Namjena projekta: Svi učenici škole. 

Nositelji projekta: Stručna služba škole. 

Način realizacije projekta: Učenici će doći u školu maskirani po želji pokazujući pri tom 
svoju originalnost i kreativnost. Svaki razred izabrat će po jednu masku koja će predstaviti 
razred na školskom izboru. Povjerenstvo koje će činiti stručna služba škole, izabrat će 
najbolju masku u razrednoj i predmetnoj nastavi.  

Vremenik projekta: Veljača 2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Najkreativnijim maskama 
bit će uručena priznanja i simbolične nagrade. 

Troškovi projekta: 100 kn. 

 

8.8. Škole za Afriku 
 

Cilj projekta: Projekt Škole za Afriku temelji se na ideji da se, dok prikupljaju sredstva za 
podršku i pomoć djeci u Africi, u mladih potakne svijest o njihovoj ulozi u izgradnji boljega i 
pravednijeg svijeta. Cilj je uključiti učenike u važna globalna pitanja i osnažiti ih vizijom da se 
siromaštvo, bolest i nepravda mogu iskorijeniti te da oni sami mogu i trebaju odigrati aktivnu 
ulogu. 

Namjena projekta: Svi učenici škole. 

Nositelji projekta: Marijana Fridl, vjeroučiteljica  

Način realizacije projekta: Prikupljanjem dobrovoljnih priloga omogućiti ispunjavanje cilja 
projekta, odnosno prikupiti novčane priloge za pomoć djeci u Africi. 



Školski kurikulum 2015./2016. 35 

 
Vremenik projekta: Tijekom nastavne godine 2015./2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Prezentirati rezultate 
projekta na web stranici škole, Vijeću roditelja, Učiteljskom vijeću i tijekom šk. godine na 
oglasnoj ploči. 

Troškovi projekta: 0 kn 

 

8.9. Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje 
 

Cilj projekta: Pridonijeti potpunijem odgoju i obrazovanju za zaštitu okoliša, upoznavanju i 
očuvanju biološke raznolikosti Hrvatske, podizanju svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj 
prehrani te izgrađivanju pozitivnih stavova i stvaranju pravilnog emocionalnog odnosa 
djeteta–učenika i prirode. 

Namjena projekta: Učenici škole od 1. do 4. 

Nositelji projekta: vjeroučiteljice, učiteljice razredne nastave 

Način realizacije projekta: Zajedničko priremanje kuha za blagoslov, organizirati izložbe 
(sjemenke žitarica, ljekovito bilje, gljive, izložba starih vrsta jabuka) i predavanja, istražiti 
etnografsku baštinu svog zavičaja u svezi s obradom zemlje i pripravom kruha, prirediti 
izložbe radova djece i učenika na temu Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje: 
literarni radovi, likovni radovi, fotografije, plakati, izrada kruha i peciva, uređivanje izložbenih 
prostora (prikaz običaja, igrokaz na određenu temu – može biti poznato djelo iz književnosti 
ili učenički uradak). 

Vremenik projekta: Listopad 2015. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Izložba i priredba u holu 
škole. 

Troškovi projekta: 0 kn 

 

8. 10. Nenasilna komunikacija i ponašanje 
 

Cilj projekta:  prevencija i smanjenje nasilja, sukoba i nesuglasica, učenje pravilne 
komunikacije, razvijanje prijateljstva te poboljšanje neđusobne suradnje i pomoći 

Namjena projekta: unaprjeđenje znanja učenika o poboljšanju kvalitete života 
senzibilizacijom kroz komunikaciju. Poticanje okoline (roditelja, učenika i učitelja) da bude 
spremna na prihvaćanje i podržavanje pozitivnih promjena u ponašanju.  

Nositelji projekta: stručni suradnici  

Način realizacije projekta: predavanja, upitnici, igre, radionice 

Vremenik projekta:  tijekom školske godine 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:  Uspješnost projekta bit će 
moguće evaluirati kroz praćenje promjena u broju izrečenih pedagoških mjera                                                        
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Troškovi projekta: 0 kn 

 

8. 11. Projekt Šafran 
 

Cilj projekta: Upoznati učenike s temom Holokausta i podići svijest o opasnostima                         
diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti.  

Namjena projekta: Senzibilizirati učenike na tragediju holokausta, te podizanje svijesti o 
osvještavanju diskriminacije, predrasuda I nesnošljivosti kao negativnih pojava  

Nositelji projekta: razrednici 6. a i 7. c,  Dinko Subjak i Borislava Lehki 

Način realizacije projekta: Kroz uključivanje  djece  u  sadnju  lukovica  i  promatranje  
cvijeća  kako raste poticati kontinuirano učenje o važnosti tolerancije i poštovanja, obilježiti 
Međunarodni dan sjećanja na Holokaust (27. siječnja)na SRO razrednici obrađuju teme po 
izboru: tolerancija, predrasude,diskriminacija, prihvaćanje raznolikosti, izrada plakata 

Troškovi projekta: - 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: razgovor, izrada plakata, 
objava na web stranici škole 

Vremenik projekta: rujan 2015. – siječanj 2016. 

 

8.12. Europski dan jezika 

Cilj projekta: jačati svijest o važnosti učenja jezika, promicanje jezične i kulturne 
raznolikosti Europe, promicanje poštovanja različitosti i tolerancije 

Namjena projekta: Osvijestiti potrebu važnosti očuvanja jezične i kulturne raznolikosti 

Nositelji projekta: K. Horvat, K. Mihalčić, J. Rigo, M. Tolnaj te učenici 5.a, 5. b, 5. c, 6. b, 6. c, 7. 
a, 8.a, 8. b, 8. c i 8. d razreda 

Način realizacije projekta: Kroz aktivnosti: izradu postera, jezičnim radionicama,  približiti 
učenicima posebnosti engleskoga jezika 

Troškovi projekta: - 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: razgovor, izrada plakata, 
panoa, postera 

Vremenik projekta: 21. rujna 2015. – 25. rujna 2015. 

 

8.13. Shema školskog voća 
 

Cilj projekta: Promovirati zdrave prehrambene navike i povećati udio voća i povrća u 
svakodnevnoj prehrani djece, oblikovati prehrambene navike djece i ograničiti unos hrane s 
visokim sadržajem masti, šećera i soli, omogućiti dodatni obrok svježeg voća i povrća. 
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Namjena projekta: Učenici od 1. do 8. razreda. 

Nositelji projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo poljoprivrede, 
Ministarstvo zdravlja. 

Način realizacije projekta: Jednom tjedno svaki učenik od 1. do 8. razreda dobit će 100 – 
150 g svježeg voća. 

Vremenik projekta: Tijekom nastavne godine. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Prezentacija provedbe 
projekta putem plakata, izložbi, medija i web stranice škole. 

Troškovi projekta: Sve troškove snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te 
Europska unija. 

 

8.14. Projekt- Matematičke križaljke 
 

Cilj projekta: Uz pomoć učenika koji pohađaju dodatnu nastavu matematike, približiti 
matematiku ostalim učenicima u razrednom odjelu 

Namjena projekta: Učenicima dodatne nastave matematike 

Nositelji projekta: učiteljice matematike Ana Peršić i Marina Matošević te učenici dodatne 
nastave matematike 

Način realizacije projekta: radionica 

Vremenik projekta: svibanj 2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Kao didaktički material za 
učenje matematike za buduće generacije, rad na križaljkama u razrednom odjelu svakoga 
učenika 

Troškovi projekta:  oko 50 kn 

 

8. 15. Projekt: Deset dana bez ekrana* 
 

Cilj projekta:  Smanjiti vrijeme korištenja “triju ekrana” (računala, mobitela, TV-a), 
formiranje kritičkog stave prema pojedinim medijskim sadržajima 

Namjena projekta: učenici od 1. do 8. razreda 

Nositelji projekta: Udruga Cinaz-udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, u našoj 
školi Kristina Horvat, učiteljica engleskog jezika 

Način realizacije projekta: informacije i predstavljanje projekta, radionice za učenike, 
provođenje akcije Deset dana bez ekrana-vođenje dnevnika o korištenju ekrana, objava 
rezultata i pobjednika, evaluacija projekta 

Vremenik projekta: tijekom školske godine 
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Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: evaluacija projekta 

Troškovi projekta:  0 kn 

* Projekt čeka odobrenje MZOS-a za školsku 2015./2016. godinu (te će se ostali podaci znati 
kad projekt bude odobren) 

 

8. 16. Projekt: Tjedan smijeha u školi 
 

Cilj projekta: Ukazati na pozitivno djelovanje smijeha na zdravlje, ukazati da je smijeh 
jedinstveno sredstvo komunikacije koje prevladava sve razlike među ljudima 

Namjena projekta: učenici od 1. do 8. razreda 

Nositelji projekta: Svi učitelji i učenici 

Način realizacije projekta: Teme koje se odnose na smijeh obrađuju se u svim nastavnim 
predmetima, svaki razrednik sa svojim razrednim odjelom obrađuju temu koja se odnosi na 
smijeh u sklopu svog predmeta. 

Vremenik projekta:  2. -6. svibnja 2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: razgovor, izrada plakata, 
objava na web stranicama škole 

Troškovi projekta: 0 kn 

8. 17. Projekt skupljanja starih baterija 
 

Cilj projekta: Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja i odvajanja opasnog 
otpada.  Potaknuti ekološku svijest učenika, roditelja i mještana, razvijati poduzetnički duh. 

Namjena projekta: Učenici 7. d razreda, razrednica Jasna Rigo te drugi učenici i učitelji škole 

Nositelji projekta: Učenici 7. d razreda, razrednica Jasna Rigo 

Način realizacije projekta: U suradnji s tvrtkom Friš d.o.o. svi zainteresirani skupljat će 
baterije u, za to predviđene spremnike, a nakon što spremnici budu puni tvrtka Friš d. o. o. će 
o svom trošku doći te spremnike i isprazniti 

Troškovi projekta: 0 kn 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:  Tvrtka Friš osigurava 
edukativni materijal - letke za roditelje i plakat Friškova učilica kako bi učenici naučili o 
baterijama - zašto su korisne, ali i štetne. Škola će za ukupnu količinu skupljenih  baterija biti 
nagrađena sa sa 4 kn/kg. Na kraju šk.godine rangiraju se škole prema skupljenoj količini 
baterija po djetetu, a na kraju šk.godine, tri najbolja razreda dobit će Priznanja za osvojeno 1, 
2. ili 3. mjesto. Svaka škola dobija i priznanje za sudjelovanje, a najbolji razred svake škole 
dobija i mali promotivni materijal maskote FRIŠKO, za svakog učenika npr. ravnalo, bilježnica 
i sl. 

Vremenik projekta: Tijekom školske godine 
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8. 18. Projekt: “Zajedno u bolji svijet” 

 
Cilj projekta: Osigurati prehranu učenicima iz socijalno ugroženih obitelji za vrijeme boravka 
u školi 

Namjena projekta: učenici škole 

Nositelji projekta: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Udruga osoba s invaliditetom, 
Našice te OŠ J. J. Strossmayera, Đurđenovac kao partner  

Vremenik projekta: od 7. rujna 2015. do 10. lipnja 2016. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:  - 

Način realizacije projekta: Ministarstvo socijalne politike i mladih u potpunosti će 
financirati prehranu učenika iz socijalno ugroženih obitelji za vrijeme njihova boravka u školi, 
za svaki mjesec po isteku mjeseca, prema broju nastavnih dana i prema utvrđenoj cijeni 
obroka od 4, 50 kn po danu. 

Troškovi projekta: Prehrana učenika u potpunosti financirana od strane Ministarstva 
socijalne politike i mladih 

 

8. 19. Projekt: Posjet osmih razreda Vukovaru 
 

Cilj projekta: kroz dvodnevni posjet Vukovaru učenike učiti o vrijednostima Domovinskog 
rata i Bitke za Vukovar. 

Namjena projekta: učenici osmih razreda 

Nositelji projekta: Ministarstvo branitelja, MZOS-a, učenici osmih razreda, razrednici 

Vremenik projekta: tijekom školske 2015./2016., planirano u studenom 

Način realizacije projekta: Za vrijeme dvodnevnog posjeta Vukovaru, održat će se 
predavanje o Domovinskom ratu u skladu s nastavnim planom i programom predmeta 
Povijest za osme razrede, obilazak svih mjesta sjećanja vezanih za Domovinski rat, prenošenje 
poruke mira, prihvaćanja različitosti i suosjećanja kroz Školu mira i različite radionice. 

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:  Prezentacija provedbe 
projekta putem plakata, izložbi, medija i web stranice škole. 

Troškovi projekta: smještaj, prijevoz i prehranu za sve učenike osmih razreda financira 
Ministarstvo branitelja 
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9. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 
 

Svaki će učitelj tijekom školske godine postaviti jednu izložbu u predvorje škole, 
vezanu uz odabrani datum. Učitelji u područnim školama zaduženi su za izložbe u prostorima 
svoga rada. Ostale će datume obilježiti u razredu putem radionica, izrade plakata i drugih 
metoda rada. 

Nastavnici povijesti  Dinko Subjak i Borislava Lehki obilježit će uređenjem prigodnih 
panoa sve važne datume kako budu dolazili tijekom godine, s posebnim naglaskom na važne 
događaje hrvatske i svjetske povijesti. 

Učiteljica likovne kulture Nikolina Steinbrückner zadužena je za estetsko uređenje 
škole te će stoga sudjelovati u obilježavanju značajnih datuma tijekom cijele školske godine. 

 Tijekom godine planiramo i književne susrete te više kino i/ili kazališnih predstava, 
ovisno o ponudama koje zaprimi škola. Također ćemo posjećivati i druge kulturne ustanove, 
ovisno o mjesečnim planovima pojedinih predmeta unutar razredne i predmetne nastave. 

 

Mjesec Tema Aktivnosti Namjena Nositelji 

ru
ja

n
 

10. rujna, 
Hrvatski olimpijski 
dan 

-sportski susreti 
-obilježavanja 
Dana HOO 

-razrednici 

25. rujna, 
Dan za zdrave zube -  usvajanje navike 

reovnog pranja zubi 
-učenici 1.-4. 
razreda 

učiteljice RN i razredi 

 

 
Eko kutak -mala škola 

recikliranja,pano 
-promicanje 
ekološke svijesti 

Učenici 5.-8.i S.Japec 

li
st

o
p

a
d

 
 

Prvi tjedan u 
listopadu, 
Dječji tjedan 

- pano 
- promicati prava 
djece i dječju 
kreativnoct 

-učiteljica likovne kulture 

1. listopada, 
Međunarodni dan 
glazbe 

-pano 
-obilježiti  dan 
glazbenim 
aktivnostima 

- učiteljica glazbene 
kulture 

2. listopada, 
Međunarodni dan 
nenasilja 

- radionice 

- kroz usmjerene 
radionice ukazati 
na negativnost 
nasilja 

- stručni suradnici 
 

 
4. listopada, 
Svjetski dan zaštite 
životinja 

-prezentacija 
radova,izložba kućnih 
ljubimaca,uređenje 
razr.panoa, 

- obilježavanje 
dana 

- Učenici od 1. do 4. 
razreda 5.i 6. razredi i 
učiteljica prirode 
učitelji/ce RN. 

5. listopada, 
Svjetski dan 
učitelja 

- pano 
-upoznavanje 
“druge” strane 
učitelja 

- svi učitelji i učenici 

od 15. listopada do 
15. studenoga, -pano svi učenici A. Magaš 
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Mjesec Tema Aktivnosti Namjena Nositelji 

Mjesec hrvatske 
knjige 

-posjet Gradskoj 
knjižnici i čitaonici 

svi učenici 
učiteljice RN i učitelji 
hrvatskog jezika 

 
16. listopada, 
Svjetski dan hrane 

-organ. prezentacije i 
degustacije 
uređivanjeprikladnog 
edukativnog panoa i 
postera 
 
-upoznavanje učenika s 
povijesti gastronomije 

6.c Kristina Mihalčić 
Dinko Subjak 
Ana Peršić 
 

 
18. listopada, 
Dan kravate 

-uređivanje prikladnog 
panoa u holu škole 

6.a D. Subjak 

 
20. listopada, 
Dan  jabuka 

-pano učenici RN učiteljice RN 

 
Dani zahvalnosti za 
plodove zemlje; 
Dani kruha; 
Svjetski dan hrane 

- prezentacija, 
degustacija, izložba u 
holu škole 

učenici RN 

 
 
vjeroučiteljice 
 
 
 
 
 

st
u

d
e

n
i 

 
1.  studenoga, 
Svi sveti 

- pano -svi učenici N. Steinbruckner 

 
12.studenoga 
Svjetski dan čitanja 
bajki 

-na satovima engleskog 
jezika učenici čitaju ili 
ilustriraju svoju 
omiljenu bajku 

Učenici 
1.b,4.b,8.c,7.c,8.d 

J.Rigo I učenici, učiteljice 
hrv. jezika 

13.studenog, 

Svjetski dan 
ljubaznosti 

 

- na SRO učenici će čuti 
podatke o Danu 
ljubaznosti,zatim 
govore i pišu o tome 

7.a 
 

K. Horvat, 
učenici 7.a 
 

16.studenoga 
Međunarodni dan 
tolerancije 

-radionice,igre 
svi učenici 1.-8.,svi 
učitelji 

stručna služba 

 
18. studenoga, 
Dan sjećanja  na 
Vukovar 

-uređivanje prikladnog 
edukativnog panoa i 
postera 
 

8.razredi  
Dinko Subjak, B. Lehki 

 
24. studenoga, 
Dan hrvatskog 
kazališta 

-pano,odlazak u 
kazalište 

svi učenici 1.-8. 
S. Braz, R. Kezerle, A. 
Magaš, B. 
Lehki,učitelji/ceRN 

p
ro

si
n

a
c 

 
6. prosinca, 
Sveti Nikola 

- pano,predstava -svi učenici 
N. 
Steinbruckner,vjeroučitelji 

 
25. prosinca, 
Božić 

-pano Izrada božićnih 
čestitki, priča o Božiću i 
pjevanje božićnih 
pjesama,zastor 

svi učenici 1.-8. 

Vjeroučitelji, učitelji/ceRN 
I PN 
N. Steinbruckner 
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Mjesec Tema Aktivnosti Namjena Nositelji 
si

je
ča

n
j 

 
27.siječnja 

Dan sjećanja na 
holokaust – projekt 
Šafran 

- upoznavanje 
učenika s 
projektom 
- izrada prikladnog 
plakata i 
uređivanje panoa 
- sađenje lukovica 
- gledanje filma na 
temu holokausta 
 

6.A i 7.C 
Dinko Subjak 
Borislava Lehki 

v
e

lj
a

ča
 

2. veljače, 
Međunarodni dan 
zaštite močvara 

-prezentacije, pano 6. razredi S. Japec 

9.veljače, 
Dan sigurnijeg 
Interneta 

-pano, prezentacije 
učenici 5.-8. 
razreda 

V. Marinović,V.Stanić 

 
14. veljače, 
Valentinovo 

-pano svi učenici 
učitelji/ce RN I PN 
vjeroučitelji i N. 
Steinbruckner 

 

Maškare 
Izrada prikladnih maski 
i likovnih radova, 
izložba radova 

Učenici od 
1. do 4. razreda 

Učiteljice razredne 
nastave, roditelji 

o
žu

ja
k

 

 
2. ožujka, 
Svjetski dan 
matematike 

-pano -osmi razredi Ivan Stanić 

 
11.-17. ožujka, 
Dani hrvatskoga 
jezika 

- pano 
-ukazati na 
važnost hrv. jezika 

svi učitelji hrvatskog 
jezika 

13.studenog, 

Svjetski dan 
ljubaznosti 

- na SRO učenici će čuti 
podatke o Danu 
ljubaznosti- učenici 
pišu što za njih znači 
biti ljubazan 

7.a 
 

K. Horvat, 
učenici 7.a 
 

 
14. ožujka, 
Dan broja ∏ -pano, natjecanje svi učenici M. Matošević 

 
17. ožujka, 
Dan sv. Patrika 

 
-ples 

6.b 
 

K.Mihalčić 

 
21. ožujka, 
Prvi dan proljeća -pano učenici 1.-4. učiteljice RN 

 
27.ožujka 
Uskrs 

Doživjeti blagdansku 
radost, izrada pisanica, 
uskrsnih čestitki, 
njegovanje narodnih 
običaja. 

svi učenici 1.-8. 

 

Učiteljice razredne 
nastave,  
vjeronauka,engleskog 
jezika,roditelji 
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Mjesec Tema Aktivnosti Namjena Nositelji 
tr

a
v

a
n

j 

 
2. travnja, 
Međunarodni dan 
dječje knjige 

-izložba svi učenici knjižničar 

 
22. travnja, 
Dan planeta 
Zemlje, Zeleni 
tjedan 

- pano učenici 5.-8. Jasna Sajdl, Snježana Japec 

 
23. travnja, 
Dan engleskog 
jezika 

-pločice s imenima na 
engleskom, 
- natjecanje u 
nepravilnim glagolima 
-tea party pod velikim 
odmorom 
-prezentacija o W. 
Shakespearu u knjižnici 

svi učenici 

 
Jasna Rigo, Kristina 
Mihalčić, Martina Tolnaj, 
Kristina Horvat 
 
 
 
 
 

sv
ib

a
n

j 

 
Svibanj 
 
1. svibnja 
 
8. svibnja 

 
Međunarodni dan plesa 
 
Praznik rada 
 
Dan Crvenog križa 

-grupno i 
pojedinačno 
fotografiranje 
-ples u holu škole 
-uređivanje 
prikladnog panoa 
-uređivanje 
priladnog panoa 

svi 
učenici 6.-ih razreda 
 
6.A 
 
6.A 

8. svibnja, 
Majčin dan 

čestitke, literarni 
radovi, izrada ukrasa 

učenici od 1. do 4. učiteljice RN,vjeroučitelji 

15. svibnja, 
Dan obitelji 

čestitke, literarni 
radovi, plakat, 
darivanje najbližih 

učenici od 1. do 4. 
razreda 

učiteljice razredne 
nastave 

 
29. svibnja, 
Dan škole 
 

- svečanost, izložba svi učenici i učitelji 
svi učitelji, učenici, 
ravnateljica 

li
p

a
n

j 

Završna priredba priredbe u PŠ učenici svih PŠ učiteljice RN 

 

 


