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                                     ŠKOLSKI KURIKULUM ZA 2019. / 2020. školsku godinu 

 

 

 

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN//17) te  Nacionalnog okvirnog 

kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje  (MZOŠ 2010. god) 

Školski odbor je na sjednici održanoj 30. 9 . 2019. godine usvojio  Školski kurikulum za  2019. / 2020. školsku godinu 

 

 

Dr. Andrija Mohorovičić 

učenjak, akademik i 

sveučilišni profesor 

(23.01.1857-18.12.1936)  
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 Matulji, listopad  2019. god. 

 

 

                      

STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE 

 

Strateško planiranje je dugoročan i sveobuhvatan proces usmjeren na školu kao cjelinu i dio je procesa upravljanja. Provode 

ga školski timovi  s ciljem dugoročnog usmjeravanja škole, procjene njene kvalitete, utvrđivanja prioriteta, ispitivanja 

mogućeg napretka, postizanja veće fleksibilnosti i bolje koordinacije rada, što dovodi do afirmacije škole kao mjesta odgoja 

i poučavanja, ali i organizacije koja trajno uči (Burcar, 2013). 

 

Strateškim planiranjem škola može: 

• podići razinu kvalitete učenja i poučavanja,  

• bolje iskoristiti prostor i opremu kojom raspolaže, 

• biti spremnija na nove izazove u obrazovanju koje donosi tehnologija, a time i nove načine poučavanja.  

 

 Učinkovite škole  prepoznaju se (prema Domović, 2004): 

• osjećajem predanosti na poslu (ulaganjem truda i napora u rad), 

• novim pristupima u radu, novim idejama, metodama i postupcima, 

• dobrom organizacijom i planiranjem aktivnosti, 

• jasno definiranim pravilima ponašanja i odgovornosti 

 

Bez sustavnog planiranja (strateške inicijative, hijerarhije ciljeva), korištenja raznih alata strateške analize (SWOT analiza, 

KREDA analiza , strateškog razmišljanja (vizija, misija, temeljne vrijednosti), provedbe i u konačnici provjere strateškog 

plana (organizacije poslovnih procesa te procesa učenja i poučavanja, mjerenja uspješnosti, korektivnih radnji) nije moguće 

postići željene rezultate. 
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Strateški plan razvoja  temelji se na realizaciji : 

- Evaluaciji Godišnjeg plana i programa rada škole  i 

- Evaluaciji Školskog kurikuluma 

 

 

 

 

VRIJEDNOSTI I NAČELA DJELOVANJA 

 

Temeljne vrijednosti koje škole u Hrvatskoj u 21. stoljeću, suočene s usklađivanjem lokalnog i nacionalnoga sa svjetskim i 

globalnim trendovima, trebaju imati jesu (prilagođeno prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu, 2010): znanje, poštovanje 

svih sudionika obrazovnog procesa, identitet,  odgovornost,  solidarnost, kvaliteta nastavnog procesa u skladu s najnovijim 

mogućnostima, odgovornost prema učenicima i roditeljima, jednakost pristupa, transparentnost provođenja svih procesa, kako 

nastavnih, tako i poslovnih, i uvažavanje društvenog  konteksta djelovanja.  

 

STRATEŠKI CILJEVI: 

 

1. Razvijati suvremene, učinkovite i kvalitetne načine učenja i poučavanja kako bi se poticajno djelovalo na razvoj 

svih područja učenikove osobnosti 

2. Stvaranje razrednoga i školskog ozračja koje će poticati zanimanje i motivaciju učenika za učenje, sigurnost 

učenika i međusobno poštovanje 

3. Osposobiti učenike za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskim procesima i poštivanje različitosti i 

tolerancije 

4. Podržati i poticati stručno usavršavanje i profesionalni razvoj učitelja i stručnih suradnika 

5. Unaprjeđivati međupredmetnu korelaciju i integraciju učenika kroz timski rad i suradničko učenje 

 

 



 
4 

 

VIZIJA I MISIJA ŠKOLE 

VIZIJA 

Geslo naše škole je „ U svakome od nas ima skrivenih izvora“  

Naša škola biti će rasadnik visokokvalitetnog stručnog kadra posvećenog razvoju svih i različitih potencijala u kojima će se 

učenici potvrđivati kao cjelovite osobe koje cijene vlastita postignuća i kao takvi sami utječu na pozitivne promjene. 

Želimo biti škola koja će svojim učenicima osigurati stjecanje kompetencija, znanja i vještina koje će ih osposobiti za život i 

rad u promjenjivom društveno – kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko – 

komunikacijskih tehnologija te znanstvenih spoznaja i dostignuća. 

 

MISIJA 

Osnovna škola Dr. Andrije Mohorovičića  u Matuljima je  škola  svih učenika, roditelja i djelatnika .Poštujemo jedni druge. 

Vrijedno radimo i odgovorni smo. Težimo izvrsnosti.  Poštujemo dugu tradiciju i povijest naše škole.  

POSTIGNUĆA 

Naša je škola poznata po postignućima svojih učenika i djelatnika, njihovoj kreativnosti i originalnosti. 

 

NAJ RAZRED ŠKOLE  je  V. B  razred s razrednicom Denis Modrić 

 

UČENICE  GENERACIJE su: Antonia Gauš i Kristi Kinkela VIII.B s razrednicom Silviom Polak Mance 

  

Ponosimo se kvalitetom božićnih i školskih priredaba, organizacijom sajmova, športskih susreta. Pomažemo učenicima, 

roditeljima i učiteljima  u razvijanju kvalitetnih partnerskih odnosa. 

Tijekom protekle školske godine ističemo učenike dobitnike „Mudre sove“, nagrade za najuspješnije učenike na 

natjecanjima: 
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        PREDMET 
    

                 UČENIK/CA     OSVOJENO  MJESTO 

BIOLOGIJA ANNA GUDOVIĆ            4. MJESTO ŽUPANIJA 

INFORMATIKA ERIK MIKŠIČ 
ANDREA JURINOVIĆ 
NIKA BUJADILOVIĆ 

           2. MJESTO ŽUPANIJA 

MATEMATIKA VANJA PERMAN 14. MJESTO DRŽAVA 

HRVATSKI JEZIK ANTONIA GAUŠ          10. MJESTO ŽUPANIJA 

KEMIJA ANJA ŽIGANTO 

  
  4. MJESTO ŽUPANIJA 

EUROPA U ŠKOLI 

Likovni izričaj 
HANNA MATULJA 

  
  

   LIKOVNI RAD PLASIRAN NA    

DRŽAVNO NATJECANJE 
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ŠSD „MATULJI“ 

ATLETIKA ZAVRŠNICA 

DRŽAVNOG 

NATJECANJA U 

ATLETICI 

  

  

  

  

  

ANNA GUDOVIĆ 

NICOLE MILIĆ 

ANTONIA GAUŠ 

SARA AURORA RUŽIĆ 

SARA KOLAR 

KRISTI KINKELA 

IVONA OMERAGIĆ 

PETRA GUDOVIĆ 

IVA MARTINIS 

ZARA DORIČIĆ 

  

DRŽAVNO NATJECANJE U 

ATLETICI  

1.MJESTO U DRŽAVI –  

ATLETIKA – UTRKA NA 300 M T 

  

  

  

    LIDRANO 

SCENSKI IZRAZ 

FRANKA BAN 

NATALIE BRAJKOVIĆ 

NOA BRICA 

NIKOL DRAŠKOVIĆ 

ZARA ERNIŠA 

KORINA GECAN 

IVANO KOMLJENOVIĆ 

ADRIAN RIGATTI 

ENOLA SUŠANJ 

MARTA KAJIĆ 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE 
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MUDRE SOVICE I. – IV. RAZRED – koje su demokratskim putem  učenici međusobno izabrali  
 

ŠKOLA RAZRED IME I PREZIME 

MATULJI 1.A MIA PANTELIĆ 

  1.B NINA TODOROVIĆ 

  2.A MIA VUKOJEVIĆ 

 
2.B NATALI TURKOVIĆ 

  3.A ERIK MIJATOV 

  3.B DORA RADOVČIĆ 

  4.A CHIARA ZUZZI 

  4.B DOMINIK PANTELIĆ 

JUŠIĆI 1.R DENI KINKELA 

  2.R DORA GAŠPAROVIĆ 

  3.R MARTA KAJIĆ 

  4.R DORA KOVAČIĆ 

RUKAVAC 1.R PAOLA ŠIMONOVIĆ 

  2.R DARIA RUPČIĆ 

  3.R BARBARA FRANJKOVIĆ 

  4.R NINO SPINČIĆ 
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UČENJE I POUČAVANJE 

Cijenimo trajno i primjenjivo znanje i cijelo životno učenje. 

Pri prenošenju znanja želimo učenicima pružiti priliku vježbati pozitivne životne vrijednosti i životne vještine kroz  

različite oblike timskog rada i suradnje. Želimo učenje radi znanja, a ne učenje za ocjenu. 

Potičemo učenike na razvoj radnih navika. Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo svu  dostupnu stručnu 

pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. 

Trudimo se osuvremeniti nastavu i pružiti učenicima zanimljivo i  istraživačko učenje. 

 

MEĐUSOBNI ODNOSI 

Potičemo poštovanje, uljudnost, i prijateljstvo među djelatnicima i učenicima. Učimo jedni od drugih, pomažemo  

jedni drugima i aktivno slušamo jedni druge.  

Prema svim učenicima odnosimo se pravedno i dosljedno, pružamo im jednake mogućnosti, poštujemo njihovo  

razmišljanje, ideje, emocije, potrebe i stavove, te pozitivno utječemo na  razvoj njihovog samopouzdanja.  

Razvijamo multikulturalnost, živimo u zajedništvu i prihvaćanju svih različitosti. Vodimo računa potrebama drugih.  

 

SURADNJA 

S roditeljima naših učenika uspostavljamo suradničke  odnose.  

Lokalna zajednica je osnivač i partner naše škole. Trudimo se biti uzorni u ostvarenju svojih  ciljeva, a lokalna zajednica 

u tome nam pruža podršku. 

Svi djelatnici škole, uz pomoć roditelja i lokalne zajednice, kroz zalaganje, upornost, te razmjenu iskustava   

teže ostvarivanju ovih ciljeva. 

 

 

                 Predsjednik  Školskog odbora:                                                                                  Ravnateljica :     

                        Goran Grbac, prof.                                                                                       Astrid Massari, dipl. učitelj
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Naziv programa 

KULTURNA I JAVNA 

DJELATNOST ŠKOLE 

Ciljevi /namjena 

programa - 

aktivnosti 

Nositelji programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja i 

vrednovanja 

Troškovnik 

aktivnosti - 

potrebni materijali, 

pomagala 

Svečani prijem učenika prvih 

razreda 

 

Predstavljanje 

škole 

voditelji družina i 

članovi KUD-a, 

učiteljice RN 

 

Društveni dom 

Hangar 

Matulji 

Rujan Zadovoljstvo 

učenika,roditelja i 

djelatnika škole 

Razglas, 

Scenografija 

Božićna priredba Kulturno – 

umjetničko 

djelovanje škole 

voditelji družina i 

članovi  

Kud-a 

Školska športska 

dvorana 

Prosinac  Zadovoljstvo 

učenika,roditelja i 

djelatnika škole 

Razglas, 

Scenografija  

Međunarodno natjecanje  

 „Europa u školi“ 

Glazbeno , likovno 

i literarno 

stvaralaštvo 

 Učenici  

I.-VIII. razreda 

učitelji 

 

Zagreb,Europski 

dom  

Tijekom 

školske 

godine 

Zadovoljstvo 

učenika,roditelja i 

djelatnika škole 

Snimanje pjesme 

u studiju i izrada 

matrice, prijave 

kotizacija 

Natjecanje LIK 

 

 

Likovno 

predstavljanje 

mladih talenata 

Učiteljica LK Škola i izložbeni 

prostori 

organizatora 

Tijekom 

školske 

godine 

Zadovoljstvo 

učenika,roditelja i 

djelatnika škole 

Pribor za različite 

likovne tehnike 

 

ČA -čitalnica 

 

Njegovanje 

zavičajnog  govora 

Učiteljice Škola i 

Knjižnica Grada 

Kastva 

Tijekom 

školske 

godine 

Zadovoljstvo 

učenika,roditelja i 

djelatnika škole 

Knjige i poezija 

na čakavskom 

izričaju 

Dan škole, - dodjela školskog 

Oskara 

 

Predstavljanje 

škole 

voditelji družina i 

članovi KUD-a 

 

Školska športska 

dvorana 

Lipanj Zadovoljstvo 

učenika ,roditelja 

i djelatnika škole 

Razglas, 

Scenografija 

 

Svečano otvorenje dograđenog 

dijela OŠ „Dr. Andrija 

Mohorovičić“ Matulji 

 

Predstavljanje škole i 

školskih postignuća u 

lokalnoj zajednici 

Školski KUD i druge 

sekcije škole 

Svečana priredba Rujan Zadovoljstvo 

učenika, roditelja 

i djelatnika škole 

Razglas, 

Scenografija 

 



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Proljeće u Ronjgima“ 

 

 

Glazbeno 

stvaralaštvo,predstav

ljanje škole 

Solisti zbora škole, 

učiteljica GK 

Ustanova „Ivana 

Matetića“ Ronjgi 

Viškovo 

Svibanj Zadovoljstvo 

učenika, roditelja i 

djelatnika škole 

Prijave, kotizacija 

Sajmovi, susreti i drugi oblici 

suradnje s Općinom Matulji 

 

Festivali, smotre, 

Znanost i umjetnost 

na ulici, Dan sporta 

Općina Matulji i 

učenici i učitelji 

OŠ 

 

Otvoreni 

prostori Općine 

Matulji 

Rujan - 

prosinac 

Zadovoljstvo 

učenika,roditelja i 

djelatnika škole 

Razglas, i drugi 

potrebni rekviziti 
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Naziv 

programa 

IZBORNA 

NASTAVA 
 

Ciljevi /namjena 

programa - 

aktivnosti 

Nositelji programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja i 

vrednovanja 

Troškovnik 

aktivnosti -  

potrebni materijali, 

pomagala 

Talijanski 

jezik 

4.-8.razreda 

Stjecanje usmene i pismene 

komunikacije na talijanskom 

jeziku proširena elementima 

književne, sociokulturne te 

interkulturalne kompetencije. 

 

Učitelji talijanskog 

jezika 

Matična i 

područne škole 

Dva sata tjedno 

po rasporedu 

Pravilnik o praćenju 

i ocjenjivanju 

učenika, evaluacija i 

samoevaluacija 

TV, Video, DVD 

Kasetofon 

Grafoskop 

Platno, Projektor 

Računalo,Pano 

Slovenski 

jezik i kultura  

po modelu  C 

2.-8. razreda 

 

 

Stjecanje usmene i pismene 

komunikacije na slovenskom  

jeziku  

Učiteljica 

slovenskog jezika 

Matična škola Dva sata tjedno  

 

Pravilnik o praćenju 

i ocjenjivanju 

učenika, evaluacija i 

samoevaluacija 

TV, Video, DVD 

Kasetofon 

Grafoskop 

Platno, Projektor 

Računalo,Pano 

Katolički  

vjeronauk 

1.-8. razred 

Sustavno upoznavanje katoličke 

vjere u njezinu učenju 

(doktrinalna dimenzija), slavljenu 

(liturgijsko –molitvena 

dimenzija),životnom ostvarenju 

(karitativna i socijalna dimenzija) 

te u različitim vidovima življenja 

vjerničkog zajedništva 

Vjeroučitelji sa 

kanonskim 

mandatom u školi 

Matična i 

područne škole 

Dva sata tjedno  Pravilnik o praćenju 

i ocjenjivanju 

učenika, evaluacija i 

samoevaluacija 

 

Sveto pismo, 

radne bilježnice, 

udžbenik,bilježnice, 

pribor,tv,video, dvd, 

kasetofon, grafoskop, 

projektor, računalo, pano 

Islamski 

vjeronauk 

1.-8. razred 

 

Osobnom spoznajom, 

utemeljenom na saznanjima 

Božje objave Kurana i predaje 

Poslanika Muhameda ,upoznati 

izvorna načela vlastite vjere i 

poštivanje drugih. 

Vjeroučitelj Matična škola Dva sata tjedno  Pravilnik o praćenju 

i ocjenjivanju 

učenika, evaluacija i 

samoevaluacija 

Kuraan 

radne bilježnice, 

udžbenik,bilježnice 

Informatika 

 7. - 8. razred 

Informatička pismenost i korištenje 

ICT tehnologija 
Učitelj informatike Matična  škola Dva sata tjedno  

 

Usmena  pismena i 

praktična  provjera 

znanja 

Projektor,Računalo 

Pano,Radni listovi 

Udžbenik 

Radne bilježnice 
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Naziv programa 

PROGRAMI I 

PROJEKTI NA 

NIVOU ŠKOLE 

 

Ciljevi/namjena 

programa - 

aktivnosti 

Nositelji programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja i 

vrednovanja 

Troškovnik 

aktivnosti- potrebni 

materijali, 

pomagala 

Program promocije 

zdravlja i osobnog 

razvoja „Trening 

životnih vještina“ 

Razvoj brojnih osobina i 

socijalnih vještina te 

primjena u konkretnim 

životnim situacijama 

NZJZ PGŽ, Odsjek za 

promicanje i zaštitu 

mentalnog zdravlja 

Koordinatorica: 

psihologinja, učitelj 

i/razrednici III. – VII. 

raz. 

Radionice za 

učenike 

Listopad -

svibanj 

Evaluacijski 

listići, izvješća 

provoditelja i 

koordinatora 

Sredstva NZJZ PGŽ 

Preventivni 

programi: 

Zajedno više 

možemo 

„Zdrav za 5“  

 „Mah1 i Mah2“  

Sajam mogućnosti 

 

Preventivni programi u 

suradnji s PU PGŽ 

PU PGŽ 

razrednici 

Radionice u 

matičnoj i 

područnim 

školama 

Listopad -

svibanj 

Evaluacija i 

samoevevaluacija 

Pribor, časopisi, 

bilježnice 
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 Preventivni 

programi: 

CAP - program 

primarne prevencije 

zlostavljanja  

Unapređenje kvalitete 

života djece radi 

smanjivanja njihove 

ranjivosti   

 

 

 Članice školskog tima Predavanje za 

djelatnike, 

radionice za djecu 

i roditelje 

Tjekom 

školske 

godine 

Evaluacija i 

supervizija 

Listovi za pisanje  i 

pribor za bojanje 

Preventivni 

programi: 

Dan ružičastih 

majica 

„Pink Shirt Day“ 

uz program 

vršnjačke medijacije 

 

Prevencija vršnačkog 

nasilja, prihvaćanje 

različitosti 

Školski tim Radionice, 

izložbe, 

istraživanja 

Zadnja 

srijeda u 

veljači i 

tijekom 

godine 

Evaluacija i 

samoevaluacija 

Ružičasta majica ili 

drugo ružičasto 

obilježje: šal,kapa, 

marama, narukvica.. 

Pribor i materijali za 

radionice 

Preventivni 

programi: 

Zajedno do sigurne 

škole 

Usvajanje zdravih 

navika i odgovornog 

ponašanja prema sebi i 

drugima 

Razrednici SRZ  Listopad - 

lipanj 

Evaluacija i 

samoevevaluacija 

Pribor, časopisi, 

bilježnice 

Nacionalni program 

za preventivu i 

zaštitu oralnog 

zdravlja: Zubna 

putovnica 

Preventivni pregledi 

zuba učenika  V. i VI. 

razreda 

 

 

Razrednici  V. i VI. 

razreda 

Izabrani  liječnik 

dentalne medicine 

NZZJZ i 

Medicinski 

fakultet Rijeka 

Tijekom 

školske 

godine  

Nacionalno 

izvješće za PGŽ 

Uputnice, 

obavijesti 
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Čitajmo, maštajmo, 

stvarajmo 

 

Razvoj čitalačkih 

navika, veliki čitaju 

malima, kreativni izričaj 

 

Razrednice I. –IV. 

razreda 

Škola Tijekom 

školske 

godine 

Evaluacija i 

samoevaluacija  

Dodatni nastavni i 

didaktički materijali 

Bookmark 

exchangee project 

 

Kreativan izričaj uz 

njegovanje i očuvanje 

knjiga 

Školska knjižničarka Škola Tijekom 

školske 

godine 

Evaluacija i 

samoevaluacija  

Materijal za izradu 

bookmarka, papir, 

pribor za crtanje, 

slikanje, ljepljenje…. 

Sinjska alka -čvrsta 

desnica i oko 

sokolovo 

 

Upoznati se s viteškom 

tradicijom, osvijestiti 

važnost Sinjske alke 

Razlikovati Alku od igre 

Prstenac 

Učiteljica POV i 

učenici  VI. razred 

Škola Veljača  Evaluacija i 

samoevaluacija 

Filmovi, projektor, i 

dr. 

Humanitarne akcije 

Odgoj za humanost 

Razvijati socijalnu 

osjetljivost i aktivizam 

Razrednici i učenici I.-

VIII. razreda 

Škola Tijekom 

školske 

godine 

Evaluacija i 

samoevaluacija  

Programski materijali 

i sredstva roditelja 

 

Međunarodno 

natjecanje iz 

Engleskog jezika 

 

 

.“ Hippo  English 

Without Borders“  uz 

natjecanje učenika od 9 

– 19 godina  potiče 

razvoj i zajednički 

osjećaj identiteta i 

integracije 

Učitelji 

Engleskog jezika  

Škola Pripreme i 

realizacija 

tijekom 

školske 

godine 

Evaluacija i 

samoevaluacija  

Programski materijali 

i sredstva roditelja 
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E – Twining 

 

Zajednica za škole u 

Europi – platforma za 

povezivanje i suradnju 

učitelji  talijanskog, 

hrvatskog i engleskog 

jezika i informatike 

Škola i okolica Tijekom 

školske 

godine 

Evaluacija i 

supervizija 

Video kamera,  

PC i drugi mediji 

 

„Zajedno smo 

Rijeka“ 

 

 

Druženje s riječkim 

prvotimcima i razvoj 

navijačke kulture  

 

učitelji TZK-a 

NK“ Rijeka“ 

Stadion 

 

 

 

 

 

 

Tjekom 

godine 

Izvješće 

koordinatora 

navijački  rekviziti 

 

 

Sportski dan škole  

 

 

Međurazredna 

natjecanja  

u nogometu i odbojci 

 

Učitelji TZK-a ŠŠK 

razredne  

Ekipe M iŽ 

Svibanj,lipan

j 

Izvješće 

koordinatora 

Navijački  rekviziti 

 

Hrvatski olimpijski 

dan 

Obilježavanje 

vrijednosti olimpizma 

 

 

Učitelji TZK-a i 

učitelji RN 

Riječko korzo Rujan Evaluacija i 

samoevaluacija 

Sportski rekviziti 

 

Školsko sportsko 

društvo Matulji 

 

Promoviranje sporta i 

sportskih vrijednosti 

Učitelj TZK-a i 

suradnici  

Kurikularno područje: 

Škosla sportska 

dvorana 

Tijekom 

školske 

godine 

Evaluacija i 

samoevaluacija 

Dresovi, sportski 

rekviziti 

 



 
16 

 

 1.Odbojka 

2.Nogomet 

3.Atletika 

4. kros 

5. Plivanje  

Sportski tereni 

izvan škole 

Biramo „ Naj 

razredni odjel“ 

godine  

 

Promocija pozitivnih 

vrijednosti 

 

Školsko povjerenstvo 

Učiteljsko vijeće 

Izlet u 

organizaciji 

Općine Matulji 

Lipanj- rujan Određivanje 

kriterija za izbor 

Sredstva Općine 

Matulji 

 

Školski oskar  

„Mudra sova“  

i „Mala  sovica“ 

 

Promocija izvrsnosti  - 

nagrade najuspješnijim 

učenicima 

 

 

 

 

 

 

Razrednici, RV i UV Praćenje rezultata 

natjecanja 

Svibanj - 

lipanj 

Izvješća sa 

natjecanja 

Sredstva za nabavku 

kipića Mudra sova 

Školski projektni 

dan 

 

Promocija projektnog 

učenja 

Razrednici,učitelji,stru

čni suradnici 

U školi i lokalnoj 

zajednici 

Travanj-

svibanj 

Evaluacija i 

samoevaluacija 

Razni pribor i drugi 

materijali ovisno o 

temi 
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Profesionalno 

informiranje i E-

upisi u srednje škole 

Program profesionalnog 

usmjeravanja i 

informiranja učenika 

Razrednici i učenici 

VIII. razreda 

Učionice, 

Obrtnički sajam 

Listopad- 

lipanj 

Evaluacija i 

samoevaluacija 

 

 

RL, ppt prezentacije 

 

Produženi boravak 

2 grupe matična 

škola 

1 grupa PŠ Jušići 

1 grupa PŠ Rukavac 

 

Pomoć u zbrinjavanju 

učenika nakon ili prije 

nastave 

 

Voditeljice 

produženog boravka 

 

Prostorije 

produženog 

boravka i 

programi rada 

 

Rujan - 

lipanj 

 

Redovito 

 

Sredstva za realizaciju 

programa produženog 

boravka  dio lokalna 

zajednica dio roditelji 

 

 

PROJEKT 

VJEŽBAONICA 

 

 

 

 

 

1.Poticati višestrani 

psihosomatski razvoj 

djece i zdravstvenu 

kulturu 

 

Učitelj TZK-a 

 

 

 

 

 

Dvorana i 

igralište 

 

Dva puta 

tjedno 

 

Mjerenja: 

inicijalno, 

tranzitivno i 

finalno 

 

 

Postojeća sportska 

oprema i rekviziti 
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Naziv programa 

 

PROJEKTI U 

NASTAVI 

Ciljevi/namjena 

programa - 

aktivnosti 

Imena i prezimena 

nositelja programa- 

aktivnosti 

Mjesto i 

način 

realizacije 

programa- 

aktivnosti 

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja i 

vrednovanja 

Troškovnik 

aktivnosti – 

potrebni 

materijali, 

pomagala 

V. RAZRED 

ZEMLJOPISNI NAZIVI 

 

 

Povezivanje geografskog 

nazivlja s pisanjem velikog i  

malog slova u hrvatskom 

jeziku te upoznavanje 

geografskih naziva i izraza 

na engleskom jeziku 

Učitelji HJ,EJ i GEO matične 

učionice 

rujan standardni  zemljovid, 

tekstualni primjeri 

 

PRIRODNI BROJEVI Upoznavanje s prirodnim 

brojevima i njihova upotreba 

u izražavanju površine 

Zemlje te na povijesnoj lenti 

vremena  

Učitelji Mat i GEO matične 

učionice 

rujan standardni  lenta vremena 

JESEN Jesen u književnom djelu 

„Ole i Trufa“  u hrvatskom 

jeziku te animacija lista u 

informatici   

Učitelji INF. i HJ 

 

matične 

učionice 

listopad standardni  tekstualni 

primjeri, 

animirani film, 

program MS Paint 

DANI KRUHA Stvaranje literarnih i likovnih 

djela na temu plodova zemlje 

u sklopu hrvatskog i 

likovnog 

Učitelji HJ i GEO matične 

učionice 

listopad standardni   
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PRERAČUNAVANJE 

MJERNIH JEDINICA 

Upoznavanje učenika s 

načinom preračunavanja 

mjernih jedinica te upotreba 

ovih vještina u  

izračunavanju udaljenosti na 

geografskoj karti  

 

 

 

Učitelji MAT i GEO matične 

učionice 

studeni standardni  zemljovid 

 

 

 

 

 

 

 

CRTANJE 

( 5 i 6 razred) 

 

Svladavanje tehnika crtanja u 

različitim medijima 

izražavanja 

 

 

 

Učitelj INF i LK matične 

učionice 

studeni standardni  program MS 

Paint, 

olovka 

NARODNA 

UMJETNOST 

Upoznavanje s narodnom 

književnošću i glazbom na 

hrvatskom i engleskom 

jeziku (Folk tales) 

Učitelji EJ i HJ matične 

učionice 

šk. god.  

studeni 

standardni  CD player, zvučni 

primjeri, 

tekstualni primjeri 

ZDRAVA HRANA Upoznavanje sa zdravom 

ishranom te literarni i likovni 

ostvaraji na istu  temu  

Učitelji HJ, BIO  i 

LK 

matične 

učionice 

 veljača standardni   



 
20 

 

 

 

VI. RAZRED 

RAZLOMCI I 

GUSTOĆA 

NASELJENOSTI 

Upoznavanje učenika s 

upotrebom razlomaka pri 

računanju gustoće 

naseljenosti 

Učitelji MAT i GEO matične 

učionice 

rujan standardni  geografski 

primjeri gustoće 

naseljenosti 

POČECI PISMENOSTI 

HRVATA 

Upoznavanje s nastankom i 

širenjem glagoljice, crtanje 

slova uz pomoć strukturne 

crte 

Učitelji HJ,POV;LK Krk, terenska 

nastava 

listopad standardni  olovka, 

slova glagoljice 

DIJALEKTALNO 

PJESNIŠTVO 

Bogatstvo hrvatskih narječja 

u kajkavskom i čakavskom 

pjesništvu („Mali pot“) 

Učitelji HJ i GK matične 

učionice 

listopad standardni  CD player, zvučni 

primjeri, 

tekstualni primjeri 

ENERGIJA I ČOVJEK Upoznavanje s obnovljivim i 

neobnovljivim  izvorima 

energije te izrada makete 

vjetrenjače 

Učitelji BIO,TK i 

GEO 

 

matične 

učionice 

prosinac standardni  materijal za 

izradu vjetrenjača 

VELI JOŽE Život u Istri u doba Mletačke 

vlasti na primjeru djela V. 

Nazora 

 

Učitelji HJ  matične 

učionice 

veljača standardni  tekstualni 

primjeri, 

slikovni primjeri 

DVA PEJZAŽA Opisivanje izvanjskog 

prostora na primjeru V. 

Učitelji HJ i LK 

 

matične 

učionice 

travanj standardni  tekstualni 

primjeri, 
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Vidrića te upotreba boje u 

prikazivanju pejzaža 

 

tempera 

VELIKA 

ZEMLJOPISNA 

OTKRIĆA 

Utjecaji  geografskih otkrića 

na život Europljana i drevnih 

američkih naroda s 

primjerima na engleskom 

 

 

Učitelji POV,GEO i 

EJ 

matične 

učionice 

travanj standardni  tekstualni 

primjeri, 

suvremeni i 

povijesni 

zemljovidi 

 

 

VII. razred 

POJAVA ŽIVOTA NA 

ZEMLJI I GEOLOŠKE 

ERE 

Upoznavanje s geološkim 

erama i pojavom života na 

zemlji uz projekciju filma u 

zvjezdarnici 

Učitelji LK,BIO i 

GEO 

Zvjezdarnica 

– Rijeka, 

terenska 

nastava 

rujan standardni  teleskop, 

projekcija filma 

KOORDINATNI 

SUSTAV  

Crtanje koordinatnog sustava u 

matematici te koordinatna 

grafika u informatici  

Učitelji INF i MAT matične 

učionice 

rujan standardni program MS 

Excell 

STANICA Upoznavanje s 

karakteristikama stanice i 

crtanje uz isticanje izražajnosti 

crta 

Učitelji BIO i LK matične 

učionice 

listopad standardni  olovka 
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FRANCUSKA 

REVOLUCIJA 

 

Uočavanje važnosti Francuske 

kao  kolijevke modernog 

građanskog društva 

Učitelji POV i 

GEO 

 

matične 

učionice 

listopad, ožujak standardni  suvremeni i 

povijesni 

zemljovid 

KOROZIJA I ZAŠTITA 

METALA 

Ispitivanje uvjeta hrđanja 

željeza 

Učitelji TK i KEM matične 

učionice 

listopad standardni   

HRVATSKI NARODNI 

PREPOROD 

Ocijeniti  važnosti nacionalne 

osviještenosti naroda te 

upotrebe narodnog jezika u 

umjetnosti uz pjevanje budnica 

i izradu novina 

 

Učitelji POV,HJ i 

GK 

 

matične 

učionice 

studeni standardni  CD player, zvučni 

primjeri, 

tekstualni 

primjeri, materijal 

za izradu novina 

PROPORCIONALNE I 

OBRNUTO 

PROPORCIONALNE 

VELIČINE 

Izračunavanje gustoće preko 

proporcionalnosti, maseni udio  

u kemiji te likovno 

prikazivanje odnosa veličina  

 

Učitelji 

LK,KEM,MAT 

 

 

 

 

matične 

učionice 

studeni standardni   

TIN UJEVIĆ „DAŽD“ 

 

 

 

Prepoznavanje ritma u pjesmi  

(rondo) i upotreba ritma u 

likovnom djelu  

Učitelji HJ,GK LK matične 

učionice 

studeni standardni  CD player, zvučni 

primjeri, 

tekstualni primjeri 



 
23 

 

 

 

PRIKAZIVANJE I 

ANALIZA PODATAKA 

Izračunavanje frekvencija i 

prikazivnje pomoću dijagrama 

i Excell programa za tablično 

računanje 

Učitelji INF i MAT matične 

učionice 

prosinac standardni  program MS 

Excell 

MITOVI I LEGENDE Uočavanje skrivenih značenja 

mitova i legendi  na hrvatskom 

i engleskom jeziku te na 

primjeru „kamena mudraca“ u 

kemiji uz izradu ilustracija 

Učitelji HJ, 

EJ,KEM i LK 

matične 

učionice 

siječanj, veljača standardni  tekstualni primjeri 

, 

 

„DUGO U NOĆ…“ Analiza i uvježbavanje 

uspavanke 

Učitelji GK,HJ 

 

matične 

učionice 

siječanj standardni  CD player, zvučni 

primjeri, 

tekstualni primjeri 

ENERGIJA Izračunavanje utjecaja energije 

na brzinu kemijske reakcije , 

primjer Černobila u 

zemljopisu, vrste i pretvorbe 

energije u fizici te  izbačaj 

lopte u tjelesnom  

Učitelji 

FIZ,KEM,TZK-a i 

GEO 

matične 

učionice 

travanj, svibanj standardni  medicinka 

OKTOBARSKA 

REVOLUCIJA 

Uočavanje značaja revolucije u 

Rusiji na povijesna zbivanja i 

svakodnevni život 

 

Učitelji POV i 

GEO 

 

matične 

učionice 

svibanj standardni  suvremeni i 

povijesni 

zemljovid 
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„BALADA IZ 

PREDGRAĐA“ 

Upoznavanje s 

karakteristikama balade u 

književnosti i glazbi  

Učitelji HJ i GK 

 

matične 

učionice 

svibanj standardni  CD player, zvučni 

primjeri, 

tekstualni primjeri 

 

 

 

VIII. RAZRED 

STRUJNI KRUG 

 

 

 

Crtanje elektroničkih 

logičkih sklopova u 

informatici te upoznavanje s  

jednostavnim i složenim 

strujnim krugom u fizici 

Učitelji INF i FIZ 

 

 

 

 

matične 

učionice 

 

 

 

rujan, listopad 

 

 

standardni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNJIŽNICA U potrazi za knjigom -

kataloško i računalno 

pretraživanje knjižne građe 

Učitelji HJ,INF i 

Knjižničarka 

matične 

učionice 

rujan standardni  računala, 

katalog knjižnice 

POKRETANJE Uvježbavanje pravilnog 

držanja  i upoznavanje zaštite 

od bolesti organa za kretanje 

Učitelji TZK-a i BIO matične 

učionice 

listopad standardni   

PRIMORSKA 

ARHITEKTURA 

Crtanje i upoznavanje 

primjera primorske 

arhitekture  

Učitelji  GEO i LK matične 

učionice 

veljača, ožujak standardni  slikovni primjeri, 

tuš 
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HOLOKAUST Razvijanje kritičkog stava 

prema zločinima holokausta 

na temelju primjera 

„Dnevnik Ane Frank“ 

Učitelji POV,i HJ 

 

matične 

učionice 

veljača standardni  tekstualni 

primjeri, 

dokumentarni 

film 

POSLJEDICE 

ATOMSKE 

KATASTROFE 

Razvijanje kritičkog stava 

prema upotrebi atomskog 

oružja na temelju djela 

„Sadako hoće živjeti“ 

Učitelji POV;HJ matične 

učionice 

veljača standardni  tekstualni 

primjeri, 

dokumentarni 

film 

PPT Izrada PPT prezentacija uz 

upotrebu matrice slajda 

Učitelji INF i POV matične 

učionice 

veljača, ožujak standardni  program MS PPT 

WEB STRANICA Izrada stranice razreda u 

vizualnom editoru uz 

dodavanje informacija 

Učitelj INF 

+ svi ostali učitelji 

 

matične 

učionice 

ožujak, travanj standardni  program Vizualni 

editor 

 

 

PODRIJETLO RIJEČI Upoznavanje s anglizmima i 

talijanizmima u hrvatskom 

standardnom jeziku i 

dijalektima 

Učitelji HJ i EJ 

 

matične 

učionice 

ožujak standardni  tekstualni primjeri 

 

PLESNE STRUKTURE Uvježbavanje i analiza 

različitih plesova 

Učitelji TZK-a i GK 

 

matične 

učionice 

ožujak standardni  CD player, zvučni 

primjeri 

BIOLOŠKI VAŽNI 

SPOJEV 

 

Upoznavanje s  biološki 

važnim spojevima (masti, 

proteini, ugljikohidrati) i 

Učitelji KEM i BIO matične 

učionice 

travanj, svibanj standardni   
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njihovom ulogom u  

probavnom sustavu 

 

 

 

INTERNET  

(5-8 razred) 

Upoznavanje učenika s 

važnošću Sigurnost na 

internetu 

Učitelj INF i 

razrednici predmetne 

nastave 

matične 

učionice 

svibanj standardni internet 

PLASTIČNE MASE Struktura, dobivanje 

plastičnih masa i ekološki  

problemi vezani uz pvc 

Učitelji KEM i TK matične 

učionice 

svibanj, lipanj standardni   
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Naziv programa 

IZVANASTAVNE 

 AKTIVNOSTI  
Razredna  nastava 

Ciljevi /namjena  

programa - 

aktivnosti 

Nositelji programa- 

aktivnosti 

Mjesto i 

način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja i 

vrednovanja 

Troškovnik 

 aktivnosti –  

potrebni materijali, 

pomagala 

Ritmika Razvijati ljubav prema pokretu 

i scenskom nastupu 

Učiteljice RN 

 

Učionice  1 sat tjedno  Evaluacija i 

samoevaluacija 

CD-i, glazba  

Mali Slovenci 

 

Proširivanje jezičnih vještina i 

međukulturalnih kompetencija 

Učiteljica 

Slovenskog jezika 

Učionica 2 sata 

tjedno 

Individualni i 

timski rada 

 

Različiti materijali 

Domaćinstvo 

 

Razvijanje vještina i 

kreativnosti u domaćinstvu 

Učiteljica RN Učionica 2 sata 

tjedno 

Individualni i 

timski rada 

 

Različiti materijali 

Likovna grupa Razvijanje kreativnosti i 

likovnog izričaja 

Učiteljice RN 

 

Učionica 1 sat tjedno Evaluacija i 

samoevaluacija 
Boje, mape 

Literarna grupa Razvijanje kreativnog 

literarnog izričaja 

Učiteljica RN 

 

Učionica 1 sat tjedno Evaulacija i 

samoevaluacija 

Razni materijali 

,slikovnice,knjige 

Recitatorska grupa Razvoj ljubavi prema pisanoj 

riječi i scenskom izrazu 

Učiteljice RN Učionice 1 sat tjedno Evaluacija i 

samoevaluacija 
Razni programski materijali 

Dramska grupa  

 

Razvoj ljubavi prema pisanoj 

riječi i scenskom izrazu 

Učiteljice RN 

 

Učionica 1 sat tjedno Priredbe i javni 

nastupi 

Različiti materijali 

Scenska grupa Poticanje kreativnog izraza za 

prostor 

Učiteljice RN 

 

Učionica 1 sat tjedno Priredbe i javni 

nastupi 

Različiti materijali 

Lutkarska radionica Poticanje kreativnog izraza i 

ljubavi prema scenskom izrazu 

Učiteljica RN 

 

Učionica 1 sat tjedno Priredbe i 

samoevaluacija 

Materijali za izradu lutaka 

Čakavčići 

 

Njegovanje tradicije i 

čakavske kulture 

Učiteljice RN 

 

Učionice, uži 

zavičaj 

1 sat tjedno Evaluacija i 

samoevaluacija 
Čakavska glazba,video 

zapisi,stari predmeti 

Mala čitaonica 

 

Razvijanje ljubavi prema 

pjesmama ,pričama, knjizi 

Učiteljice RN 

 

Učionica 1 sat tjedno Evaluacija i 

samoevaluacija 
Slikovnice, časopisi, knjige 

Informatička igraonica Upoznavanje s ICT 

tehnologijom 

Učiteljice RN Informatička 

učionica 

1 sat tjedno Evaluacija i 

samoevaluacija 
PC 

Eko grupa/Mali ekolozi Razvoj svijesti o očuvanju 

okoliša 

 

Učiteljice  RN 

 

Učionica 1 sat tjedno Evaluacija i 

samoevaluacija 
Literatura, CD-e i dr. 

Priroda i zdravlje 

 

Razvoj svijesti o očuvanju 

okoliša 

Učiteljice  RN 

 

Učionica 1 sat tjedno Evaluacija i 

samoevaluacija 
Literatura, CD-e i dr. 
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Mali matematičari 

 

Produbljivanje i proširivanje  

matematičkih znanja 

Učiteljice RN Učionica 1 sat tjedno Evaluacija i 

samoevaluacija 

Radni listovi i zbirke 

 

Biblijska grupa 

 

Upoznavanje s događajima i 

likovima iz Biblije 

Vjeroučiteljica Školski 

prostor 

2 sata 

tjedno 

Individualni i 

timski rad 

Filmovi, plakati, časopisi, 

Biblije 

Duhovno – glazbena  

grupa 

Duhovni razvoj uz glazbu Vjeroučitelj Učionica 1 sat tjedno Evaluacija i 

samoevaluacija 
Gitara, opus duhovne glazbe 

Polivalentna grupa 

 

 

Razvoj kreativnosti na 

različitim područjima 

Učitelj RN 

 

Učionica 1 sat tjedno Evaluacija i 

samoevaluacija 
Literatura, razni materijali  

Sportska grupa Utjecaj na pravilan rast i 

razvoj organizma 

Učiteljice RN 

 

Učionica 1 sat tjedno Evaulacija i 

samoevaluacija 

Sportski rekviziti 
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Naziv programa 

IZVANASTAVNE 

AKTIVNOSTI 
Predmetna nastava 

Ciljevi /namjena 

programa - 

aktivnosti 

Nositelji 

programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja i 

vrednovanja 

Troškovnik 

aktivnosti- 

potrebni 

materijali, 

pomagala 

Građanski odgoj i 

obrazovanje 

(Riječki model) 

 

 

 

Razvijanje znanja, njegovanje 

vrijednosti koje potiču kritičko 

mišljenje, aktivno djelovanje u 

školskoj i lokalnoj zajednici te 

osvješćivanje pojma „biti 

odgovoran građanin“ 

Učiteljica koja 

je završila 

edukaciju za 

GOO 

Učenici 6. razreda 1 sat tjedno 

tijekom 

školske godine  

Evaluacija i 

samoevaluacija 

Udžbenici, mape, 

hameri, 

flomasteri i sl. 

Knjižničari Razvijati ljubav prema knjižnoj 

građi,senzibilizacija prema 

književno-umjetničkim sadržajima 

 

Knjižničarka Knjižnica 1 sat tjedno Individualni i 

timski rad 

Publicistika, 

časopisi i druge 

tiskovine 

Caritativna grupa 

 

 

Senzibiliziranje učenika za 

potrebe drugih, razvijanje osjećaja 

ljubavi prema potrebnima 

 

Vjeroučiteljica Školski prostor, 

prostor Socijalne 

samoposluge, 

Crvenoga križa i 

Caritasa. 

1 sat tjedno Individualni i 

timski rad 

Materijali po 

potrebi 

Likovna grupa 

 

 

 

 

 

Estetsko  uređenje škole, okoliša.  

Scenografija školskih javnih 

nastupa 

 

Prof. likovne 

kulture 

Prostori škole, 

Dvorane i lokalne 

zajednice 

2 sata tjedno 

tijekom 

školske godine 

Individualni i 

timski rad 

Materijali po 

potrebi 

 Zbor Usvajanje vokalne tehnike,razvoj 

kreativnih sposobnosti i poticanje 

darovitosti. Poticanje pozitivnih 

emocija, osjećaja pripadnosti, 

zajedništva i tolerancije. 

Kvalitetno provođenje slobodnog 

vremena. 

 

Prof. glazbene  

kulture 

 

 

 

 

 

Učionica glazbene 

kulture, 

organiziranje 

glazbeno-

stvaralačkih 

radionica 

 

2 sata tjedno 

tijekom 

školske godine 

Individualni i 

timski rad, 

praćenje i 

bilježenje 

rezultata rada 

 

Snimanje 

pjesama u studiju, 

izrada matrica, 

autobusni 

prijevoz, razglas 
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ŠKOLSKO 

SPORTSKO 

DRUŠTVO 

 

Tjelesnim vježbanjem trajno 

poticati skladan rast i razvoj. 

Usvojiti i pravilno primijeniti 

kineziološka teorijska i 

motorička znanja.  
 

Prof. TZK- a 

i izabrani 

treneri  

 

 

 

 Međurazredna, 

općinska, 

županijska, 

međužupanijska i  

državna 

natjecanja 

Tijekom 

školske  

Osvrt i analiza 

realiziranog 

Sportski rekviziti, 

lopte za određene 

sportske igre. 

Planinari Razvijati ljubav prema prirodi i 

zdravom načinu života 

Prof. prirode i 

biologije 

Planinarski pohodi 

po planu i 

programu 

Tijekom 

školske godine 

 

Individualni i 

timski rad 

Sportska oprema 

za planinarenje 

Crveni križ Upoznavanje sa vrednotama 

humanitarne organizacije Crveni 

križ 

 

Vjeroučiteljica Učionica i teren  1 sata tjedno Rezultati 

natjecanja 

Rekviziti po 

potrebi 

Prometna sekcija 

KMT (Klub mladih 

tehničara) 

 

 

Razvoj prometne kulture 

 

 

Učitelj TK-a 

 

Učionica i teren  

 

1 sat tjedno 

Rezultati 

natjecanja 

Rekviziti po 

potrebi 

(bicikli, te ostali 

rekviziti) 

Robotika  

 

Razvoj  kompetencija i novih 

tehnologija 

 

 

Učitelj TK-a 

 

Učionica i teren  

 

1 sat tjedno 

Rezultati 

natjecanja 

Materijali i 

računala za 

izradu robota 

 

Eko grupa 

 

Razvoj ekološke svijesti i 

očuvanja okoliša 

Učitelj prirode Učionica i teren 2 sata tjedno Individualni i 

timski rad 

Materijali  po 

potrebi 

 

Matematički loomen Razvoj matematičkih 

kompetencija 

 

 

Učiteljica 

matematike 

Učionica   sata tjedno Individualni i 

timski ra 

Materijali  po 

potrebi 

 

Grupa 

Vjeronaučna  

olimpijada 

Razvoj duhovne kulture, susreti i 

natjecanja 

Prof. 

vjeronauka 
 Međurazredna, 

općinska, 

županijska, 

međužupanijska i  

državna 

natjecanja 

Tijekom 

školske  

Osvrt i analiza 

realiziranog 

Materijali po 

potrebi 
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Mali gimnastičari 

 

 

Razvoj tjelesne kulture Učitelj TZK-a Sportska dvorana 1 sat tjedno Individualni i 

timski rad 

Rekviziti   po 

potrebi 

 

Mali informatičari  

 

Razvoj ICT kompetencija Učiteljica 

informatike 

Učionica 

informatike 

1 sat tjedno Individualni i 

timski rad 

Pristup internetu 

 

 

Mali prirodnjaci  Razvijati ljubav prema prirodi i 

zdravom načinu života 

 

 

 

Prof. prirode Odlazak u prirodu 

po planu i 

programu 

Tijekom 

školske godine 

 

Individualni i 

timski rad 

Materijali  po 

potrebi 

 

Mali povjesničari 

 

 

Stjecati i proširiti znanje o 

povijesti 

Prof. povijesti Izvorna stvarnost  Kontinuirano 

praćenje učenika 

Materijali  po 

potrebi 

 

Hoću i mogu više 

 

Razvoj ljubavi prema matematici Prof. 

matematike 

Učionica  2 sata tjedno Individualni i 

timski rad 

Materijali  po 

potrebi 
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Naziv programa 

TERENSKA 

NASTAVA  

I ŠKOLA  U 

PRIRODI 
Razredna  

nastava 

Ciljevi /namjena 

programa - 

aktivnosti 

Nositelji programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način realizacije  Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način 

praćenja i 

vrednovanja 

Troškovnik 

aktivnosti - 

potrebni 

materijali, 

pomagala 

Prvi i drugi 

razred 
Učenje u neposrednoj 

životnoj stvarnosti 

otkrivanjem, praćenjem, 

zaključivanjem 

Razvijati pozitivan stav 

prema prirodi 

Učiteljice RN 

i učiteljica 

slovenskog jezika 

Posjet kinu, kazalištu, muzejima, 

Žminju, Kopru i Piranu 

Autobusni i željeznički kolodvor 

Rijeka, Luka Rijeka, 

Prirodoslovni muzej Rijeka 

Laboratorij „Zvir“ Rijeka 

Šapjane, vatrogasna postaja 

Popovićev mlin Delnice 

 

Tijekom 

školske 

godine  

Osvrt i 

analiza 

realiziranog 

Programski 

materijali, 

putni 

troškovi, 

ulaznice , 

financijska 

potpora 

roditelja 

Treći razred Učenje u neposrednoj 

životnoj stvarnosti 

otkrivanjem, praćenjem, 

zaključivanjem 

Razvijati pozitivan stav 

prema prirodi 

Učiteljice RN 

i učiteljica 

slovenskog jezika 

Upoznavanje kulturno – 

povijesnih spomenika u Rijeci: 

Prirodoslovni muzej, Novi list.  

Šapjane, vatrogasna postaja 

Popovićev mlin Delnice 

Kopar i Piran 

 

 

Tijekom 

školske 

godine 

Izvješće 

prezentacije, 

plakati 

Programski 

materijali 

putni 

troškovi, 

ulaznice , 

financijska 

potpora 

roditelja 
Četvrti razred Učenje u neposrednoj 

životnoj stvarnosti 

otkrivanjem, praćenjem, 

zaključivanjem 

Razvijati pozitivan stav 

prema prirodi 

Učiteljice RN 

i učiteljica 

slovenskog jezika 

Posjet kinu, kazalištu, muzejima, 

Kopar, Piran  

Akvarij Pula, Gorski kotar 

Šapjane, vatrogasna postaja 

Popovićev mlin Delnice 

 

Erste plava liga Rijeka 

 

Tijekom 

školske 

godine 

 

Izvješće 

prezentacije, 

plakati 

Programski 

materijali 

putni 

troškovi, 

ulaznice , 

financijska 
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Atletika Stadion Kantrida 

 

potpora 

roditelja 
Škola u prirodi 

 

Upoznati zavičaj,spoznati 

osnovna obilježja kulturno – 

povijesnih spomenika 

zavičaja 

 

III razredi i učiteljice 

RN 

 Istra  

 

 

Travanj Izvješće, 

prezentacije, 

plakati 

Financijska 

potpora 

roditelja 

Škola u prirodi Upoznavanje Hrvatskoga 

zagorja, karakteristike 

podneblja te povezanost flore 

i faune 

 

IV. razredi i 

učiteljice RN 

Hrvatsko Zagorje Svibanj Izvješće, 

prezentacije, 

plakati 

Financijska 

potpora 

roditelja 
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Naziv programa 

TERENSKA I 

IZVANUČIONIČKA 

NASTAVA 

Predmetna nastava   

Ciljevi/namjena  

programa - 

aktivnosti 

Nositelji 

programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja 

i vrednovanja 

 Troškovnik 

aktivnosti - 

potrebni materijali, 

pomagala 

„U kolijevci glagoljice“ 

Jurandvor, 

 Baška i Vrbnik 

 

Upoznavanje s počecima 

pismenosti Hrvata,slavenska 

pisma i usmena književnost 

Učiteljice 

hrvatskog jezika  

i likovne kulture 

Predavanja , radionice, 

susreti 

Listopad Izvješće i 

analiza 

realizacije 

Novčana sredstva 

roditelja 

HAZU,Institutu za 

hrvatski jezik i Školski 

muzej  Zagreb, NSK 

Upoznavanje s poviješću 

hrvatskog jezika i institucijama 

važnim za hrvatski jezik 

 

Učiteljice 

hrvatskog jezika 

i likovne kulture 

Predavanja , radionice, 

susreti 

Ožujak, 

travanj 

Izvješće i 

analiza 

realizacije 

Novčana sredstva 

roditelja 

HNK „Ivana pl. Zajca“ 

Rijeka 

 

 

Posjet zgradi kazališta,iza kulisa 

i kazališnim predstavama 

Učiteljice 

hrvatskog jezika 

i likovne kulture 

Predavanja , radionice, 

susreti 

Drugo 

polugodište 

Izvješće i 

analiza 

realizacije 

Novčana sredstva 

roditelja 

Gradsko kazalište 

lutaka 

Upoznavanje s  kazališnom 

umjetnošću i lutkarstvom kao 

načinom izražavanja. 

Vrednovanje kazališnog izričaja. 

Njegovanje navika odlaska u 

kazalište 

 

Učiteljice 

hrvatskog jezika 

i likovne kulture 

Predavanja , radionice, 

susreti 

Tijekom 

školske 

godine 

Izvješće i 

analiza 

realizacije 

Novčana sredstva 

roditelja 

Posjet Vili Ružić i 

Sveučilišnoj knjižnici 

 

Upoznavanje s baštinom obitelji 

Brlić-Mažuranić-Ružić 

Učiteljice 

hrvatskog jezika 

i likovne kulture 

Predavanja , radionice, 

susreti 

Drugo 

polugodište 

Izvješće i 

analiza 

realizacije 

 

Novčana sredstva 

roditelja 

„S Velim Jožem u 

Motovunu“ 

( i putem glagoljice u 

Istri) 

Interpretacija lektire Veli Jože, 

poveznice književnosti s 

POV,GEO,PR,GK i LK 

 

 

VI. razredi i 

učiteljice HJ 

i likovne kulture 

Posjeti : 

Roč,Hum,Motovun , 

Dvigrad, Plomin 

kraj ožujka 

ili travanj 

Izvješće i 

analiza 

realizacije 

Novčana sredstva 

roditelja 
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Art - kino Croatia  

Rijeka 

Program Art –kina   

„Škola u kinu“ 

V. – VIII. razred 

učiteljice HJ, 

LK i 

Talijanskog 

jezika 

Art –kino Croatia 

Rijeka 

Tijekom 

školske 

godine 

Izvješće i 

analiza 

realizacije 

 

Novčana sredstva 

roditelja 

 

Posjet Zvjezdarnici 

Rijeka 

 

 

Postanak planeta i Sunčev 

sustav 

 

 

VII. razredi i 

učiteljice 

geografije i 

biologije 

Predavanja , radionice, 

susreti 

Rujan  Izvješće i 

analiza 

realizacije 

 

Novčana sredstva 

roditelja 

 

Akvatika Karlovac, 

Lonjsko polje, Kopački 

rit 

 

Upoznajemo vodena staništa VII. razredi i 

učiteljica 

biologije i 

geografije 

Predavanja, radionice, 

susreti 

Travanj 

 2 dana 

Izvješće i 

analiza 

Novčana sredstva 

roditelja 

Prirodoslovni muzej u 

Rijeci  

 

 

Životne zajednice mora VI. razredi i 

učiteljica 

prirode 

i likovne kulture 

Obilazak, predavanja, 

radionice 

Svibanj  Izvješća i 

analize 
Novčana sredstva 

roditelja 

Kutarevo, Kuća 

Velebita ( Krasno), 

Zavižan 

 

Životne zajednice šuma 

NP Sjeverni velebit 

VI. razredi i 

učiteljica 

prirode 

i geografije 

Kutarevo, Krasno  

autobus 

Travanj Izvješća i 

analize 
Novčana sredstva 

roditelja 

Trsat svetište Majke 

Božje Trsatske 

Upoznavanje sakralne baštine 

Nadbiskupije ,doprinijeti 

promociji Rijeke kao Europske 

prijestolnice kulture 2020.g. 

VI. razredi i 

vjeroučiteljica 

Rijeka Svibanj Izvješća i 

analiza  

Novčana sredstva 

roditelja 

Katedrala  Sv. Vida u 

Rijeci 

Dominikanska crkva 

Upoznavanje sakralne baštine 

Nadbiskupije,  doprinijeti 

promociji Rijeke kao Europske 

prijestolnice kulture 2020.g. 

 

VI. razredi i 

vjeroučiteljica 

Rijeka Travanj Izvješća i 

analiza  

Novčana sredstva 

roditelja 

Župe Riječke 

nadbiskupije 

Upoznavanje župa i svetišta 

Riječke nadbiskupije 

 

I. do VIII. 

I vjeroučitelji 

Rijeka i okolica Tijekom 

školske 

godine 

Izvješća i 

analiza  

Novčana sredstva 

roditelja 

Židovska sinagoga u 

Rijeci 

 

Upoznati Sinagogu, mjesto 

okupljanja židovske zajednice 

radi bogoštovlja 

VII. razredi i 

vjeroučiteljica 

Rijeka Siječanj Izvješća i 

analiza  

Novčana sredstva 

roditelja 



 
36 

 

 Promicati zajedništvo i 

toleranciju 

Posjet džamiji, sinagogi 

i katedrali u Rijeci 

 

 

Upoznavanje različitih mjesta 

vjerskih obreda u monoteističkih 

religija 

V. – VIII. razred Rijeka Tijekom 

godine 

Izvješća i 

analiza  

Novčana sredstva 

roditelja 

Humanitarne ustanove 

 

Upoznati učenike sa zadaćama i 

načinom djelovanja 

humanitarnih  ustanova, 

uključiti se u borbu protiv 

siromaštva 

V. – VIII. 

razredi i 

vjeroučiteljica 

Caritas riječke 

nadbiskupije, Crveni 

križ Opatija, Socijalna 

samoposluga u Rijeci, 

Dom Sv. Ane volosko  

Tijekom 

godine 

Izvješća i 

analiza  

Novčana sredstva 

roditelja 

Terenska nastava iz 

povijesti 

„Lipa pamti“ 

 

Upoznati se s primjerom 

holokausta u užem zavičaju 

VIII. razred i 

učiteljica 

povijesti 

Lipa obilazak muzeja  

 

Listopad Osvrt i analiza 

realiziranog 

Troškovi prijevoza 

lokalna zajednica 

 

Vukovar - 

terenska, izvan 

učionička nastava:  

Učenje u izvornoj stvarnosti 

na prostoru istočne Slavonije. 

Učenici osmih 

razreda, 

razrednice, 

učitelji 

Vukovar Prema 

planu MZO  

Izvješće i 

analiza 

realiziranog 

Novčana sredstva 

MZO, suglasnost 

roditelja 

„Antifašizam i 

holokaust u Drugom 

svjetskom ratu“ 

Učenje povijesti obilaskom 

mjesta stradanja u Drugom 

svjetskom ratu kao i 

spomenika NOB-e u 

Gorskom kotaru, Istri i 

Kvarneru 

Mladi 

povjesničari i 

prof. povijesti 

Rab 

Istra 

Gorski kotar 

Lipa Jasenovac 

Tijekom 

školske 

godine 

Osvrt i analiza 

realiziranog 

Troškovi prijevoza 

lokalna zajednica 

UABA Liburnije i 

Matulja 

    

Terenska nastava  

Slovenski jezik 

 

 

Učenje u izvornoj stvarnosti, 

upoznavanje sa 

znamenitostima i prirodnim 

ljepotama republike Slovenije 

Učiteljica 

slovenskog 

jezika i učenici 

II. – VIII. 

razreda 

1.Ilirska Bistica 

 

2. Postojnska jama 

Listopad 

 

Svibanj 

 

Izvješće i 

analiza 

realiziranog 

 Troškove prijevoza 

i ulaznica pokriva 

Vijeće slovenske 

nacionalne manjine 

Matulji 

Posjet Američkomu 

kutku 

 

Učenje u izvornoj stvarnosti Učitelji  EJ Ogranak Trsat GK 

Rijeka 

Tijekom šk. 

godine 

Izvješće i 

analiza 

realiziranog 

Troškove prijevoza 

snose roditelji 
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Naziv programa 

ŠKOLSKI 

IZLETI I 

EKSKURZIJE 

Ciljevi/namjena  

programa - 

aktivnosti 

Nositelji 

programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja 

i vrednovanja 

Troškovnik 

aktivnosti - 

potrebni 

materijali, 

pomagala 

Prvi razred 

 

Upoznati uži zavičaj, njegove 

posebnosti, rad ljudi i običaje 

Učitelji prvoga 

razreda 

Feštinsko 

kraljevstvo 

Svibanj  

poludnevni 

Izvješća o 

realizaciji 

Financijska podrška 

i suglasnost roditelja 

Drugi razred Upoznati širi zavičaj Učitelji drugoga 

razreda 

Svetvinčenat  Svibanj  

jednodnevni 

Izvješća o 

realizaciji 

Financijska podrška 

i suglasnost roditelja 

Treći razred 

 

Upoznati  posebnosti 

PGŽ,razgledati muzej otoka 

Košljuna, ,otok Krk, Krčku 

katedralu 

Učitelji trećega 

razreda 

Krk –Košljun 

 

Listopad Izvješća o 

realizaciji 

Financijska podrška 

i suglasnost roditelja 

 

Četvrti razred 

 

Upoznati širi zavičaj i glavni 

grad Republike Hrvatske  

Učitelji četvrtoga 

razreda 

Zagreb 

 

U okviru Škole u 

prirodi  

 

Izvješća o 

realizaciji 

Financijska podrška 

i suglasnost roditelja 

Peti razred Upoznati posebnosti Istre, 

brijuna i Pule 

Razrednici petih 

razreda 

Brijuni, Pula Svibanj 

jednodnevni 

Izvješća o 

realizaciji 

Financijska podrška 

i suglasnost roditel 

Šesti razred 

 

Razgledavanje otoka Cresa I 

Lošinja  - Apoksiomen i Mirisni 

vrt ( radionice) 

Razrednici šestih 

razreda 

 

Cres - Lošinj Svibanj  

jednodnevni 

Izvješća o 

realizaciji 

Financijska podrška 

i suglasnost roditelja 
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Sedmi razred 

 

Upoznavanje NP Plitvička 

jezera , život i rad 

znanstvenika Nikole Tesle 

Razrednici sedmih 

razreda 

NP „Plitvička 

jezera“ 

MC Nikola Tesla 

Smiljan 

Svibanj  

Jednodnevni 

 

Izvješća o 

realizaciji 

Financijska podrška 

i suglasnost roditelja 

 

 

Osmi razred 

 

Upoznavanje prirodne, 

kulturne i povijesne baštine 

južne i srednje Dalmacije 

Razrednici osmih 

razreda 

Srednja i južna 

Dalmacija 

 

Rujan 

četverodnevna 

ekskurzija 

Izvješća o 

realizaciji 

 

Financijska podrška 

i suglasnost roditelja 
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Naziv programa 

DOPUNSKA 

NASTAVA  

Hrvatski jezik 

Matematika 

Razredna nastava 

Ciljevi / namjena 

programa - 

aktivnosti 

Nositelji 

programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja i 

vrednovanja 

Troškovnik 

aktivnosti- 

potrebni materijali, 

pomagala 

 

Prvi razred 

 

 

 

 

Usvojiti  znanja i vještine 

primjenjive u slušanju,  

govorenju i pisanju.  

Usvojiti zbrajanje i 

oduzimanje do 20. 

Razvijati  pozitivan  stav  

prema radu te poticati 

upornost, samostalnost i  

urednost. 

Učiteljice prvih 

razreda matične i 

područnih škola 

 

Matična i područne 

škole 

1 sat tjedno 

Tijekom 

školske godine 

Usmeno i pismeno 

praćenje rada, 

napretka i vještina 

tijekom školske 

godine 

predviđenim 

programom. 

Konkretan 

materijal, brojevna 

crta, modeli 

geometrijskih tijela, 

listići, slikovnice 

 

Drugi razred 

 

 

 

Steći znanja te razviti 

vještine i sposobnosti 

usmenoga i  pismenog  

izražavanja . 

Usvojiti zbrajanje i 

oduzimanje do 100. 

Učiteljice drugih 

razreda matične i 

područnih škola 

 

Matična i područne 

škole 

1 sat tjedno 

Tijekom 

školske godine 

 Praćenje napretka 

učenika tijekom 

šk.god. u skladu s 

nastavnim planom 

i programom. 

Udžbenička 

literatura, nastavna 

sredstva i pomagala 
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 Usvojiti osnovna 

pravopisna pravila. 

 

Treći razred 

 

 

 

Usvojiti temeljna 

matematička znanja, 

razvijati jezične i 

književne sposobnosti 

Učiteljice trećih 

razreda 

Matična i područne 

škole 

1 sat tjedno 

Tijekom 

školske godine 

Usmeno i pismeno 

praćenje rada, 

napretka i vještina 

tijekom školske 

godine 

Udžbenička 

literatura, nastavna 

sredstva i pomagala 

 

Četvrti razred 

 

 

 

 

Uz individualizirane 

postupke usvojiti 

temeljne  sadržaje 

predviđene nastavnim  

planom i programom 

Učiteljice četvrtih 

razreda 

Matična i područne 

škole 

1 sat tjedno 

Tijekom 

školske godine 

Usmeno i pismeno 

praćenje rada, 

napretka i vještina 

tijekom školske 

godine 

Udžbenička 

literatura, nastavna 

sredstva i pomagala 
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Naziv programa 

DOPUNSKA 

NASTAVA 

 V. –VIII. 

Ciljevi/namjena  

programa - 

aktivnosti 

Nositelji 

programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja i 

vrednovanja 

Troškovnik 

aktivnosti – 

potrebni materijali, 

pomagala 

Matematika 

 

Usvajanje osnovnih 

matematičkih znanja  

Učiteljice 

matematike 

Učionica, 

kombinirane 

metode i oblici 

rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, zbirke, 

radne bilježnice 

Hrvatski jezik Ovladati hrvatskim jezičnim 

standardima na razini 

osnovnog obrazovanja 

Učiteljice 

hrvatskoga jezika 

Učionica 

kombinirane 

metode i oblici 

rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, 

vježbenice, nastavni 

listići 

Engleski jezik Stjecanje temeljnih jezičnih 

vještina i interkulturalnih 

kompetencija 

Učiteljice 

engleskog jezika 

Učionica 

kombinirane 

metode i oblici 

rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, zbirke, 

radne bilježnice 

Geografija Razvijati i steći osnovna 

znanja o prirodno 

geografskim obilježjima 

Zemlje,kontinenata, država, 

služenje globusom i 

geografskom kartom 

Učiteljica 

geografije 

Učionica 

kombinirane 

metode i oblici 

rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, 

vježbenice, nastavni 

listići 
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Biologija/ 

Priroda 

Pomoć učenicima u 

savladavanju gradiva prirode i 

biologije 

Učitelji prirode i 

biologije 

Učionica 

kombinirane 

metode i oblici 

rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, zbirke, 

radne bilježnice 
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Naziv programa 

DODATNA  

NASTAVA  

Razredna nastava 

Prvi do četvrti 

razred 

Ciljevi /namjena 

programa - 

aktivnosti 

Nositelji 

programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja i 

vrednovanja 

Okvirni 

troškovnik 

aktivnosti- 

potrebni 

materijali, 

pomagala 

Hrvatski jezik 

 

 

 

 

Usvojiti širi obim  znanja i 

vještine primjenjive u 

komunikaciji, slušanju,  

govorenju i pisanju. 

 

 Razvijati  pozitivan  stav  

prema radu te poticati 

upornost, samostalnost i  

urednost 

 

Učiteljice   RN 

matične i 

područnih škola, 

 

 

OŠ „Dr. Andrija 

Mohorovičić“ 

Matulji i PŠ 

Rukavac i PŠ Jušići 

 

Tijekom školske 

godine 

 

Usmeno i 

pismeno praćenje 

rada, napretka i 

vještina tijekom 

školske godine 

predviđenim 

programom 

 

Radni 

listići,priče, 

bajke,dječji 

romani, 

igrokazi 

 

Matematika  

 

 

 

Usvojiti  širi obim 

matematičkih znanja i 

vještine primjenjivih  u 

svakodnevnom životu. 

 

Učiteljice RN  

matične i 

područnih škola 

 

OŠ „Dr. Andrija 

Mohorovičić“ 

Matulji i PŠ 

Rukavac i PŠ Jušići 

 

Tijekom školske 

godine 

 

Usmeno i 

pismeno praćenje 

rada, napretka i 

vještina tijekom 

školske godine 

 

Matematički 

časopisi, igre, 

geometrijski 

pribor, tijela, 

radni listići 
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 Razvijati  pozitivan  stav  

prema radu te poticati 

upornost, samostalnost i  

urednost. 

 

 

predviđenim 

programom. 



 
45 

 

Naziv programa 

DODATNA  

NASTAVA 

Predmetna 

nastava  V. –VIII.   

Ciljevi /namjena  

programa - 

aktivnosti 

Nositelji 

programa- 

aktivnosti 

Mjesto i način 

realizacije  

Vremenik 

programa- 

aktivnosti 

Način praćenja i 

vrednovanja 

 Troškovnik 

aktivnosti – 

potrebni materijali, 

pomagala 

Vjeronaučna 

grupa 

 

Razvijati ljubav prema vjeri i 

poticati učenike na produbljivanje 

znanja, upoznavanje naslijeđenu 

kulturnu i sakralnu baštinu našega 

grada i okolice 

Vjeroučiteljica Školski prostor, 

sakralni objekti, 

Župe Riječke 

nadbiskupije 

2 sata tjedno Individualni i timski 

rad 

filmovi, časopisi i 

stručna literatura, 

kamera 

Matematika 

 

Produbljivanje i proširivanje  

matematičkih znanja  

Učiteljice 

matematike 

kombinirane 

metode i oblici rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje  učenika, 

sudjelovanje na 

natjecanjima 

Udžbenik, zbirke, 

radne bilježnice 

Vjeronaučna  

Olimpijada 

 

 

Poticanje znanja, vještina i 

sposobnosti, osobni i socijalni 

razvoj učenika uz svjedočenje 

eklezijalnog zajedništva 

 

Vjeroučitelj Škola i  prostori 

HBK-a 

2 sata tjedno Rezultati 

sudjelovanja  po 

Katalogu natjecanja 

AZOO 

Radni materijali, 

skripte…. 

Hrvatski jezik Razvoj jezično – komunikacijskih 

sposobnosti, produbljivanje i 

proširivanje znanja 

 

Učiteljice 

hrvatskoga 

jezika 

Učionica 

kombinirane 

metode i oblici rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, 

vježbenice, 

nastavni listići 
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Engleski jezik Stjecanje jezičnih vještina , 

komunikacijskih i interkulturalnih 

kompetencija 

 

Učitelji 

engleskog jezika 

Učionica 

kombinirane 

metode i oblici rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, zbirke, 

radne bilježnice 

Talijanski jezik Stjecanje jezičnih vještina, 

komunikacijskih i interkulturalnih 

kompetencija 

 

Učitelj/ica 

talijanskog 

jezika 

Učionica 

kombinirane 

metode i oblici rada 

2 sata tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, zbirke, 

radne bilježnice 

Geografija Razvijati i steći osnovna znanja o 

prirodno - geografskim obilježjima 

Zemlje ,pojedinim kontinentima i 

državama, služenje globusom i 

posebno geografskom kartom, te 

priprema učenika za natjecanje 

  

Učiteljica 

geografije 

Učionica 

kombinirane 

metode i oblici rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, 

vježbenice, 

nastavni listići 

Biologija Produbljivanje  gradiva i priprema 

učenika za natjecanje 

Učitelji 

biologije 

Učionica 

kombinirane 

metode i oblici rad 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika, 

sudjelovanje na 

natjecanjima 

Udžbenik, zbirke, 

radne bilježnice, 

pitanja i zadaci s 

prošlih natjecanja 

Fizika 

 

 

 

Stjecanje temeljnih znanja i vještina 

u savladavanju i razumijevanju 

zakona fizike i prirode oko nas 

Učiteljica fizike Učionica 

kombinirane 

metode i oblici rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, 

vježbenice, 

nastavni listići 
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Kemija  

 

Stjecanje temeljnih znanja i vještina 

u savladavanju i razumijevanju 

Kemije  prirode oko nas 

Učiteljica 

kemije 

Učionica 

kombinirane 

metode i oblici rada 

1 sat tjedno Kontinuirano 

praćenje učenika 

Udžbenik, 

vježbenice, 

nastavni listići 

Likovna kultura Razvoj likovnog stvaralaštva uz 

podršku PGŽ 

Učiteljica 

likovne kulture 

 

Školski prostori 2 sata tjedno Likovni natječaji, 

izložbe 

Likovni materijal 

 

 

Informatika 

Multimedijska 

grupa 

 

Razvoj kreativnosti i novih 

tehnologija uz podršku PGŽ 

Učitelji 

informatike 

učionica 2 sata tjedno Prezentacije, uradci  ICT tehnologije i 

drugo 

Debatni klub 

 

 

Razvoj govorništva i kritičkog 

mišljenja uz podršku PGŽ 

Pedagoginja učionica 2 sata tjedno  Natjecanja, turniri Enciklopedije, 

rječnici, pristup 

internetu 
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KURIKULUM   PRODUŽENOG   BORAVKA UČENIKA        

 

AKTIVNOST CILJ NOSITELJ NAČIN 

REALIZACIJE 

VREMENIK TOŠKOVNIK NAČIN 

VREDNOVA- NJA 

 

 

 

PRIRODOSLOVNO- 

MATEMATIČKE  

 

 

 

 

 

 

 

JEZIČNE AKTIVNOSTI  

 

 

 

 

-poticati znatiželju za 

otkrivanjem pojava u prirodnoj i 

društvenoj zajednici, te stjecanje 

temeljnih matematičkih znanja 

potrebnih za razumijevanje 

pojava i zakonitosti u prirodi 

društvu, stjecanje osnovne 

matematičke i informatičke 

pismenosti i razvijanje 

sposobnosti umijeća rješavanja 

matematičkih problema. 

 

-osposobiti učenike za jezičnu 

komunikaciju koja im 

omogućuje ovladavanje 

sadržajima svih nastavnih 

predmeta i uključivanje u 

cjeloživotno učenje. 

 

 

Učiteljice 

razredne 

nastave, 

učenici, 

roditelji. 

 

 

- Frontalni rad, rad 

u paru, rad u 

skupinama i 

individualni rad. 

 

- Metode zornosti, 

demonstracije, 

grafički prikazi, 

razgovor, pisanje, 

čitanje, 

istraživanje, 

pjevanje, praćenje 

i vođenje kroz igre, 

igre u školskoj 

dvorani, na 

školskom igralištu, 

u parku... 

 

 

 

Svakodne-vno 

tijekom 

školske 

godine. 

 

 

Troškovi vezani 

uz realizaciju 

planiranih 

sadržaja 

formirat će se 

prema 

potrebama 

(autobusne 

karte, ulaznica 

za kino i 

kazalište, 

troškovi za 

izradu 

didaktičkog 

materijala.) 

 

 

Na kraju 

polugodišta i na 

kraju školske 

godine, 

samovrednova-

njem i 

prikupljanjem 

povratnih 

informacija od 

učenika, učitelja 

razredne 

nastave i 

roditelja. 
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SPORTSKO -

REKREATIVNE 

AKTIVNOSTI   

 

 

 

RAST I RAZVOJ LIČNOSTI 

(socijalizacija, odnos 

prema sebi i drugima u 

zajednici, razvijanje 

zdravih životnih navika 

 

- Osposobiti učenike za primjenu 

teorijskih i motoričkih znanja 

koja omogućuju samostalno 

tjelesno vježbanje s ciljem 

postizanja veće kvalitete 

življenja, promicanja zdravlja 

kao preduvjeta svih ljudskih 

aktivnosti. 

- Osvijestiti složenost, 

raznolikost i međusobnu 

povezanost svih čimbenika koji 

djeluju u čovjekovu prirodnom i 

društvenom okružju, 

 

razvijati pravilan odnos prema 

ljudima i događajima, snošljivo i 

otvoreno prihvaćati različite 

stavove i mišljenja  

- Posjet kulturnim 

ustanovama 

 

 

 

 


