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Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 
86/12, 126/12 i 94/13), Školski odbor na sjednici održanoj 12. rujna 2013., na  prijedlog ravnateljice i Učiteljskog vijeća, uz pozitivno 
mišljenje Vijeća roditelja donosi 

 
 
 
 
 
 

Š K O L S K I   K U R I K U L U M 
 
 
 
 

Uvod 
 

 Kurikulum podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na 
odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema 
pretpostavkama za odvijanje procesa odgoja i obrazovanja. 
 U školskoj teoriji i praksi kurikulum sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka 
obrazovanja na način da se promovira intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj djece/učenika. Uz službeni program, kurikulum 
sadrži i one aktivnosti i sadržaje koje možemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsne specifičnosti škole odnosno zaštitni 
znak njene prepoznatljivosti. 
 Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi 
se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih 
predmeta, izvannastavne aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog 
nacionalnog obrazovnog standarda. 
 Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada 
na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se 
načelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: 
postojanje stručnih kompetencija učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – škola te podrška i pomoć lokalne zajednice. 
 Školski kurikulum je razrađen po odgojno – obrazovnim područjima. Dostupan je na mrežnim stranicama škole svim učenicima, 
roditeljima i ostalim zainteresiranim za rad i život naše škole. 
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Područja kroz koja promičemo vrijednosti i ostvarujemo ciljeve: 
 
 

PODRUČJE CILJEVI NAPOMENA 

 

ŽIVOTNO 
OKRUŽENJE ŠKOLE 

 
• škola kao nositelj nekih aktivnosti na gradskoj i županijskoj razini (npr. humanitarni rad, 

ekološke akcije, prigodne priredbe…) 
• lokalna zajednica koja pruža potporu školi u navedenim aktivnostima (materijalna i 

organizacijska potpora) 
• suradnja s kulturnim institucijama 
• suradnja sa Zavodom za zapošljavanje-profesionalno usmjeravanje i savjetovanje 
• međuškolska suradnja ( zajedničke akcije, razmjena iskustava i ideje preko županijskih 

aktiva, vijeća učenika…) 
• predstavljanje škole-školskih programa, projekata, akcija 
• suradnja s medijima 
 

 

 

RAZREDNO I 
ŠKOLSKO OZRAČJE 

 
Razredno ozračje: 

• poticajno i zdravo radno okruženje (poštovanje i uvažavanje individualnih sklonosti i 
različitosti-svaki učenik razvija i iskazuje svoje sposobnosti i tako pridonosi posebnosti 
svakog razrednog odjela i škole) 

• suradništvo, uzajamnost i solidarnost (međusobno pomaganje u savladavanju gradiva, ali i 
rješavanju drugih poteškoća i problema), vršnjačko učenje 

Međurazredni odnosi: 
• povezivanje razreda zajedničkim akcijama, izletima… 
• razvijanje zdrave međurazredne konkurencije (kvizovi, plakati, natjecanja, akcije…) 

Školsko ozračje: 
• specifičan školski život koji oblikuje osobe koje u njemu sudjeluju 
• interakcija unutar škole-škola je prostor susretanja, življenja i razmjene iskustava učenika, 

nastavnika i roditelja 
• raznolik školski život  koji potiče učenika da: 

� dio svoga slobodnog vremena provodi u školi (koncerti, filmske projekcije, uređenje 
škole za blagdane…) 

� razvija kreativnost i nove oblike aktivnosti i provođenja slobodnog vremena 
• škola koja pruža obiteljsku atmosferu, povjerenje, ljubav i poštovanje, ali istovremeno ne 

gubi svoju ozbiljnost i prvotnu zadaću odgoja i obrazovanja 
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NASTAVA 

 
• razvijanje učeničkih kompetencija: komunikacijskih, matematičkih, prirodoznanstvenih, 

društveno-humanističkih, informatičko-komunikacijskih, tehničko-tehnoloških, socijalnih, 
općekulturnih… 

• razvijanje spoznaje o potrebi cjeloživotnoga učenja 
• motivirajuća nastava-razviti želju za učenjem, učiti kako učiti, svakom učeniku pružiti      

realnu i poštenu priliku da doživi uspjeh i na taj način utvrdi samopouzdanje i vjeru u vlastite 
sposobnosti 

• praćenje i vrednovanje cjelokupnog napretka učenika, a ne samo pojedinačnih ocjena 
• nastavni sat treba planirati i pripremati prema individualnim sposobnostima učenika- 

prilagođavati tempo nastave, pružati razlikovne sadržaje koji će poticati individualno      
učenje i istraživanje, znatiželju, samostalno zaključivanje, kreativnost 

• upućivanje na samostalno učenje kod kuće i sustavno praćenje izvedbe domaćih zadaća 
• nastava u kojoj se pogreške doživljaju kao prilika za učenje 
• učenje u grupama-učenici iskušavaju svoje socijalne vještine i dobivaju povratne     

informacije o socijalnom ponašanju 
• timski rad nastavnika i učenika 
• razvijanje kulture dogovora i sporazuma-učenici se uključuju u odlučivanje kako bi razvijali 

osjećaj odgovornosti 
• različitim sadržajima proširivati etičke i moralne vrijednosti 
• uvažavanje učenikovog predznanja i neposrednog iskustva 
 

 

 

 
ŠKOLSKO VODSTVO 

 
• komunikacija na raznim razinama između ravnatelja, stručnih suradnika, razrednika i 

nastavnika-partnerski odnos 
• školsko vodstvo promovira rad škole i njezinih kvalitetnih nastavnika i učenika u užoj i široj 

zajednici 
• u suradnji s nastavnicima i stručnim suradnicima istražuje pravce razvoja odgoja i 

obrazovanja 
osigurava uvjete napredovanja svakog učenika (natjecanja i slično) i nastavnika (stručna 
usavršavanja, materijalna potpora) 
 

 

 

 
NASTAVNICI I 

STRUČNI SURADNICI 

 
• stručno usavršavanje i prenošenje stečenih kompetencija (predavanja, radionice…) 
• primjenjivanje novih metoda u obrazovnom procesu i u izvannastavnim aktivnostima 
• motiviranost-samo oduševljen, motiviran nastavnik može učenika oduševiti i motivirati za 

stjecanje znanja 
• međusobno prihvaćanje i uvažavanje-poštovanje, ljubaznost i komunikativnost, solidarnost 
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• vlastitim primjerom-primjernim odnosom prema radu, poštenim pristupom svakom učeniku, 

dosljednim kriterijima u ocjenjivanju, pravednošću i iskrenošću-isticati životne vrijednosti i 
razvijati ih kod učenika 

• „prijatelj podrške“-suradnik, savjetnik, odgajatelj, stručnjak i pedagog s kojim nastavnik    
može raspravljati o svojim pedagoškim postupcima, odgovornosti i pravednosti,    
poteškoćama  i  problemima u odgoju i obrazovanju 

 
 

 
NEODVOJIVOST 

ODGOJA OD 
OBRAZOVANJA 

 
• povezanost sadržaja predviđenih planom i programom s temeljnim ljudskim vrijednostima-

istinoljubivost, poštenje, pravednost, sloboda, ljudska prava, domoljublje, zaštita okoliša,  
briga o zdravlju, tradicijska baština, kulturni identitet, interkulturalnost 

• konkretiziranje općih znanja i povezivanje sa stvarnim životom 
• poticanje kritičkog mišljenja, tolerancije i empatije 
• razvijanje samopouzdanja, samopoštovanja i svijesti o vlastitim potencijalima i granicama 
• zajedničko promicanje temeljnih ljudskih vrijednosti 
 

 

 

 
RODITELJI I ŠKOLA 

 
• suradnja roditelja i škole-obostrana (i roditelji i škola dijele obveze i ciljeve odgoja djeteta), 

aktivna(potiču razvoj djeteta), odgovorna (prava i dužnosti roditelja i škole u odgoju djeteta) 
• uključenost roditelja u školski život-rad u školskim tijelima (npr. u Vijeću roditelja) 
• aktivno sudjelovanje na roditeljskim sastancima i individualnim satovima informacija 
• sudjelovanje u dobrotvornim i drugim šk.akcijama (materijalna podrška i strukovni doprinos) 
• izgradnja dobre komunikacije razmjernom iskustava i podrškom u odgoju 
 

 

 

 
VREDNOVANJE 

 
• praćenje i vrednovanje-kurikulumska zadaća škole 
• sve je podložno vrednovanju-nastava, organizacija rada, školsko ozračje, kompetencije 

nastavnika… 
• smisao vrednovanja-praćenje razvoja, uočavanje i razumijevanje kvalitete rada sa ciljem 

daljnjega razvoja 
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KURIKULUM IZBORNE NASTAVE 
           

NAZIV 
AKTIVNOSTI NOSITELJ 

PLANIRA-
NI BROJ 
UČENIKA 

PLANIRA-
NI BR. 
SATI 

TJEDNO 

CILJEVI  NAČIN 
REALIZACIJE  

VREMEN-
SKI 

OKVIRI  

OSNOVNA 
NAMJENA  

DETALJNI 
TROŠKOV-

NIK 

NAČIN 
VREDNOVA-

NJA 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 

VREDNOVANJA 

VJERONAUK 
(I. - III. 
RAZREDI) 

Kornelija 
Jurnečka, 
Amalija 
Matičić, 
Mihaela 
Dolinar 

323 
učenika 2 

Osposobljavati za 
dublje shvaćanje i 
povezivanje bibilijske 
poruke sa 
svakodnevnim, 
osobnim i društvenim 
životom. 

Nastava će se 
ostvariti u školi 
i u Župi. 

Tijekom 
šk. god. 2 
sata 
tjedno 

Upoznavanje, 
povezivanje i 
usvajanje 
biblijske poruke 
i općih 
vrijednosti. 

Sredstva za 
potrošni 
materijal 

Vrednovanje 
kroz natjecanja 
i prezentacije. 

Unapređenje 
nastave. 

VJERONAUK 
(V. - VIII. 
RAZREDI) 

Amalija 
Matičić, 
Maja Popp 
Brleković 

469 
učenika 2 

Sustavno teološko, 
ekleziološko i 
antropološko 
povezivanje Božje 
objave i tradicije Crkve 
sa životom i iskustvom 
učenika 

Nastava će se 
ostvariti u školi 
i u Župi. 

Tijekom 
šk. god. 2 
sata 
tjedno 

Osposobiti i 
upoznati 
učenike za 
usvajanje 
općeljudskih i 
kršćanskih 
vrijednosti. 

Sredstva za 
potrošni 
materijal 

Različiti oblici 
kreativnog 
vrednovanja i 
samovredno-
vanja 

Unapređenje 
nastave. 

INFORMATIKA 
V. I VII. 
RAZREDI 

Mileva 
Cimbal 

V. razr. - 
81 uč. (4 
grupe)  i 
VII. razr. –
63 uč. 
(3grupe) 2 

Informatika podučava 
učenike u rješavanju 
problema 
komuniciranja pomoću 
različitih medija. Služi 
učenicima za 
prikupljanje i analizu 
podataka, 
razumijevanje i 
donošenje kritičke 
ocjene prikupljenih 
podataka. Donošenje 
zaključaka na temelju 
tih prikupljenih 
informacija. Timski rad 
pri rješavanju 
problema. 

Nastava će se 
održavati u 
učionici 
informatike 
kroz 
samostalan,  
grupni i rad u 
parovima da bi 
riješili 
problemske 
zadatke. 
Učenici će 
samostalno 
rješavati 
zadane 
zadatke uz 
stručnu 
literaturu i 
Internet. 

Tijekom 
šk. god., 
blok sat 
svaki 
tjedan 

Omogućiti 
učenicima da 
savladaju i 
prošire znanje 
iz informatike. 
Omogućiti 
učenicima 
samostalan rad 
u rješavanju 
zadataka 
primjerenih 
njihovoj dobi u 
pojedinim 
programima. 

Oprema 
učionice 
informatike 
prema 
potrebi. 

Učenike ću 
vrednovati u 
svakom 
polugodištu: 
dvausmeno; 
ocijenit ću 
svaki njihov 
praktičan 
uradak na 
računalu. Pratit 
ću rad i 
zalaganje 
učenika te ih 
vrednovati. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti sljedeće 
školske godine. 
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INFORMATIKA 
VI. I VIII. 
RAZREDI 

Zdravko 
Pernar 

VI. razr. - 
74 učenika  
i VIII.  razr. 
– 33 
učenika 2 

Steći temeljna znanja i 
vještine za samostalno 
služenje računalom i 
stvaranje osnova za 
nadogradnju u 
daljnjem školovanju. 

Putem redovite 
nastave u 
specijaliziranoj 
učionici, kroz 
različite oblike i 
metode 
poučavanja i 
učenja. 

Tijekom 
šk. god., 
blok sat 
svaki 
tjedan 

Samostalno 
služenje 
računalom sa 
svrhom 
korištenja 
stečenih znanja  
i vještina radi 
lakšeg 
savladavanja i 
razumijevanja 
nastavnog 
gradiva, bržeg 
rješavanja 
postavljenih 
zadataka, 
proširivanja 
znanja, 
povezivanja 
područja, 
komunikaciju i 
zabavu. 

Elektronička 
računala 
potrebna za 
izvođenja 
nastave, 
papir za 
printanje, stik 
2GB 

Opisno i 
brojčano 
vrednovanje 
postignuća 
učenika u 
skladu s 
rezultatima, 
ciljevima, 
zadaćama i 
sadržajima. 

Za unapređenje 
odgojno-
obrazovnog rada 
škole u cjelini. 

INFORMATIKA 
VI. I VIII. 
RAZREDI 

Tomislav 
Cerinski 

VI. razr. – 
20 učenika 
i VIII. razr. 

– 40 
učenika 2 

Steći temeljna znanja i 
vještine za samostalno 
služenje računalom 

Nastava se 
održava u 
informatičkoj 
učionici, kroz 
različite oblike 
poučavanja i 
kroz 
samostalan i 
grupnu rad 

Tijekom 
šk. god., 
blok sat 
svaki 
tjedan 

Omogućiti 
učenicima laške 
samostalno 
korištenje 
računalom, 
steći saznanja o 
osnovnim 
pojmovima i 
tehnologijama 
računalstva, i 
njenoj važnosti 
u budućnosti 

Elektronička 
računala 
potrebna za 
izvođenja 
nastave. 

Različiti oblici 
brojčanog 
vrednovanja 
postignuća 
učenika 

Za unapređenje 
odgojno-
obrazovnog rada 
škole u cjelini. 
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NJEMAČKI 
JEZIK (IV. - 
VIII. RAZREDI) 

Gordana 
Malenica-
Stažić 255 2 

Reagiranje na naputke 
i naredbe na stranom 
jeziku, povezivanje 
vidnog i zvučnog 
jezičnog sadržaja, 
reprodukcija i 
produciranje dijaloga, 
opisivanje slikovnog 
predložka, 
sudjelovanje u 
dramatizaciji, pravilna 
uporaba rečenične 
intonacije, globalno i 
selektivno čitanje 
kraćih tekstova, 
pisanje školskih 
zadaća, pisanje 
čestitka, razglednica, 
pisama i poruka, 
pisanje natuknica i 
bilježaka na osnovi 
pročitanog teksta.  

Nastava će se 
održati u 
kabinetu kroz 
samostalan, 
grupni rad i rad 
u paru. Učenici 
će samostalno 
i uz pomoć 
profesora voditi 
razne dijaloge, 
pismene 
uradke te 
razne jezične 
vježbe. Na 
ekskurziji u 
njemačko 
govorno 
područje 
učenici će imati 
mogućnost 
svoja znanja 
upotrijebiti u 
izravnom 
razgovoru s 
izvornim 
govornicima. 

Tijekom 
šk. god., 
dva sata 
tjedno 

Osposobiti 
učenike za 
govornu i 
pismenu 
komunikaciju na 
njemačkom 
jeziku, upoznati 
ih s kulturom, 
običajima i 
navikama 
njemaca te ih 
kvalitetno 
pripremiti na 
natjecanja iz 
njemačkog 
jezika. 

Novčana 
potpora od 
strane 
roditelja bit će 
potrebna 
samo onim 
učenicima 
koji žele 
sudjelovati na 
ekskurziji u 
Njemačku i 
Austriju.  

Vrednuju se: 
aktivnost, 
zainteresira-
nost, 
produktivne i 
reproduktivne 
sposobnosti i 
postignuća u 
samostalnom 
izražavanju u 
pismenom i 
usmenom 
obliku. 

Smjernice za 
buduću aktivnost.  
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KURIKULUM DOPUNSKE NASTAVE  
           

NAZIV 
AKTIVNOSTI NOSITELJ 

PLANIRA-
NI BROJ 
UČENIKA 

PLANIRA-
NI BR. 
SATI 

TJEDNO 

CILJEVI  NAČIN 
REALIZACIJE  

VREMEN-
SKI 

OKVIRI  

OSNOVNA 
NAMJENA  

DETALJNI 
TROŠKOV-

NIK 

NAČIN 
VREDNOVA-

NJA 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 

VREDNOVANJA 

HRVATSKI 
JEZIK I.A 
RAZRED Julija Rogar 

2 - 6 
učenika 1 

Omogućiti učenicima koji 
ne prate redovni 
nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha u učenju 
nadoknađivanje znanja, 
stjecanje sposobnosti i 
vještina. 

Samostalan i 
grupni rad 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima  
svladavanje 
nastavnih 
sadržaja. Listići 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Planiranje 
aktivnosti za 
slijedeću godinu. 

MATEMATIKA 
I.A RAZRED Julija Rogar 

2 - 6 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjivati 
u svakodnevnom životu; 
razvijati interese, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje 
redovite 
nastave 
matematike.   

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuća u 
redovnoj nastavi. 

HRVATSKI 
JEZIK I.B 
RAZRED 

Marija 
Stanković 

2 - 6 
učenika 1 

Omogućiti učenicima koji 
ne prate redovni 
nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha u učenju 
nadoknađivanje znanja, 
stjecanje sposobnosti i 
vještina. 

Samostalan i 
grupni rad 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima  
svladavanje 
nastavnih 
sadržaja. Listići 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Planiranje 
aktivnosti za 
slijedeću godinu. 

MATEMATIKA 
I.B RAZRED 

Marija 
Stanković 

2 - 6 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjivati 
u svakodnevnom životu; 
razvijati interese, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje 
redovite 
nastave 
matematike.   

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuća u 
redovnoj nastavi. 

HRVATSKI 
JEZIK I.C 
RAZRED 

Sandra 
Čurić 

2 - 6 
učenika 1 

Omogućiti učenicima koji 
ne prate redovni 
nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha u učenju 
nadoknađivanje znanja, 
stjecanje sposobnosti i 
vještina. 

Samostalan i 
grupni rad 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima  
svladavanje 
nastavnih 
sadržaja. Listići 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Planiranje 
aktivnosti za 
slijedeću godinu. 
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MATEMATIKA 
I.C RAZRED 

Sandra 
Čurić 

2 - 6 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjivati 
u svakodnevnom životu; 
razvijati interese, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje 
redovite 
nastave 
matematike.   

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuća u 
redovnoj nastavi. 

HRVATSKI 
JEZIK I.D 
RAZRED Irma Boršić 

5 - 6 
učenika 1 

Učenicima koji teže 
svladavaju sadržaje 
redovitog programa, koji 
pokazuju manjak 
samopouzdanja i 
nedostatno razvijenu 
svijest o vl. 
sposobnostima pomoći u 
razvijanju istih. Radom u 
maloj skupini na 
individualnim i grupnim 
zadacima omogućiti 
učenicima da istražuju, 
uočavaju propuste i 
nadopunjavaju vlastita 
znanja i vještine. 

Dopunska 
nastava 
održavat će se 
u učionici  
razreda u maloj 
grupi uz 
neprestanu 
pratnju i vodstvo 
učiteljice. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
teškoćama u 
učenju i 
koncentraciji te 
nesigurnijim 
učenicima da 
što uspješnije 
svladavaju i 
prate redoviti 
program-
omogućiti im da 
slobodno pitaju, 
uče, uočavaju i 
ispravljaju 
pogreške te 
rade na 
razvijanju 
samopouzdanja 
i povjerenja u 
vlastite 
sposobnosti. 

Radna 
bilježnica za 
dopunsku 
nastavu, 
papiri za 
izradu 
nastavnih 
listića, 
zadaci za 
vježbu iz 
postojećih 
dječjih 
časopisa. 

Tijekom šk. 
godine kroz 
ispitne zadatke 
i usmenim 
provjeravanjem 
redovitih 
sadržaja na 
nastavnom 
satu Hrvatskog 
jezika. 

Rezultati će 
koristiti kao 
pokazatelji 
ostvarenog 
osobnog 
napretka ili 
daljnje stagnacije 
u praćenju i 
ostvarivanju 
redovitih 
nastavnih 
sadržaja svakog 
pojedinog 
učenika – sa 
svrhom daljnjeg 
rada na 
poboljšanju 
uspješnosti u 
svladavanju 
znanja i stjecanju 
potrebnih 
vještina. 

MATEMATIKA 
I.D RAZRED Irma Boršić 

5 - 6 
učenika 1 

Učenicima koji teže 
svladavaju sadržaje 
redovitog programa, koji 
pokazuju manjak 
samopouzdanja i 
nedostatno razvijenu 
svijest o vl. 
sposobnostima pomoći u 
razvijanju istih. Radom u 
maloj skupini na 
individualnim i grupnim 
zadacima omogućiti 
učenicima da istražuju, 
uočavaju propuste i 
nadopunjavaju vlastita 
znanja i vještine. 

Dopunska 
nastava 
održavat će se 
u učionici  
razreda u maloj 
grupi uz 
neprestanu 
pratnju i vodstvo 
učiteljice. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
teškoćama u 
učenju i 
koncentraciji te 
nesigurnijim 
učenicima da 
što uspješnije 
svladavaju i 
prate redoviti 
program-
omogućiti im da 
slobodno pitaju, 
uče, uočavaju i 
ispravljaju 
pogreške te 
rade na 
razvijanju 
samopouzdanja 
i povjerenja u 
vlastite 
sposobnosti. 

Radna 
bilježnica za 
dopunsku 
nastavu, 
papiri za 
izradu 
nastavnih 
listića, 
zadaci za 
vježbu iz 
postojećih 
dječjih 
časopisa. 

Tijekom šk. 
godine  kroz 
ispitne zadatke 
i usmenim 
provjeravanjem 
redovitih 
sadržaja na 
nastavnom 
satu 
Matematike. 

Rezultati će 
koristiti kao 
pokazatelji 
ostvarenog 
osobnog 
napretka ili 
daljnje stagnacije 
u praćenju i 
ostvarivanju 
redovitih 
nastavnih 
sadržaja svakog 
pojedinog 
učenika – sa 
svrhom daljnjeg 
rada na 
poboljšanju 
uspješnosti u 
svladavanju 
znanja i stjecanju 
potrebnih 
vještina. 
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HRVATSKI 
JEZIK I.E 
RAZRED Marina Lukić 

5 - 6 
učenika 1 

Učenicima koji teže 
svladavaju sadržaje 
redovitog programa, koji 
pokazuju manjak 
samopouzdanja i 
nedostatno razvijenu 
svijest o vl. 
sposobnostima pomoći u 
razvijanju istih. Radom u 
maloj skupini na 
individualnim i grupnim 
zadacima omogućiti 
učenicima da istražuju, 
uočavaju propuste i 
nadopunjavaju vlastita 
znanja i vještine. 

Dopunska 
nastava 
održavat će se 
u učionici  
razreda u maloj 
grupi uz 
neprestanu 
pratnju i vodstvo 
učiteljice. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
teškoćama u 
učenju i 
koncentraciji te 
nesigurnijim 
učenicima da 
što uspješnije 
svladavaju i 
prate redoviti 
program-
omogućiti im da 
slobodno pitaju, 
uče, uočavaju i 
ispravljaju 
pogreške te 
rade na 
razvijanju 
samopouzdanja 
i povjerenja u 
vlastite 
sposobnosti. 

Radna 
bilježnica za 
dopunsku 
nastavu, 
papiri za 
izradu 
nastavnih 
listića, 
zadaci za 
vježbu iz 
postojećih 
dječjih 
časopisa. 

Tijekom šk. 
godine kroz 
ispitne zadatke 
i usmenim 
provjeravanjem 
redovitih 
sadržaja na 
nastavnom 
satu Hrvatskog 
jezika. 

Rezultati će 
koristiti kao 
pokazatelji 
ostvarenog 
osobnog 
napretka ili 
daljnje stagnacije 
u praćenju i 
ostvarivanju 
redovitih 
nastavnih 
sadržaja svakog 
pojedinog 
učenika – sa 
svrhom daljnjeg 
rada na 
poboljšanju 
uspješnosti u 
svladavanju 
znanja i stjecanju 
potrebnih 
vještina. 

MATEMATIKA 
I.E RAZRED Marina Lukić 

5 - 6 
učenika 1 

Učenicima koji teže 
svladavaju sadržaje 
redovitog programa, koji 
pokazuju manjak 
samopouzdanja i 
nedostatno razvijenu 
svijest o vl. 
sposobnostima pomoći u 
razvijanju istih. Radom u 
maloj skupini na 
individualnim i grupnim 
zadacima omogućiti 
učenicima da istražuju, 
uočavaju propuste i 
nadopunjavaju vlastita 
znanja i vještine. 

Dopunska 
nastava 
održavat će se 
u učionici  
razreda u maloj 
grupi uz 
neprestanu 
pratnju i vodstvo 
učiteljice. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
teškoćama u 
učenju i 
koncentraciji te 
nesigurnijim 
učenicima da 
što uspješnije 
svladavaju i 
prate redoviti 
program-
omogućiti im da 
slobodno pitaju, 
uče, uočavaju i 
ispravljaju 
pogreške te 
rade na 
razvijanju 
samopouzdanja 
i povjerenja u 
vlastite 
sposobnosti. 

Radna 
bilježnica za 
dopunsku 
nastavu, 
papiri za 
izradu 
nastavnih 
listića, 
zadaci za 
vježbu iz 
postojećih 
dječjih 
časopisa. 

Tijekom šk. 
godine  kroz 
ispitne zadatke 
i usmenim 
provjeravanjem 
redovitih 
sadržaja na 
nastavnom 
satu 
Matematike. 

Rezultati će 
koristiti kao 
pokazatelji 
ostvarenog 
osobnog 
napretka ili 
daljnje stagnacije 
u praćenju i 
ostvarivanju 
redovitih 
nastavnih 
sadržaja svakog 
pojedinog 
učenika – sa 
svrhom daljnjeg 
rada na 
poboljšanju 
uspješnosti u 
svladavanju 
znanja i stjecanju 
potrebnih 
vještina. 
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HRVATSKI 
JEZIK I. 

RAZRED PŠ 
POJATNO Željko Laljak 1 učenik 1 

Realizirati dopunsku 
nastavu prema potrebi 
učenika, pomoći 
učenicima da prema 
svojim individualnim 
sposobnostima i 
mogućnostima usvoje 
obrazovna postignuća. 

Dopunska 
nastava realizira 
se u učionici, 
jedan sat tjedno 
tijekom 
nastavne 
godine, a prema 
potrebi učenika 
individualizira-
nim oblikom 
rada. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
učenicima koji 
ne prate 
redoviti 
nastavni 
program s 
očekivanom 
razinom 
uspjeha pa se 
prema potrebi 
za njih 
organizira oblik 
pomoći u 
učenju i 
nadoknađivanju 
znanja, 
stjecanjem 
sposobnosti i 
vještina iz 
određenih 
nastavnih 
područja ili više 
nastavnih 
predmeta. 

Troškovi 
grupe se 
svode na 
korištenje 
potrošnog 
materijala. 

Rezultati 
aktivnosti se 
mjere kroz 
uspjeh u 
redovnoj 
nastavi. 

Za planiranje 
budućih 
aktivnosti. 

MATEMATIKA 
I. RAZRED PŠ 

POJATNO Željko Laljak 1 učenik 1 

Realizirati dopunsku 
nastavu prema potrebi 
učenika, pomoći 
učenicima da prema 
svojim individualnim 
sposobnostima i 
mogućnostima usvoje 
obrazovna postignuća. 

Dopunska 
nastava realizira 
se u učionici, 
jedan sat tjedno 
tijekom 
nastavne 
godine, a prema 
potrebi učenika 
individualizira-
nim oblikom 
rada. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
učenicima koji 
ne prate 
redoviti 
nastavni 
program s 
očekivanom 
razinom 
uspjeha pa se 
prema potrebi 
za njih 
organizira oblik 
pomoći u 
učenju i 
nadoknađivanju 
znanja, 
stjecanjem 
sposobnosti i 
vještina iz 
određenih 
nastavnih 
područja ili više 
nastavnih 
predmeta. 

Troškovi 
grupe se 
svode na 
korištenje 
potrošnog 
materijala. 

Rezultati 
aktivnosti se 
mjere kroz 
uspjeh u 
redovnoj 
nastavi. 

Za planiranje 
budućih 
aktivnosti. 
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HRVATSKI 
JEZIK IIA 
RAZRED Mira Sefner 

2 - 6 
učenika 1 

Omogućiti učenicima koji 
ne prate redovni 
nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha u učenju 
nadoknađivanje znanja, 
stjecanje sposobnosti i 
vještina. 

Samostalan i 
grupni rad 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima  
svladavanje 
nastavnih 
sadržaja. Listići 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Planiranje 
aktivnosti za 
slijedeću godinu. 

MATEMATIKA 
II.A RAZRED Mira Sefner 

2 - 6 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjivati 
u svakodnevnom životu; 
razvijati interese, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje 
redovite 
nastave 
matematike.   

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuća u 
redovnoj nastavi. 

HRVATSKI 
JEZIK II.B 
RAZRED 

Marica 
Barišić 

2 - 6 
učenika 1 

Omogućiti učenicima koji 
ne prate redovni 
nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha u učenju 
nadoknađivanje znanja, 
stjecanje sposobnosti i 
vještina. 

Samostalan i 
grupni rad 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima  
svladavanje 
nastavnih 
sadržaja. Listići 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Planiranje 
aktivnosti za 
slijedeću godinu. 

MATEMATIKA 
II.B RAZRED 

Marica 
Barišić 

2 - 6 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjivati 
u svakodnevnom životu; 
razvijati interese, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje redo-
vite nastave 
matematike.   

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuća u 
redovnoj nastavi. 

HRVATSKI 
JEZIK II.C 
RAZRED 

Renata 
Mihalinec 

2 - 6 
učenika 1 

Omogućiti učenicima koji 
ne prate redovni 
nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha u učenju 
nadoknađivanje znanja, 
stjecanje sposobnosti i 
vještina. 

Samostalan i 
grupni rad 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima  
svladavanje 
nastavnih 
sadržaja. Listići 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Planiranje 
aktivnosti za 
slijedeću godinu. 

MATEMATIKA 
II.C RAZRED 

Renata 
Mihalinec 

2 - 6 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjivati 
u svakodnevnom životu; 
razvijati interese, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje 
redovite 
nastave 
matematike.   

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuća u 
redovnoj nastavi. 
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HRVATSKI 
JEZIK II.D 
RAZRED 

Branka 
Perinčić 

5 - 6 
učenika 1 

Učenicima koji teže 
svladavaju sadržaje 
redovitog programa, koji 
pokazuju manjak 
samopouzdanja i 
nedostatno razvijenu 
svijest o vl. 
sposobnostima pomoći u 
razvijanju istih. Radom u 
maloj skupini na 
individualnim i grupnim 
zadacima omogućiti 
učenicima da istražuju, 
uočavaju propuste i 
nadopunjavaju vlastita 
znanja i vještine. 

Dopunska 
nastava 
održavat će se 
u učionici  
razreda u maloj 
grupi uz 
neprestanu 
pratnju i vodstvo 
učiteljice. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
teškoćama u 
učenju i 
koncentraciji te 
nesigurnijim 
učenicima da 
što uspješnije 
svladavaju i 
prate redoviti 
program-
omogućiti im da 
slobodno pitaju, 
uče, uočavaju i 
ispravljaju 
pogreške te 
rade na 
razvijanju 
samopouzdanja 
i povjerenja u 
vlastite 
sposobnosti. 

Radna 
bilježnica za 
dopunsku 
nastavu, 
papiri za 
izradu 
nastavnih 
listića, 
zadaci za 
vježbu iz 
postojećih 
dječjih 
časopisa. 

Tijekom šk. 
godine kroz 
ispitne zadatke 
i usmenim 
provjeravanjem 
redovitih 
sadržaja na 
nastavnom 
satu Hrvatskog 
jezika. 

Rezultati će 
koristiti kao 
pokazatelji 
ostvarenog 
osobnog 
napretka ili 
daljnje stagnacije 
u praćenju i 
ostvarivanju 
redovitih 
nastavnih 
sadržaja svakog 
pojedinog 
učenika – sa 
svrhom daljnjeg 
rada na 
poboljšanju 
uspješnosti u 
svladavanju 
znanja i stjecanju 
potrebnih 
vještina. 

MATEMATIKA 
II.D RAZRED 

Branka 
Perinčić 

5 - 6 
učenika 1 

Učenicima koji teže 
svladavaju sadržaje 
redovitog programa, koji 
pokazuju manjak 
samopouzdanja i 
nedostatno razvijenu 
svijest o vl. 
sposobnostima pomoći u 
razvijanju istih. Radom u 
maloj skupini na 
individualnim i grupnim 
zadacima omogućiti 
učenicima da istražuju, 
uočavaju propuste i 
nadopunjavaju vlastita 
znanja i vještine. 

Dopunska 
nastava 
održavat će se 
u učionici  
razreda u maloj 
grupi uz 
neprestanu 
pratnju i vodstvo 
učiteljice. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
teškoćama u 
učenju i 
koncentraciji te 
nesigurnijim 
učenicima da 
što uspješnije 
svladavaju i 
prate redoviti 
program-
omogućiti im da 
slobodno pitaju, 
uče, uočavaju i 
ispravljaju 
pogreške te 
rade na 
razvijanju 
samopouzdanja 
i povjerenja u 
vlastite 
sposobnosti. 

Radna 
bilježnica za 
dopunsku 
nastavu, 
papiri za 
izradu 
nastavnih 
listića, 
zadaci za 
vježbu iz 
postojećih 
dječjih 
časopisa. 

Tijekom šk. 
godine  kroz 
ispitne zadatke 
i usmenim 
provjeravanjem 
redovitih 
sadržaja na 
nastavnom 
satu 
Matematike. 

Rezultati će 
koristiti kao 
pokazatelji 
ostvarenog 
osobnog 
napretka ili 
daljnje stagnacije 
u praćenju i 
ostvarivanju 
redovitih 
nastavnih 
sadržaja svakog 
pojedinog 
učenika – sa 
svrhom daljnjeg 
rada na 
poboljšanju 
uspješnosti u 
svladavanju 
znanja i stjecanju 
potrebnih 
vještina. 
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HRVATSKI 
JEZIK II.E 
RAZRED 

Mario 
Ključević 

5 - 6 
učenika 1 

Učenicima koji teže 
svladavaju sadržaje 
redovitog programa, koji 
pokazuju manjak 
samopouzdanja i 
nedostatno razvijenu 
svijest o vl. 
sposobnostima pomoći u 
razvijanju istih. Radom u 
maloj skupini na 
individualnim i grupnim 
zadacima omogućiti 
učenicima da istražuju, 
uočavaju propuste i 
nadopunjavaju vlastita 
znanja i vještine. 

Dopunska 
nastava 
održavat će se 
u učionici  
razreda u maloj 
grupi uz 
neprestanu 
pratnju i vodstvo 
učiteljice. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
teškoćama u 
učenju i 
koncentraciji te 
nesigurnijim 
učenicima da 
što uspješnije 
svladavaju i 
prate redoviti 
program-
omogućiti im da 
slobodno pitaju, 
uče, uočavaju i 
ispravljaju 
pogreške te 
rade na 
razvijanju 
samopouzdanja 
i povjerenja u 
vlastite 
sposobnosti. 

Radna 
bilježnica za 
dopunsku 
nastavu, 
papiri za 
izradu 
nastavnih 
listića, 
zadaci za 
vježbu iz 
postojećih 
dječjih 
časopisa. 

Tijekom šk. 
godine kroz 
ispitne zadatke 
i usmenim 
provjeravanjem 
redovitih 
sadržaja na 
nastavnom 
satu Hrvatskog 
jezika. 

Rezultati će 
koristiti kao 
pokazatelji 
ostvarenog 
osobnog 
napretka ili 
daljnje stagnacije 
u praćenju i 
ostvarivanju 
redovitih 
nastavnih 
sadržaja svakog 
pojedinog 
učenika – sa 
svrhom daljnjeg 
rada na 
poboljšanju 
uspješnosti u 
svladavanju 
znanja i stjecanju 
potrebnih 
vještina. 

MATEMATIKA 
II.E RAZRED 

Mario 
Ključević 

5 - 6 
učenika 1 

Učenicima koji teže 
svladavaju sadržaje 
redovitog programa, koji 
pokazuju manjak 
samopouzdanja i 
nedostatno razvijenu 
svijest o vl. 
sposobnostima pomoći u 
razvijanju istih. Radom u 
maloj skupini na 
individualnim i grupnim 
zadacima omogućiti 
učenicima da istražuju, 
uočavaju propuste i 
nadopunjavaju vlastita 
znanja i vještine. 

Dopunska 
nastava 
održavat će se 
u učionici  
razreda u maloj 
grupi uz 
neprestanu 
pratnju i vodstvo 
učiteljice. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
teškoćama u 
učenju i 
koncentraciji te 
nesigurnijim 
učenicima da 
što uspješnije 
svladavaju i 
prate redoviti 
program-
omogućiti im da 
slobodno pitaju, 
uče, uočavaju i 
ispravljaju 
pogreške te 
rade na 
razvijanju 
samopouzdanja 
i povjerenja u 
vlastite 
sposobnosti. 

Radna 
bilježnica za 
dopunsku 
nastavu, 
papiri za 
izradu 
nastavnih 
listića, 
zadaci za 
vježbu iz 
postojećih 
dječjih 
časopisa. 

Tijekom šk. 
godine  kroz 
ispitne zadatke 
i usmenim 
provjeravanjem 
redovitih 
sadržaja na 
nastavnom 
satu 
Matematike. 

Rezultati će 
koristiti kao 
pokazatelji 
ostvarenog 
osobnog 
napretka ili 
daljnje stagnacije 
u praćenju i 
ostvarivanju 
redovitih 
nastavnih 
sadržaja svakog 
pojedinog 
učenika – sa 
svrhom daljnjeg 
rada na 
poboljšanju 
uspješnosti u 
svladavanju 
znanja i stjecanju 
potrebnih 
vještina. 
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HRVATSKI 
JEZIK II. 

RAZRED PŠ 
POJATNO 

Biserka 
Orgulan 

2 - 3 
učenika 1 

Realizacija nastave 
prema potrebi učenika, 
pomoći prema 
individualnim 
sposobnostima i 
mogućnostima čitanja, 
vođenja bilježaka, 
urednosti, pravopisa i 
književnosti. 

U učionici, 1 sat 
tjedno, a prema 
potrebi 
pojedinih 
učenika u 
individualizirano
m obliku rada. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
učenicima koji 
su sporiju u 
radu, 
nadoknađivanje 
znanja, 
stjecanje 
vještina iz 
određenih 
nastavnih 
područja. 

Bilježnice i 
pisaći pribor 

Rezultati se 
mjere kroz 
uspjeh i 
suradnju u 
redovnoj 
nastavi. 

Za planiranje 
budućih 
aktivnosti, 
samostalni rad i 
samopouzdanje 
u ostalim 
predmetima. 

MATEMATIKA 
II. RAZRED PŠ 

POJATNO 
Biserka 
Orgulan 

2 - 3 
učenika 1 

Pomoć ućenicima da 
prema individualnim 
sposobnostima i 
mogućnostima usvoje 
obrazovna postignuća. 

U učionici, 1 sat 
tjedno, a prema 
potrebi 
pojedinih 
učenika u 
individualizirano
m obliku rada. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
ućenicima koji 
su sporiju u 
radu, imaju 
zaostatke zbog 
bolesti ili druge 
razloge 
zaostajanja u 
gradivu. 

Bilježnice i 
pisaći pribor 

Rezultati se 
mjere kroz 
uspjeh i 
suradnju u 
redovnoj 
nastavi. 

Za planiranje 
budućih 
aktivnosti na satu 
matematike i 
samostalni rad u 
pisanju domaćih 
zadaća. 

HRVATSKI 
JEZIK III.  A 

RAZRED 
Ankica 
Maroš 

3 - 5 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja 
iz poznavanja hrvatskog 
jezika te ih primjenjivati u 
svakodnevnom životu; 
razvijanje i njegovanje 
ljubavi spram materinjeg 
jezika; razvijanje 
komunikacije. 

Rješavanje 
zadataka i 
usvajanje 
sadržaja prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje 
redovite 
nastave 
hrvatskog 
jezika. 

 Nastavni 
listići 

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja  
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuće u 
redovnoj nastavi. 

MATEMATIKA 
III. A RAZRED 

Ankica 
Maroš 

3 - 5 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjivati 
u svakodnevnom životu; 
razvijati interese, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnih 
znanja za 
praćenje 
redovite 
nastave 
matematike. 

 Nastavni 
listići 

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuće u 
redovnoj nastavi. 

HRVATSKI 
JEZIK III.B 

RAZRED 
Vesna 
Majcen 

3 - 5 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja 
iz poznavanja hrvatskog 
jezika te ih primjenjivati u 
svakodnevnom životu; 
razvijanje i njegovanje 
ljubavi spram materinjeg 
jezika; razvijanje 
komunikacije. 

Rješavanje 
zadataka i 
usvajanje 
sadržaja prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje 
redovite 
nastave 
hrvatskog 
jezika. 

 Nastavni 
listići 

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja  
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuće u 
redovnoj nastavi. 

MATEMATIKA 
III.B RAZRED 

Vesna 
Majcen 

5 - 7 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjivati 
u svakodnevnom životu; 
razvijati interese, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnih 
znanja za 
praćenje 
redovite 
nastave 
matematike. 

 Nastavni 
listići 

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuće u 
redovnoj nastavi. 
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HRVATSKI 
JEZIK III.C 

RAZRED Maja Bertol 
3 - 5 
učenika 1 

Osposobiti učenike za 
jezičnu komunikaciju. 

Kroz 
samostalan rad 
i rad u paru 
rješavati 
zadatke 
primjerene 
predznanju 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
učenicima koji 
teže usvajaju 
nastavne 
sadržaje. 

Papiri 
potrebni za 
izradu listića 

Vrednovat će 
se zalaganje, 
točnost, 
urednost i 
preciznost. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 

MATEMATIKA 
III.C RAZRED Maja Bertol 

3 - 5 
učenika 1 

Stjecanje temeljnih 
matematičkih znanja i 
osnovne matematičke 
pismenosti. 

Kroz 
samostalan rad 
i rad u paru 
rješavati 
zadatke 
primjerene 
predznanju 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
učenicima koji 
teže usvajaju 
nastavne 
sadržaje. 

Papiri 
potrebni za 
izradu listića 

Vrednovat će 
se zalaganje, 
točnost, 
urednost i 
preciznost. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 

HRVATSKI 
JEZIK III.D 

RAZRED 
Anita Zubčić 
Ban 

4 - 7 
učenika 1 

Stjecanje temeljnih 
znanja i osnovne 
pismenosti. 

Kroz 
samostalan rad 
i rad u paru 
rješavati 
zadatke 
primjerene 
predznanju 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
učenicima koji 
teže usvajaju 
nastavne 
sadržaje.  

Papiri 
potrebni za 
izradu listića 

Vrednovat će 
se zalaganje, 
točnost, 
urednost i 
preciznost. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 

MATEMATIKA 
III.D RAZRED 

Anita Zubčić 
Ban 

4 - 7 
učenika 1 

Stjecanje temeljnih 
matematičkih znanja i 
osnovne matematičke 
pismenosti. 

Kroz samosta-
lan rad i rad u 
paru rješavati 
zadatke 
primjerene 
predznanju 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
učenicima koji 
teže usvajaju 
nastavne 
sadržaje. 

Papiri 
potrebni za 
izradu listića 

Vrednovat će 
se zalaganje, 
točnost, 
urednost i 
preciznost. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 

HRVATSKI 
JEZIK III.E 

RAZRED 
Rinka 
Grujičić 

5 - 7 
učenika 1 

Učenicima koji teže 
svladavaju sadržaje 
redovitog programa, koji 
pokazuju manjak 
samopouzdanja i 
nedostatno razvijenu 
svijest o vl. 
sposobnostima pomoći u 
razvijanju istih. Radom u 
maloj skupini na 
individualnim i grupnim 
zadacima omogućiti 
učenicima da istražuju, 
uočavaju propuste i 
nadopunjavaju vlastita 
znanja i vještine. 

Dopunska 
nastava 
održavat će se 
u učionici  
razreda u maloj 
grupi uz 
neprestanu 
pratnju i vodstvo 
učiteljice. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
teškoćama u 
učenju i 
koncentraciji te 
nesigurnijim 
učenicima da 
što uspješnije 
svladavaju i 
prate redoviti 
program-
omogućiti im da 
slobodno pitaju, 
uče, uočavaju i 
ispravljaju 
pogreške te 
rade na razvi-
janju samopou-
zdanja i povje-
renja u vlastite 
sposobnosti. 

Nastavni 
listići, 
zadaci za 
vježbu iz 
postojećih 
dječjih 
časopisa. 

Tijekom šk. 
godine kroz 
ispitne zadatke 
i usmenim 
provjeravanjem 
redovitih 
sadržaja na 
nastavnom 
satu hrvatskog 
jezika. 

Rezultati će 
koristiti kao 
pokazatelji 
ostvarenog 
osobnog 
napretka ili 
daljnje stagnacije 
u praćenju i 
ostvarivanju 
redovitih 
nastavnih 
sadržaja svakog 
pojedinog 
učenika – sa 
svrhom daljnjeg 
rada na poboljša-
nju uspješnosti u 
svladavanju 
znanja i stjecanju 
potrebnih 
vještina. 
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MATEMATIKA 
III.E RAZRED 

Rinka 
Grujičić 

5 - 7 
učenika 1 

Učenicima koji teže 
svladavaju sadržaje 
redovitog programa, koji 
pokazuju manjak 
samopouzdanja i 
nedostatno razvijenu 
svijest o vl. 
sposobnostima pomoći u 
razvijanju istih. Radom u 
maloj skupini na 
individualnim i grupnim 
zadacima omogućiti 
učenicima da istražuju, 
uočavaju propuste i 
nadopunjavaju vlastita 
znanja i vještine. 

Dopunska 
nastava 
održavat će se 
u učionici  
razreda u maloj 
grupi uz 
neprestanu 
pratnju i vodstvo 
učiteljice. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
teškoćama u 
učenju i 
koncentraciji te 
nesigurnijim 
učenicima da 
što uspješnije 
svladavaju i 
prate redoviti 
program-
omogućiti im da 
slobodno pitaju, 
uče, uočavaju i 
ispravljaju 
pogreške te 
rade na 
razvijanju 
samopouzdanja 
i povjerenja u 
vlastite 
sposobnosti. 

Nastavni 
listići, 
vježbenica 

Tijekom šk. 
godine  kroz 
ispitne zadatke 
i usmenim 
provjeravanjem 
redovitih 
sadržaja na 
nastavnom 
satu 
matematike. 

Rezultati će 
koristiti kao 
pokazatelji 
ostvarenog 
osobnog 
napretka ili 
daljnje stagnacije 
u praćenju i 
ostvarivanju 
redovitih 
nastavnih 
sadržaja svakog 
pojedinog 
učenika – sa 
svrhom daljnjeg 
rada na 
poboljšanju 
uspješnosti u 
svladavanju 
znanja i stjecanju 
potrebnih 
vještina. 

MATEMATIKA 
kombinirani 

odjel III. i IV. r. 
PŠ  

Daniela Turk 
Petrek 3 učenika 1 

Realizirati dopunsku 
nastavu prema potrebi 
učenika, pomoći 
učenicima  da prema 
svojim individualnim 
sposobnostima i 
mogućnostima usvoje 
obrazovna postignuća. 

Dopunska 
nastava realizira 
se u učionici, 
jedan sat tjedno 
tijekom 
nastavne 
godine, a prema 
potrebi učenika 
individualizirani
m oblikom rada. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
učenicima koji 
ne prate 
redoviti 
nastavni 
program s 
očekivanom 
razinom 
uspjeha pa se 
prema potrebi 
za njih 
organizira oblik 
pomoći u 
učenju i 
nadoknađivanju 
znanja, 
stjecanjem 
sposobnosti i 
vještina iz 
određenih 
nastavnih 
područja ili više 
nastavnih 
predmeta. 

Troškovi 
grupe se 
svode na 
korištenje 
potrošnog 
materijala. 

Rezultati 
aktivnosti se 
mjere kroz 
uspjeh u 
redovnoj 
nastavi. 

Za planiranje 
budućih 
aktivnosti. 
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HRVATSKI 
JEZIK 

kombinirani 
odjel III. i IV.r. 

PŠ  
Daniela Turk 
Petrek 3 učenika 1 

Realizirati dopunsku 
nastavu prema potrebi 
učenika, pomoći 
učenicima  da prema 
svojim individualnim 
sposobnostima i 
mogućnostima usvoje 
obrazovna postignuća. 

Dopunska 
nastava realizira 
se u učionici, 
jedan sat tjedno 
tijekom 
nastavne 
godine, a prema 
potrebi učenika 
individualizirani
m oblikom rada. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
učenicima koji 
ne prate 
redoviti 
nastavni 
program s 
očekivanom 
razinom 
uspjeha pa se 
prema potrebi 
za njih 
organizira oblik 
pomoći u 
učenju i 
nadoknađivanju 
znanja, 
stjecanjem 
sposobnosti i 
vještina iz 
određenih 
nastavnih 
područja ili više 
nastavnih 
predmeta. 

Troškovi 
grupe se 
svode na 
korištenje 
potrošnog 
materijala. 

Rezultati 
aktivnosti se 
mjere kroz 
uspjeh u 
redovnoj 
nastavi. 

Za planiranje 
budućih 
aktivnosti. 

HRVATSKI 
JEZIK IV.A 

RAZRED 
Jasminka 
Bubanović 

3-5 
učenika 1 

Omogućiti učenicima koji 
ne prate redovni 
nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha u učenju 
nadoknađivanje znanje, 
stjecanje sposobnosti i 
vještina; pridonijeti 
razvoju jezično-
komunikacijskih 
sposobnosti pri govornoj 
i pisanoj uporabi jezika, 
razvoju literarnih 
sposobnosti, čitateljskih 
interesa i kulture. 

Samostalan i 
grupni rad. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima 
svladavanje 
nastavnih 
sadržaja; 
omogućiti 
učenicima s 
poteškoćama u 
svladavanju 
nastavnih 
sadržaja 
hrvatskog 
jezika razvoj 
njihovih 
potencijala, 
ponoviti i 
uvježbati 
nastavne teme 
koje se 
obrađuju u 
redovitoj 
nastavi. Listići 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Planiranje 
aktivnosti za 
sljedeću godinu. 
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MATEMATIKA 
IV.A RAZRED 

Jasminka 
Bubanović 

6 - 9 
učenika 1 

Učenicima koji imaju 
teškoće u usvajanju 
gradiva, pomoći da 
usvoje temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjuju 
u svakodnevnom životu, 
razvijati interes, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 
Učenicima koji nisu 
savladali tablicu 
množenja i dijeljenja u 
potpunosti pomoći u 
svladavanju istog i 
uključiti ih u rad 
pedagoške službe. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika; učenici 
će samostalno 
rješavati listiće 
te će ih 
učiteljica 
usmeno 
pomagati i 
ispitivati.  

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
poteškoćama u 
svladavanju 
nastavnih 
sadržaja 
matematike 
razvoj njihovih 
potencijala, 
ponoviti i 
uvježbati 
nastavne teme 
koje se 
obrađuju u 
redovitoj 
nastavi. Listići 

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuća u 
redovnoj nastavi. 

HRVATSKI 
JEZIK IV.B 

RAZRED 
Dubravka 
Hlupić 6 učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja 
iz poznavanja hrvatskog 
jezika te ih primjenjivati u 
svakodnevnom životu. 
Omogućiti učenicima koji 
ne prate redovni 
nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha u učenju 
nadoknađivanje znanja, 
stjecanje sposobnosti i 
vještina, da učenici 
postanu što uspješniji. 

Samostalan i 
grupni rad. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima 
savladavanje 
nastavnih 
sadržaja. Listići 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Planiranje 
aktivnosti za 
sljedeću godinu. 

MATEMATIKA 
IV.B RAZRED 

Dubravka 
Hlupić 6 učenika 1 

Učenicima koji imaju 
teškoće u usvajanju 
gradiva, pomoći da 
usvoje temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjuju 
u svakodnevnom životu, 
razvijati interes, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 
Učenicima koji nisu 
savladali tablicu 
množenja i dijeljenja u 
potpunosti pomoći u 
svladavanju istog i 
uključiti ih u rad 
pedagoške službe. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje 
nastave 
matematike.  Listići 

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuće u 
razrednoj 
nastavi. 
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HRVATSKI 
JEZIK IV.C 

RAZRED Ana Kotrla  6 - 9 uč. 1 

Uspješno svladavanje 
sadržaja hrvatskog 
jezika u 4. razredu; 
pomoć učenicima kod 
kojih se uoče poteškoće 
i onim učenicima koji ne 
prate nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha. 

Individualizirani 
pristup, učenje 
kroz igru, 
suradničko 
učenje, 
stvaralački rad. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć u 
svladavanju 
nastavnih 
sadržaja 
učenicima koji 
ne usvajaju 
nastavni 
program s 
očekivanom 
razinom 
uspjeha.   

Individualno 
praćenje. 

Rezultati će se 
koristiti u cilju što 
uspješnije 
realizacije 
nastave 
hrvatskog jezika i 
matematike i 
prilagodbe rada 
sposobnostima 
učenika. 

MATEMATIKA 
IV.C RAZRED Ana Kotrla 

6 - 9 
učenika 1 

Učenicima koji imaju 
teškoće u usvajanju 
gradiva, pomoći da 
usvoje temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjuju 
u svakodnevnom životu, 
razvijati interes, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 
Učenicima koji nisu 
savladali tablicu 
množenja i dijeljenja u 
potpunosti pomoći u 
svladavanju istog i 
uključiti ih u rad 
pedagoške službe. 

Individualizirani 
pristup, učenje 
kroz igru, 
suradničko 
učenje, 
stvaralački rad. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć u 
svladavanju 
nastavnih 
sadržaja 
učenicima koji 
ne usvajaju 
nastavni 
program s 
očekivanom 
razinom 
uspjeha.   

Individualno 
praćenje. 

Rezultati će se 
koristiti u cilju što 
uspješnije 
realizacije 
nastave 
hrvatskog jezika i 
matematike i 
prilagodbe rada 
sposobnostima 
učenika. 

HRVATSKI 
JEZIK IV.D 

RAZRED 
Rogar 
Krunoslav 

2 - 6 
učenika 1 

Omogućiti učenicima koji 
ne prate redovni 
nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha u učenju pomoć 
u učenju i  
nadoknađivanju znanja, 
stjecanje sposobnosti i 
vještina iz hrvatskog 
jezika u četvrtom 
razredu. 

Samostalan i 
grupni rad 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima  
svladavanje 
nastavnih 
sadržaja. 

Listići, 
bilježnica 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Planiranje 
aktivnosti za 
slijedeću godinu. 

MATEMATIKA 
IV.D RAZRED 

Rogar 
Krunoslav 

2 - 6 
učenika 1 

Usvojiti temeljna znanja i 
vještine te ih primjenjivati 
u svakodnevnom životu; 
razvijati interese, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja. 

Rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje 
redovite 
nastave  i 
svladavanje 
daljnjeg gradiva 
matematike  

Matematičk
a bilježnica, 
listići, 
konkretni 
materijal. 

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenik ovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuća u 
redovnoj nastavi 
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HRVATSKI 
JEZIK  VI.  i 
VIII. RAZRED 

Ivana 
Prstačić 

10 
učenika 1 

Pomoći učenicima u 
svladavanju osnovnog 
gradiva 6. i 8. razreda 
koje nisu usvojili iz bilo 
kojeg razloga te im na taj 
način pomoći svladati 
gradivo redovne 
nastave. Naučiti i uputiti 
učenike u načine 
svladavanja gradiva. 

Individualni, rad 
u skupinama 

Tijekom 
šk. god. 
Jedan sat 
tjedno 

Usvajati 
osnovna znanja 
za nesmetano 
daljnje praćenje 
redovne 
nastave.   

Bilježenje 
zapažanja o 
učenikovim 
postignućima.   

HRVATSKI 
JEZIK V. i VII.   

RAZREDI 
Branka 
Blažiić 

do 8 
učenika 1 

Razvijati interes za 
pravogovor i pravopis; 
razvijati sposobnost 
uočavanja osobitosti 
hrvatskog jezika za 
samostalnu jezičnu 
analizu. 

Rad u 
skupinama, 
pojedinačni i 
frontalni. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoći usvojiti 
ključne 
pojmove i 
pojasniti 
gradivo koje 
učenik nije 
naučio u tijeku 
redovne 
nastave.   

Redovito 
praćenje 
aktivnosti za 
vrijeme 
dopunske 
nastave - 
pohvala 
usmena i 
pismena za 
postignuti 
napredak, 
primjerena 
ocjena za 
postignuće na 
dopunskoj 
nastavi. 

U tijeku redovne 
nastave 
pohvaljivati 
učenike za 
postignuća na 
dopunskoj 
nastavi i 
vrednovati ih 
primjerenom 
ocjenom za 
zalaganje i 
redoviti dolazak 
na dopunsku 
nastavu. 

HRVATSKI 
JEZIK VI. i VIII. 

RAZREDI 
Marija 
Radočaj 

3 − 5 uč. 
6. razr. i 3 
− 5 uč. 8. 
razr. 1 

Pomoći učenicima da 
shvate i usvoje minimum 
gradiva koje im je teško 
ili ga nisu usvojili zbog 
bilo kojeg razloga. 

Individualni rad. 
Učenici se 
uključuju prema 
potrebi i želji. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno, 
naizmjenc
e 6.i 8. 
razredi. 

Dopuna 
redovnom radu 
u nastavnom 
procesu.   

Opisna i 
brojčana 
ocjena, 
posredno ili 
neposredno. 

Postizanje boljeg 
uspjeha u 
usvajanju 
gradiva, 
motivacija za 
razvijanje radnih 
navika i 
upornosti.  

HRVATSKI 
JEZIK V. I VII. 

RAZREDI 
Lidija 
Kapetanović, 

do 8 
učenika u 
5. razredu 
i do 8. 
učenika u 
7. razredu 1 

Pomoći učenicima koji 
zbog bilo kojeg razloga 
zaostaju u radu i 
ostvarivanju rezultata u 
odnosu na prosječne 
učenike ili koji nisu 
usvojili određeno 
nastavno gradivo. 

Individualizirani 
pristup učeniku 
ovisno o 
njegovim 
potrebama i 
interesima. 

Svaki drugi 
tjedan V. i 
VII. razredi 
tijekom 
školske 
godine. 

Osposobiti 
učenike za 
aktivno 
sudjelovanje u 
nastavi te 
razumijevanje 
naučenih 
sadržaja i 
njihova 
primjena u 
nastavi.   

Kratke usmene 
provjere 
tijekom 
dopunske i 
redovne 
nastave. 

Osobna analiza s 
ciljem uspješnog 
savladavanja 
nastavnog 
gradiva. 
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HRVATSKI 
JEZIK VI. I VIII. 

RAZREDI  
Marija 
Grladinović 

VI. razred 
– 10 
učenika, 
VIII. 
razred – 6 
učenika 1 

Pomoći učenicima u 
savladavanju temeljnih 
gramatičkih, pravopisnih 
i književnoteorijskih 
znanja te im na taj način 
olakšati savladavanje 
gradiva u redovnoj 
nastavi. 

Rješavati 
zadatke 
primjerene 
mogućnostima i 
predznanju 
učenika te im 
tako pomoći u 
svladavanju 
novog gradiva. 
Pomoći 
učenicima s 
posebnim 
obrazovnim 
potrebama i 
onima što rade 
po 
individualizirano
m programu.  

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajati 
potrebna 
znanja 
neophodna za 
praćenje 
redovne 
nastave 
hrvatskog 
jezika. Razvijati 
pozitivan stav 
prema nastavi 
hrvatskog 
jezika i 
književnosti te 
svijest o svojim 
mogućnostima.   

Praćenje i 
bilježenje 
zapažanja o 
učenikovim 
postignućima i 
napredovanju 
tijekom godine. 

Rezultate 
zapažanja 
uzimati u obzir pri 
radu u redovnoj 
nastavi te 
također pri  
vrednovanju 
učenika u 
redovnoj nastavi. 

MATEMATIKA 
VII. RAZREDI 

Nevenka 
Krizmanić 8 učenika 1 

Pomoći učenicima u 
savladavanju temeljnih 
matematičkih znanja i na 
taj način im olakšati 
savladavanje gradiva u 
redovnoj nastavi. 

Rješavati 
primjerene 
zadatke i prema 
potrebi. Pomoći 
učenicima s 
posebnim 
obrazovnim 
potrebama i 
onima što rade 
po 
individualizirano
m programu.  

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajati 
potrebna 
znanja 
neophodna za 
praćenje 
redovne 
nastave 
matematike. 
Razvijati 
pozitivan stav 
prema 
matematici i 
svijest o svojim 
mogućnostima.   

Sustavno pratiti 
i bilježiti 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanje. 

Rezultate 
postignuća i 
interesa koristiti 
pri vradnovanju u 
redovnoj nastavi. 

MATEMATIKA 
V.. I VI. 

RAZREDI 
Dorotea 
Slipac 

5 - 
8učenika 1 

Usvojiti temeljna 
matematička znanja i 
vještine te ih primjenjivati 
u svakodnevnom životu; 
razvijati interese, 
sposobnosti i volju za 
korištenje matematičkog 
načina mišljenja i 
prikazivanja. 

Sat dopunske 
nastave u 
matematičkoj 
učionici; 
rješavanje 
zadataka prema 
individualnim 
sposobnostima 
učenika; 
rješavanje 
zadataka uz 
korištenje 
primjerenih 
pomagala. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Usvajanje 
potrebnog 
znanja 
neophodnog za 
praćenje 
redovite 
nastave 
matematike; 
razvijati 
pozitivan odnos 
prema 
matematici i 
svijest o 
vlastitom 
matematičkom 
umijeću; 
razvijati 
matematički 
način mišljenja i 
komunikacije.   

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
napredovanja. 

Smjernice za 
postignuća u 
redovnoj nastavi. 
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MATEMATIKA 
VI. I VIII. 

RAZREDI 
Ivan 
Tkalčević 

10 - 15 
učenika 1 

Pomoć učenicima koji ne 
prate redoviti nastavni 
program iz matematike s 
očekivanim uspjehom; 
za njih se organizira 
pomoć u učenju i 
nadoknađivanju znanja 
kako bi stekli 
sposobnosti i vještine iz 
određenih nastavnih 
cjelina; pomoć za sve 
učenike s posebnim 
obrazovnim potrebama 
koji se školuju po 
redovitom ili 
individualiziranom 
nastavnom programu. 

Dopunska 
nastava realizira 
se 1 sat tjedno 
u tijeku 
nastavne 
godine, a prema 
potrebi učenika, 
individualizira-
nim oblikom 
rada u skupini 
do 8 učenika, a 
za učenike s 
posebnim 
obrazovnim 
potrebama u 
skupini do 5 
učenika. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Pomoć 
učenicima 6. i 
8. razreda 
kojima je 
potrebna 
pomoć u 
svladavanju 
gradiva iz 
matematike. 

100kn 
(papir za 
kopiranje, 
kreda u boji, 
troškovi 
printanja) 

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
uspjeha, 
interesa. 

Motivacija i 
sposobnost 
ostvarivanja 
redovnih 
sadržaja 
matematike; 
iduće nastavno 
gradivo. 

MATEMATIKA 
VI. I VIII. 

RAZREDI Mirela Čačić 
10 - 15 
učenika 1 

Omogućiti učenicima koji 
ne prate redovni 
nastavni program s 
očekivanom razinom 
uspjeha pomoć u učenju 
i nadoknađivanju znanja, 
stjecanju sposob. i 
vještina iz matematike; 
stjecanje temeljnih mat. 
znanja potrebnih za 
razumijevanje pojava i 
zakonitosti u prirodi i 
društvu, stjecanje 
osnovne mat. pismenosti 
i razvijanje sposob. i 
umijeća rješavanja mat. 
problema;razvijati samo-
pouzdanje, samopošto-
vanje i svijest o vlastitim 
sposob. 

Nastava će se 
održavati u 
slobodnoj 
učionici ili 
knjižnici kroz 
samostalan i 
grupni rad. 
Učenici će 
samostalno 
rješavati listiće 
te će ih 
učiteljica 
usmeno 
pomagati i 
ispitivati.  

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Omogućiti 
učenicima s 
poteškoćama u 
svladavanju 
nastavnih 
sadržaja 
matematike 
razvoj njihovih 
potencijala, 
ponoviti i 
uvježbati 
nastavne teme 
koje se 
obrađuju u 
redovitoj 
nastavi. 

Listići, 
zbirka 
zadataka 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

KEMIJA VII. 
RAZRED 

Nikolina 
Novak 

10 - 12 
učenika 1 

Pomoć učenicima koji 
teže razumiju nastavne 
sadržaje te učenicima na 
dugotrajnom bolovanju 
(više od 1 mjesec) u 
usvajanju gradiva.  

Učenici dolaze  
prema preporuci 
predmetnog 
učitelja. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Olakšati 
učenicima da 
nauče i 
razumiju 
ključne 
pojmove po 
HNOS-u.   

Učenicima 
uvažiti posti-
gnuto poboljša-
nje znanja i 
vrednovati ga 
na redovnom 
satu.  

Motivirati učenike 
za nastavak 
školovanja i 
pomoć kod 
profesionalnog 
informiranja. 

KEMIJA VIII. 
RAZRED Katica Antol 

10 - 12 
učenika 1 

Pomoć učenicima koji 
teže razumiju nastavne 
sadržaje te učenicima na 
dugotrajnom bolovanju 
(više od 1 mjesec) u 
usvajanju gradiva.  

Učenici dolaze  
prema preporuci 
predmetnog 
učitelja. 

Tijekom 
šk. god., 
jedan sat 
tjedno 

Olakšati 
učenicima da 
nauče i 
razumiju 
ključne 
pojmove po 
HNOS-u.   

Učenicima 
uvažiti posti-
gnuto poboljš-
anje znanja i 
vrednovati ga 
na redovnom 
satu.  

Motivirati učenike 
za nastavak 
školovanja i 
pomoć kod 
profesionalnog 
informiranja. 
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KURIKULUM DODATNE NASTAVE 
           

NAZIV 
AKTIVNOSTI NOSITELJ 

PLANIRA-
NI BROJ 
UČENIKA 

PLANIRA-
NI BR. 
SATI 

TJEDNO 

CILJEVI  NAČIN 
REALIZACIJE  

VREMEN-
SKI OKVIRI  

OSNOVNA 
NAMJENA  

DETALJNI 
TROŠKOV-

NIK 

NAČIN 
VREDNOVA-

NJA 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVA-

NJA 

MATEMATIKA 
I.A RAZRED 

Julija 
Rogar 8 učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici.   

Sustavno 
praćenje 
napredovanje 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

MATEMATIKA 
I.B  RAZRED 

Marija 
Stanković 8 učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici.   

Sustavno 
praćenje 
napredovanje 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

MATEMATIKA 
I.C RAZRED 

Sandra 
Čurić  8učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke, razvijati 
logičko mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici.   

Sustavno 
praćenje 
napredovanje 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

MATEMATIKA 
I.D  RAZRED 

Irma 
Boršić 8 učenika 1 

Razvijati logičko 
mišljenje i 
zaključivanje, 
divergentno mišljenje 
kao i sposobnosti 
mat. percepcije i 
kombinatorike kod 
učenika koji 
pokazuju šire znanje, 
veći interes i 
spremnost uložiti 
dodatni trud. Poticati 
njihovu prirodnu 
znatiželju i poticati 
daljnji razvitak 
svijesti o vlastitim 
sposobnostima. 

Dodatna 
nastava 
održavat će se u 
učionici 1. d 
razreda kroz 
individualan i 
grupni rad. 
Učenici će 
istraživati 
različite pristupe 
rješavanju 
matematičkih 
problema i 
iznositi vlastite 
spoznaje.  

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Omogućiti 
talentiranim 
učenicima razvoj i 
ostvarenje 
njihovih 
potencijala, 
kvalitetno proširiti 
teme koje se 
obrađuju tijekom 
redovite nastave. 
Pripremati 
učenike za 
sudjelovanje na 
natjecanju iz 
matematike. 

Radna 
bilježnica 
dodatne 
nastave 
matematike, 
papiri 
potrebni za 
izradu 
nastavnih 
listića, 
primjeri 
matematički
h zadataka 
različitih 
dječjih i 
enigmatskih 
časopisa. 

Sudjelovanje na 
natjecanju iz 
matematike – 
na školskoj 
razini ili i 
daljnjoj razini. 
Procjenjivat će 
se i vrednovati 
znanje, točnost, 
sistematičnost i 
urednost u 
radu. 

Rezultati će 
poslužiti kao 
smjernice za 
daljnji rad, 
njegovo 
planiranje i 
organiziranje 
tijekom slijedeće 
šk. godine. 
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MATEMATIKA 
I.E  RAZRED 

Marina 
Lukić 8 učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici.   

Sustavno 
praćenje 
napredovanje 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

MATEMATIKA 
I. RAZRED PŠ 
POJATNO 

Željko 
Laljak 

2 – 3 
učenika 1 

Učenicima koji 
pokazuju interes za 
matematiku, dopuniti 
znanje dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici. Listići 

Sustavno 
praćenje 
napredovanja 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti za 
sljedeću godinu. 

MATEMATIKA 
II.A RAZRED 

Mira 
Sefner 8 učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici.   

Sustavno 
praćenje 
napredovanje 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

MATEMATIKA 
II.B  RAZRED 

Marica 
Barišić 8 učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici.   

Sustavno 
praćenje 
napredovanje 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

MATEMATIKA 
II.C RAZRED 

Renata 
Mihalinec 8učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke, razvijati 
logičko mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici.   

Sustavno 
praćenje 
napredovanje 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 
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MATEMATIKA 
II.D  RAZRED 

Branka 
Perinčić 8 učenika 1 

Razvijati logičko 
mišljenje i 
zaključivanje, 
divergentno mišljenje 
kao i sposobnosti 
mat. percepcije i 
kombinatorike kod 
učenika koji 
pokazuju šire znanje, 
veći interes i 
spremnost uložiti 
dodatni trud. Poticati 
njihovu prirodnu 
znatiželju i poticati 
daljnji razvitak 
svijesti o vlastitim 
sposobnostima. 

Dodatna 
nastava 
održavat će se u 
učionici 1. d 
razreda kroz 
individualan i 
grupni rad. 
Učenici će 
istraživati 
različite pristupe 
rješavanju 
matematičkih 
problema i 
iznositi vlastite 
spoznaje.  

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Omogućiti 
talentiranim 
učenicima razvoj i 
ostvarenje 
njihovih 
potencijala, 
kvalitetno proširiti 
teme koje se 
obrađuju tijekom 
redovite nastave. 
Pripremati 
učenike za 
sudjelovanje na 
natjecanju iz 
matematike. 

Radna 
bilježnica 
dodatne 
nastave 
matematike, 
papiri 
potrebni za 
izradu 
nastavnih 
listića, 
primjeri 
matemati-
čkih 
zadataka 
različitih 
dječjih i 
enigmatskih 
časopisa. 

Sudjelovanje na 
natjecanju iz 
matematike – 
na školskoj 
razini ili i 
daljnjoj razini. 
Procjenjivat će 
se i vrednovati 
znanje, točnost, 
sistematičnost i 
urednost u 
radu. 

Rezultati će 
poslužiti kao 
smjernice za 
daljnji rad, 
njegovo 
planiranje i 
organiziranje 
tijekom slijedeće 
šk. godine. 

MATEMATIKA 
II.E  RAZRED 

Mario 
Ključević 8 učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici.   

Sustavno 
praćenje 
napredovanje 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

MATEMATIKA 
II. RAZRED PŠ 
POJATNO 

Biserka 
Orgulan 

2 – 3 
učenika 1 

Učenicima koji 
pokazuju interes za 
matematiku, dopuniti 
znanje dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici. Listići 

Sustavno 
praćenje 
napredovanja 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti za 
sljedeću godinu. 

MATEMATIKA 
III.A RAZRED 

Ankica 
Maroš 

6 - 8 
učenika 1 

Razvijanje logičnog 
mišljenja, 
zaključivanja i 
argumentiranja; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka; 
dopunjavanje znanja 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima. 

Rješavanje 
problemskih 
zadataka i 
razvijanje 
sposobnosti 
timskog rada. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Razvijanje 
matematičkog 
talenta; razvijanje 
pozitivnog stava 
prema matematici; 
proširivanje tema 
koje se obrađuju u 
redovnoj nastavi 
matematike. 

Radna 
bilježnica za 
dodatnu 
nastavu 

Sustavno 
praćenje 
napredovanja 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti u 
sljedećoj 
školskoj godini. 
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MATEMATIKA 
III.B RAZRED 

Vesna 
Majcen 

8 - 10 
učenika 1 

Razvijanje logičnog 
mišljenja, 
zaključivanja i 
argumentiranja; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka; 
dopunjavanje znanja 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima. 

Rješavanje 
problemskih 
zadataka i 
razvijanje 
sposobnosti 
timskog rada. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Razvijanje 
matematičkog 
talenta; razvijanje 
pozitivnog stava 
prema matematici; 
proširivanje tema 
koje se obrađuju u 
redovnoj nastavi 
matematike. 

Radna 
bilježnica za 
dodatnu 
nastavu 

Sustavno 
praćenje 
napredovanja 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti u 
sljedećoj 
školskoj godini. 

MATEMATIKAi
III.C RAZRED 

Maja 
Bertol 

8-
19učenika 1 

Razvijanje 
sposobnosti i 
umijeća rješavanja 
matematičkih 
problema. 

Kroz samostalan 
rad, rad u paru  i 
grupi rješavati 
problemske 
zadatke. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Razvoj nadarenih 
učenika. 

Papiri 
potrebni za 
izradu listića 

Sudjelovanje na 
školskom 
natjecanju i 
dalje. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 

MATEMATIKA 
III.D RAZRED 

Anita 
Zubčić 
Ban 10 učenika 1 

Razvijanje umijeća 
rješavanja 
matematičkih 
problema. 

Kroz samostalan 
rad, rad u paru  i 
grupi rješavati 
problemske 
zadatke. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Razvoj nadarenih 
učenika. 

Papiri 
potrebni za 
izradu listića 

Učenici će 
sudjelovati na 
školskom 
natjecanju. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 

MATEMATIKA 
III. E RAZRED 

Rinka 
Grujičić 

5 - 7 
učenika 1 

Učenicima koji 
pokazuju poseban 
interes za 
matematiku razvijati 
sposobnosti i 
umijeća rješavanja 
matematičkih 
problema. Stjecanje 
temeljnih 
matematičkih znanja 
potrebnih za 
razumijevanje pojava 
i zakonitosti u prirodi 
i društvu, stjecanje 
matematičke 
pismenosti. 
Osposobljavati za 
apstraktno mišljenje, 
logičko zaključivanje 
i precizno 
formuliranje 
pojmova. Razvijati 
samopouzdanje, 
samopoštovanje i 
svijest o vlastitim 
sposobnostima. 

Nastava će se 
održavati u 
učionici K1 kroz 
samostalan i 
grupni rad. 
Učenici će 
samostalno 
rješavati listiće 
te će im učitelj 
usmeno 
pomagati i 
ispitivati.  

Tijekom šk. 
god.,  

Omogućiti 
darovitim i 
talentiranim 
učenicima razvoj i 
ostvarenje 
njihovih 
potencijala, 
kvalitativno 
proširiti teme 
obrađene u 
redovnoj nastavi. Listići 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost, 
preciznost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 
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MATEMATIKA 
kombinirani 
odjel  III.  i IV.r. 
PŠ Pojatno 

Daniela 
Turk 
Petrek 

3 - 7 
učenika 1 

Proširivati i 
produbljivati znanja 
iz nastave 
matematike; razvijati 
logičko mišljenje i 
zaključivanje; 
razvijati sposobnost 
rješavanja problema; 
razvijati sposobnost 
prepoznavanja i 
postavljanja 
matematičkog 
problema; razvijati 
samopouzdanje, 
samopoštovanje i 
svijest o vlastitim 
sposobnostima. 

Aktivnosti će se 
odvijati u 
učionici kroz 
samostalan rad 
te rad u 
parovima ili 
skupini 
rješavanjem 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Djeci koja 
pokazuju bolje 
uspjehe i veći 
interes za 
matematiku, 
omogućiti razvoj i 
ostvarenje 
njihovih 
potencijala, 
kvalitativno 
proširiti teme 
obrađene u 
redovnoj nastavi, 
pripremiti ih za 
natjecanje iz 
matematike. 
Dodatna znanja i 
vještine koristiti u 
svakodnevnom 
životu. 

Papiri i boja 
za izradu 
nastavnih 
listića i 
različitih 
igara. 

Kroz zajednički 
rad poticati 
individualnost, 
ali i pripadnost 
grupi. Poticati 
učenike da 
sami odrede 
vrijednost svog 
sudjelovanja u 
grupi te 
vrednuju svoj 
napredak u 
radu. 

Za planiranje 
budućih 
aktivnosti te 
načina rada. 

MATEMATIKA 
IV.A RAZRED 

Jasminka 
Bubanović 5-8 učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje; 
učenicima koji 
pokazuju poseban 
interes za 
matematiku razvijati 
sposobnosti i 
umijeća rješavanja 
matemat. problema. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici. Listići 

Sustavno 
praćenje 
napredovanje 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

MATEMATIKA 
IV.B RAZRED 

Dubravka 
Hlupić 6 učenika 1 

Učenicima koji 
pokazuju interes za 
matematiku, dopuniti 
znanje dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici. Listići 

Sustavno 
praćenje 
napredovanja 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti za 
sljedeću godinu. 
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MATEMATIKA 
IV.C RAZRED Ana Kotrla 

5 - 8 
učenika 1 

Produbljivanje 
znanja, sposobnosti i 
razvijanje darovitosti 
učenika na području 
matematike; 
razvijanje logičkog 
razmišljanja. 

Timski rad, 
suradničko 
učenje te 
individualizirani 
pristup. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Rad s učenicima 
koji pokazuju 
interes za 
produbljivanje 
znanja te 
uočavanje 
darovitih učenika 
u području 
matematike. 

Bilježnica iz 
matematike, 
listići, 
konkretni 
materijal, 
igre, zadaci 
s prethodnih 
općinskih, 
županijskih i 
državnih 
natjecanja iz 
matematike 
za 4. razred 

Praćenje 
uspješnosti 
usvajanja 
planiranih 
sadržaja kao 
tim i 
individualno. 

Rezultati 
vrednovanja 
dodatne nastave 
koristit će se u 
cilju povećanja 
kvalitete 
nastavnog rada i 
daljnje poticanje 
razvoja darovitih 
učenika. 

MATEMATIKA 
IV.D RAZRED 

Krunoslav 
Rogar 

6 - 15 
učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima i 
složenijim zadacima, 
rješavati problemske 
zadatke; razvijati 
logičko mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje. 

Razvijati 
sposobnost 
timskog rada; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici. 

Bilježnica iz 
matematike, 
listići, 
konkretni 
materijal, 
igre, zadaci 
s prethodnih 
općinskih, 
županijskih i 
državnih 
natjecanja iz 
matematike 
za 4. razred. 

Sustavno 
praćenje 
napredovanje 
učenika. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

GEOGRAFIJA 
– GEOGRAF-
SKA GRUPA, 
VII. RAZREDI 

Ivan 
Zelenić, 
prof. 
geografije 

Učenici 
VII.a i VII.b 
i VII.d 
razreda 
(do 10 
učenika) 1 sat 

Navikavati učenike 
na kritičko 
razmišljanje, na 
timski rad i 
samostalno 
istraživanje;   naučiti 
geografski 
«doživjeti» prostor; 
uvidjeti i prepoznati 
geografske pojave i 
procese u prostoru u 
kojem živimo 

Priprema  učeni-
ka za natjecanje 
iz geografije 
Korištenje zbirke 
tekstova i zada-
taka iz geogra-
fije; korištenje i 
obrada podata-
ka Državnog 
statističkog 
zavoda; provo-
đenje ankete, 
prikupljanje 
podataka, obra-
da i geografska 
analiza; prezen-
tacija dobivenih 
podataka pomo-
ću plakata i/ili 
ppt. Izborna 
nastava održa-
vat će se u 
učionici, na šk. 
igralištu i na 
terenu – terenski 
rad na prostoru 
naselja Zaprešić 

Utorkom ili 
četvrtkom 6. 
sat u 
dogovoru s 
učenicima 

Proširiti i produbiti 
nastavne sadržaje 
prema osobnim 
sklonostima i 
interesima samih 
učenika; primjeniti 
usvojeno znanje 
za pripremu za 
natjecanja iz 
geografije, naučiti 
primjenjivati 
osnovne 
geografske 
metode – 
kartiranje, 
anketiranje, 
terensko 
istraživanje 

Novčana 
sredstva za 
papir – 
popisnice, 
fascikle, 
printanje u 
boji, 
razvijanje 
fotografija 
isl. 

Rad i zalaganje 
učenika  
vrednovat će se 
u sklopu 
nastave 
geografije. 

Rezultati 
zajedničkog 
praktičnog rada 
bit će korišteni 
na redovnoj 
nastavi iz 
geografije te kao 
gotov projekt bit 
će izloženo i 
dostupno svim 
učenicima i 
djelatnicima 
škole u svrhu 
boljeg 
poznavanja i 
širenja interesa 
za istražije i 
promoviranje 
zajedničke 
životne sredine 
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GEOGRAFIJA 
V., VI. i VIII. 
RAZREDI 

 
Vera Išek 

10 – 20 
učenika 1 sat 

Potaknuti 
zainteresirane, a i 
darovite učenike na 
prošireno i pojačano 
učenje gradiva iz 
geografije. 

Nastava u 
učionici.  

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Omogućiti 
zainteresiranim i 
darovitim 
učenicima 
proširivanje 
znanja.  

Sudjelovanje na 
školskim i 
županijskim 
natjecanjima. 

Rezultati će se 
koristiti za 
ispravljanje 
pogrešaka i 
poboljšanje 
znanja. 

KEMIJA  VII. 
RAZREDI 

Nikolina 
Novak  

8 - 12 
učenika 1 

Razvijati darovitost 
učenika, proširenje 
nastavnih sadržaja, 
osposobljavanje za 
izvođenje pokusa, 
uvježbavanje 
programskih 
zadataka, praćenje 
znanstvenih sadržaja 
iz literature, TV-a i 
interneta i pripreme 
za natjec. u znanju. 

Nastava u 
učionici i 
kabinetu kemije: 
individualni i 
grupni rad 
učenika. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno a 
pred 
natjecanja 
do 3 sata 
tjedno. 

Kod učenika 
razvijati interes za 
istraživanja i 
primjenu 
usvojenih 
sadržaja u 
svakodnevnom 
životu. 

Troškovi 
vezani uz 
nabavu 
kemikalija, 
pribora i 
papira za 
nastavne 
listiće i 
izradu 
plakata. 

Učenike 
uključiti u 
školsko 
natjecanje 
znanja iz kemije 
i motivirati ih za 
natjecanja na 
višoj razini. 

Učenike koji 
postignu 
izuzetne 
rezultate 
usmjeriti za 
dodatnu nastavu 
iduće školske 
godine. 

KEMIJA  VIII. 
RAZREDI 

Katica 
Antol 

5 - 8 
učenika 1 

Razvijati darovitost 
učenika, proširenje 
nastavnih sadržaja, 
osposobljavanje za 
izvođenje pokusa, 
uvježbavanje 
programskih 
zadataka, praćenje 
znanstvenih sadržaja 
iz literature, TV-a i 
interneta i pripreme 
za natjec. u znanju. 

Nastava u 
učionici i 
kabinetu kemije: 
individualni i 
grupni rad 
učenika. 

Tijekom šk. 
god., jedan i 
pol sat 
tjedno a 
pred 
natjecanja 
do 3 sata 
tjedno. 

Kod učenika 
razvijati interes za 
istraživanja i 
primjenu 
usvojenih 
sadržaja u 
svakodnevnom 
životu. 

Troškovi 
vezani uz 
nabavu 
kemikalija, 
pribora i 
papira za 
nastavne 
listiće i 
izradu 
plakata. 

Učenike 
uključiti u 
školsko 
natjecanje 
znanja iz kemije 
i motivirati ih za 
natjecanja na 
višoj razini. 

Učenike koji 
postignu 
izuzetne 
rezultate 
usmjeriti za 
dodatnu nastavu 
iduće školske 
godine. 

POVIJEST VIII. 
RAZREDI 

Darko 
Mikan 

4 - 8 
učenika 1 

Osposobljavanje 
učenika za 
istraživački rad te 
rješavanje problema. 
Razvijati 
samopouzdanje, 
samostalnost i 
točnost. Steći nova 
znanja iz povijesti, 
razvijati praktično-
radne vještine. 

Nastava u učio-
nici kroz individ.i 
grupni te rad u 
paru (analiza 
tekstova, slikov-
nog materijala, 
demonstracije 
filmova, preze-
ntacije i istraži-
vački rad. Izvan-
učionička nasta-
va-posjete 
kulturnim centri-
ma stranih drža-
va,Hrv.povijesni 
muzej,proučava
nje i obilježava-
nje godišnjice 
neovisnosti RH i 
Domovinskog 
rata.Jednodnevn
i izlet na Sljeme 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Produbljivanje i 
proširivanje 
znanja iz povijesti 
darovitih i 
zainteresiranih 
učenika. Poticati 
samostalnost, 
istraživački i 
takmičarski duh. 
Uključiti učenike u 
natjecanje iz 
povijestii.   

Škola 
(DVD,CD) 
oko 
3oo,ookn. 
Učenici 
putne 
troškove za 
odlazak u 
Zagreb. 

Vrednovati 
originalnost, 
istraživačke 
rezultate, 
plakate, 
točnost, 
urednost. 
Najbolje radove 
prezentirati u 
razrednim 
odjelima i na 
nivou škole 
(izložbe). 
Testiranje 
znanja učenika 
za školsko 
natjecanje  iz 
povijesti8i kviz 
Lijepa naša. 

Prezentacija 
radova u 
redovnoj nastavi. 
Uspješan rad u 
dodatnoj nastavi 
povećava 
uspješnost 
učenika u 
redovnoj nastavi 
a rezultira i 
većim ocjenama. 
Smjernice za rad 
u narednoj 
godini.  
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ENGLESKI 
JEZIK   VIII. 
RAZREDI 

Mihaela 
Cvjetanovi
ć, Zdravko 
Jelić max. 15 1 

Proširivanje i 
produbljivanje znanja 
iz redovite nastave 
te poticanje učenika 
za sudjelovanje na 
natjecanjima i 
postignuće što boljeg 
uspjeha. 

Primjenjuju se 
različiti oblici i 
metode rada. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Za darovite 
učenike koji s 
lakoćom 
svladavaju redoviti 
nastavni program. 

Troškovi za 
dodatna 
nastavna 
sredstva, 
oko 500,00 
kn. 

Rezultati s 
natjecanja. 

Za osobne 
analize i 
poboljšanje rada. 

MATEMATIKA 
V. I VI. 
RAZREDI 

Dorotea 
Slipac 

5 - 
10učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika iz 
matematike 
dodatnim sadržajima 
i složenijim 
zadatcima, rješavati 
problemske zadatke; 
razvijati matematičku 
kompetenciju; 
razvijati logičko 
mišljenje, 
argumentiranje i 
zaključivanje; 
razvijati povezivanje, 
prikazivanje i 
komunikaciju; 
primjenjivati 
tehnologiju.  

Sat dodatne 
nastave u 
matematičkoj 
učionici; 
rješavanje 
problemskih 
zadataka, 
korištenje 
tehnologije, 
uporaba 
džepnog 
računala, 
interneta i 
primjerenih 
pomagala; 
razvijati 
sposobnosti 
timskog rada. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi; 
pripremiti učenike 
za natjecanje iz 
matematike; 
razvoj 
matematičkog 
talenta; razvijati 
pozitivan stav o 
matematici.   

Sustavno 
praćenje 
napredovanja 
učenika; 
sudjelovanje na 
školsko/ 
gradskom, 
županijskom 
natjecanju. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 

MATEMATIKA 
VII. RAZREDI 

Nevenka 
Krizmanić 8 učenika 2 

Proširiti znanje 
učenika dodatnim 
sadržajima različite 
težine i složenosti s 
obzirom na interese 
učenika. Koristiti 
različite izvore 
znanja. Razvijati 
matematički način 
mišljenja, 
samostalnost i 
točnost u radu.   

Sat dodatne 
nastave uz 
individualni 
pristup i 
razvijanje 
sposobnosti 
rada u timu. 
Rješavati 
problemske 
zadatke uz 
dostupna 
pomagala.  

Tijekom šk. 
god., dva 
sata tjedno 

Razvijati interes 
prema matematici 
i njezinoj primjeni 
u svakodnevnom 
životu. Sudjelovati 
na natjecanjima.   

Sustavno pratiti 
i bilježiti  
postignuća i 
napredovanja 
učenika. 

U skladu s 
interesom i 
uspjehom 
vrednovati 
učenički rad. 
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MATEMATIKA 
VI. I VIII. 
RAZREDI 

Ivan 
Tkalčević 

10 - 15 
učenika 1 

Stjecanje dodatnih 
matematičkih znanja 
potrebnih za 
razumijevanje pojava 
i zakonitosti u prirodi; 
omogućiti rad po 
programima i 
sadržajima različite 
težine i složenosti s 
obzirom na interese 
učenika te pristup 
razl. izvorima znanja; 
razvijati sposobnost 
za samostalan rad, 
točnost u računanju, 
precizno formuliranje 
formula, urednost i 
izgrađivanje 
znanstvenog stava; 
sudjelovanje na 
natjecanju 
(općinskom i 
županijskom). 

Individualni rad, 
predavanja 
učitelja, 
rješavanje 
problemskih 
zadataka. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Učenike 6. i 8. 
razreda  pripremiti 
za natjecanje iz 
matematike. 

100kn (papir 
za kopiranje, 
kreda u boji, 
troškovi 
printanja) 

Sustavno 
praćenje i 
bilježenje 
zapažanja 
učenikovih 
postignuća i 
uspjeha, 
interesa. 

Motivacija i 
sposobnost 
ostvarivanja 
dodatnih 
sadržaja  
matematike 
iduće školske 
godine. 

MATEMATIKA 
VI. i VIII. 
RAZREDI 

Mirela 
Čačić 

–10 - 15 
učenika 1 

Učenicima koji 
pokazuju poseban 
interes za 
matematiku razvijati 
sposobnosti i 
umijeća rješavanja 
matematičkih 
problema. Stjecanje 
temeljnih 
matematičkih znanja 
potrebnih za 
razumijevanje pojava 
i zakonitosti u prirodi 
i društvu, stjecanje 
matematičke 
pismenosti. 
Osposobljavati za 
apstraktno mišljenje, 
logičko zaključivanje 
i precizno 
formuliranje 
pojmova. Razvijati 
samopouzdanje, 
samopoštovanje i 
svijest o vlastitim 
sposobnostima. 

Nastava će se 
održavati u 
slobodnoj 
učionici ili 
knjižnici kroz 
samostalan i 
grupni rad. 
Učenici će 
samostalno 
rješavati listiće 
te će im 
učiteljica 
usmeno 
pomagati i 
ispitivati.  

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Omogućiti 
darovitim i 
talentiranim 
učenicima razvoj i 
ostvarenje 
njihovih 
potencijala, 
kvalitativno 
proširiti teme koje 
se obrađuju u 
redovnoj nastavi. 

Listići, kopije 
stranica 
određenih 
zbirki 
zadataka 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost, 
preciznost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine. 
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ENGLESKI 
JEZIK VI.b 
RAZRED 

Sanja 
Špoljar 10 učenika 1 

Rad s učenicima koji 
pokazuju izniman 
interes i govorne i 
pismene sposobnosti 
iz engleskog jezika, 
upoznavat ce kulturu 
i povijest, te moderni 
način života zemalja 
engleskog govornog 
područja. Cilj je 
bogatiti rječnik, 
vježbati izgovor i 
čitalačke 
sposobnosti te 
razvijati 
samopouzdanje 
tijekom korištenja 
engleskog jezika. 

U slobodnoj 
učionici učenici 
će raditi na 
tekstovima za 
napredni 
engleski, 
pripremati se za 
projekte 

Jednom 
tjedno 
tijekom 
školske 
godine 

Omogoćiti 
darovitim 
učenicima 
razvijanje 
potencijala u 
usvajanju stranog 
jezika 

Listići s 
vježbama, 
kopije, CD 
materijali, 
pjesme i 
video isječci. 

Vrednije 
točnost, 
bogatstvo 
rječnika i 
zalaganje u 
rješavanju 
zadataka i 
projekata 

Rezultate cemo 
koristiti za 
proojekte 
sljedeće školske 
godine 

BIOLOGIJA 
VII. I VIII. 
RAZREDI 

Jasenka 
Matičec 30 učenika 1 

Potaknuti darovite i 
zainteresirane 
učenike na pojačano 
i prošireno 
istraživanje, 
razvijanje 
prirodnoznanstvenog 
i kritičkog 
razmišljanja, razvijati 
njihovo 
samopouzdanje i 
svijest o vlastitim 
sposobnostima. 

Nastava će se 
održavati u 
kabinetu kemije i 
biologije grupno 
i samostalno uz 
filmove, 
prezentacije, 
stručnu 
literaturu, 
časopise, 
praktične radove 
i zadatke koje će 
pripremati uz 
pomoć interneta. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno a 
prije 
natjecanja 
svakodnevn
o 

Darovitim i 
zainteresiranim 
učenicima 
omogućiti širenje i 
produbljivanje 
znanja te ih 
pripremiti za 
natjecanje iz 
biologije.   

Sudjelovanje na 
školskom i 
županijskom 
natjecanju iz 
biologije. 

Rezultate ćemo 
koristiti za 
sljedeću školsku 
godinu. 

FIZIKA VIII. 
RAZREDI 

Antonio 
Svedružić 

3 - 6 
učenika 1 

Produbljivanje 
znanja i sposobnosti 
učenika iz područja 
fizike.  

Sadržaji fizike 
na dodatnoj 
nastavi 
proučavaju se s 
teorijskog i 
praktičnog 
stajališta. 
Proučavaju se 
tematske cjeline 
sedmog i osmog 
razreda. Učenici 
samostalno i uz 
pomoć učitelja 
rješavaju 
problemske 
zadatke. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Rad s učenicima 
koji pokazuju 
interes za 
proširivanjem 
znanja iz područja 
fizike.  

Eksperiment
alni pribor 
potreban za 
izvođenje 
praktičnih 
zadataka. 

Individualno 
praćenje 
uspješnosti u 
radu učenika. 
Sudjelovanje na 
školskim, 
općinskim i 
županijskim 
susretima 
mladih fizičara. 

Analiza i osvrt na 
rezultate 
postignute na 
natjecanjima. 
Smjernice za 
učinkovitije 
poticanje i rad s 
darovitim 
učenicima. 
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HRVATSKI 
JEZIK VII. 
RAZREDI 

Branka 
Blažić 5 učenika 1 

Učenicima koji 
pokazuju poseban 
interes za hrvatski 
jezik razvijati jezično-
komunikacijske 
sposobnosti pri 
govornoj i pisanoj 
uporabi jezika.   
Osposobljavati 
učenike za 
istraživački rad, 
poticati interes za 
proučavanje jezika.  
Razvijati ljubavc 
prema hrvatskom 
jeziku i kulturi. 

Nastava će se 
održavati u 
učionici K6 kroz 
samostalan i 
grupni rad. 
Učenici će 
samostalno 
rješavati listiće 
te će ih učiteljica 
usmeno 
pomagati i 
ispitivati. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Omogućiti 
darovitim i 
talentiranim 
učenicima razvoj i 
ostvarenje 
njihovih 
potencijala. 
Kvalitativno 
proširiti teme 
obrađene u 
redovitoj nastavi. Listići 

Vrednovat će 
se upornost, 
točnost i 
urednost pri 
rješavanju 
zadataka. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće godine 

POVIJEST 
VII. RAZREDI 

Ana 
Jakešević 

5 – 10 
učenika 1 

Osposobljavanje 
učenika za 
istraživački rad te 
rješavanje problema. 
Razvijati 
samopouzdanje, 
samostalnost i 
točnost. Steći nova 
znanja iz povijesti, 
razvijati praktično-
radne vještine. 

Nastava u 
učionici kroz 
individualni i 
grupni te rad u 
paru (analiza 
tekstova, 
slikovnog 
materijala, 
demonstracije 
filmova, 
prezentacije i 
istraživački rad.  
Izvanučionička 
nastava-posjeta 
gradskoj 
knjižnici i 
muzeju.  

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Produbljivanje i 
proširivanje 
znanja iz povijesti 
darovitih i 
zainteresiranih 
učenika. Poticati 
samostalnost, 
istraživački i 
takmičarski duh. 
Uključiti učenike u 
natjecanje iz 
povijestii.   

DVD,CD 
Učenici-
putni 
troškovi za 
odlazak u 
Zagreb. 

Vrednovati 
originalnost, 
istraživačke 
rezultate, 
plakate, 
točnost, 
urednost. 
Najbolje radove 
prezentirati u 
razrednim 
odjelima. 
Testiranje 
znanja učenika 
za školsko 
natjecanje  iz 
povijesti. 

Smjernice za rad 
u narednoj 
godini.  

PROMETNA 
GRUPA 
- V.i VI. razredi 

Zdarvko 
Pernar 

15 – 20 
učenika 

35 sati 
tokom 
godine 

Osposobiti učenike 
za natjecanje u 
vožnji spretnosi 
biciklom. Upoznati 
prometne propise i 
zakove. 

Nastava će se 
ostvariti u školi 
nakon 
provedenog 
školskog 
natjecanja 

Tijekom 
školske 
godine i 
prije 
natjecanja 
„Sigurno u 
prometu“. 

Pripremanje 
školske ekipe za 
natjecanje 
„Sigurno u 
prometu. 

Potrebna je 
nabavka 
novih bicikla 
prilagođenih 
učeničkoj 
dobi. 

Vrednovanje 
kroz školsko 
natjecanje i 
odabir školske 
ekipe za 
natjecanje. 

Unapređivanje 
odgojno-
obrazovnog rada 
školeu cjelini. 
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KURIKULUM IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI  
           

NAZIV 
AKTIVNOSTI NOSITELJ 

PLANIRA-
NI BROJ 
UČENIKA 

PLANIRANI 
BR. SATI 
TJEDNO 

CILJEVI  NAČIN 
REALIZACIJE  

VREMENSKI 
OKVIRI  

OSNOVNA 
NAMJENA  

DETALJNI 
TROŠKOV-

NIK 

NAČIN 
VREDNOVANJA 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 

VREDNOVANJA 

LIKOVNA 
GRUPA 

Jasminka 
Bubanović 

8 - 12 
učenika 1 

Stvaralačkim radom 
i likovnim tehnikama 
izražavanja, sve 
praćeno igrom 
utjecati na 
kreativnost, 
samostalnost i 
pozitivan odnos 
prema sebi i 
drugima. 

Radionički tip 
rada. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno   

Papiri 
velikog 
formata, 
flomasteri, 
markeri, 
glinamol,  
tempera, 
ljepilo, 
škare, kistovi 
i drugi likovni 
pribor. 

Izlaganjem 
učeničkih radova 
i uređenjem 
školskog 
prostora tijekom 
školske godine te 
samovrednova-
njem. 

Estetsko 
uređenje 
školskog 
prostora. 

DRAMSKA 
GRUPA 

Dubravka 
Hlupić 

10-14 
učenika 1 

Usvojiti osnove 
scenske umjetnosti.  
Razvijati govorne i 
izražajne 
sposobnosti 
učenika.  
Stjecati sigurnost i 
samopouzdanje. 
Razvijati maštu i 
kreativnost   

rad u 
skupinama, 
rad u 
parovima i 
individualno 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Poticanje i 
razvijanje 
mašte i 
suradništva; 
kroz dramsku 
igru osloboditi 
učenike u 
govoru 

Materijali 
potrebni za 
izradu 
kostima 
Razni 
materijali za 
dramske igre 

Praćenje rada i 
vođenje bilješki. 

Prezentacije na 
školskim i 
razrednim 
priredbama 

MALI 
KNJIGOLJUPCI Marina Lukić 

8-12 
učenika 1 

Razvijati govorne i 
pisane sposobnosti 
učenika; stjecati 
sigurnost i 
samopouzdanje; 
razvijati maštu 
učenika i poticati 
stvaralaštvo; 

rad u 
skupinama, 
rad u 
parovima i 
individualno 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Poticanje i 
razvijanje 
mašte i 
suradništva; 
bogaćenje 
rječnika 

Papiri,  
hamer 
papiri, 
flomasteri,  
bojice, 
tempere, 
kistovi, 
ljepilo škare 

Vrednovanje i 
samoprocjenjivan
je svakog 
učenika 
Praćenje rada i 
vođenje bilješki 

Natječaj CNS-a 
Moja prva knjiga 

VEZILJE Ana Kotrla 
10 - 15 
učenika 1 

Razvijanje 
sposobnosti, 
vještina, fine 
motorike, mašte i 
upoznavanje 
kulturnih vrednota. 

Kroz 
samostalan 
rad i rad u 
paru crtati i 
vesti motive 
te donositi 
estetske 
prosudbe. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Omogućiti 
razvoj darovitih 
učenika, 
poticati 
kreativnost. 

Platno, 
konci, igle. 

Izložbe za dan 
škole i dan 
kruha. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 

LIKOVNA 
GRUPA 

Krunoslav 
Rogar 

10 - 15 
učenika 1 

Razvijanje 
sposobnosti i 
vještina u lik. 
Izražavanju. 

Kroz 
samostalan 
rad, rad u 
paru  i grupni 
rad rješavati 
likovne 
probleme. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Omogućiti 
razvoj darovitih 
učenika. Krede u boji 

Suradnja sa 
dječjim 
časopisima. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 
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DRAMSKA 
SKUPINA 

Sandra 
Čurić 

10 – 15 
učenika 1 

Razvijati govorne i 
izražajne 
sposobnosti 
učenika; stjecati 
sigurnost i 
samopouzdanje; 
razvijati maštu 
učenika i poticati 
stvaralaštvo;  

rad u 
skupinama, 
rad u 
parovima i 
individualno; 
suradnja s 
likovnom 
grupom 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Poticanje i 
razvijanje 
mašte i 
suradništva; 
kroz dramsku 
igru osloboditi 
učenike u 
govoru 

Razni 
materijali 
potrebni za 
izradu 
kostima 

Vrednovanje i 
samoprocjenjivan
je svakog 
učenika 

Prezentacije na 
školskim i 
razrednim 
priredbama 

MALI 
RECITATORI 

Marija 
Stanković 

10 - 12 
učenika 1 

Razvijati izražajno 
recitiranje, precizno 
naglašavanje riječi, 
stihova; prenijeti 
poruku pjesme; 
pobuditi osjećaje 
recitatora i 
slušatelja; razvijati 
samopouzdanje i 
svijest o vlastitim 
sposobnostima.  

Analiza, 
čitanje i 
razumijevanje 
pjesama 
slušanjem, 
gledanjem, 
improvizacija, 
dramatizacija 
i učenje 
napamet. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Razvijati 
sigurnost, 
samostalnost 
malih 
recitatora; 
omogućiti 
darovitim 
učenicima 
razvoj i 
ostvarenje 
njihovih 
potencijala. 

Razni 
materijali s 
interneta i iz 
školskih 
listova. 

Učenici imaju 
mogućnost 
javnog nastupa. 

Razredne i 
školske 
priredbe, 
Lidrano. 

CRVENI KRIŽ 

Vesna 
Majcen, 
Julija Rogar 

20 - 25 
učenika 1 

Kod učenika poticati 
i razvijati 
međusobnu 
solidarnost i 
moralnu svijest, 
samostalnost, 
samopouzdanje i 
odgovornost prema 
samom sebi, 
prijateljima, 
starijima i prirodi te 
pružanje pomoći 
onima kojima je 
pomoć potrebna. 

Prikupljanje 
odjeće, 
obuće, hrane i 
novca kroz 
Akcije 
„Solidarnost 
na djelu“, 
briga za 
zdravlje kroz 
obilježavanje 
Dana borbe 
protiv AIDS-a, 
Tjedna borbe 
protiv TBC-a, 
Svjetskog 
dana zdravlja 
te 
organizaciju 
ljetovanja za 
socijalno 
ugrožene 
učenike. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Razvijanje 
suradnje, 
solidarnosti i 
poštovanja 
među 
učenicima, 
poštivanje 
dječjih prava i 
obveza, 
promicanje 
zdravog 
življenja u 
skladu s 
prirodom, 
pružanje 
pomoći 
bolesnim   
prijateljima, 
starijim 
sugrađanima i 
socijalno 
ugroženim 
osobama. 

 Dobiveni 
materijali iz 
Crvenog 
križa. 

Kroz rezultate 
akcije 
„Solidarnost na 
djelu“, razgovore 
s učenicima i 
roditeljima te 
stručnim 
službama i 
Gradskim CK. 

Rezultati 
vrednovanja bit 
će korišteni u 
cilju boljeg i 
učinkovitijeg 
odgojnog i 
obrazovnog 
rada. 

VEZILJE Mira Sefner 
10 - 12 
učenika 1 

Razvijanje 
sposobnosti, 
vještina, fine 
motorike, mašte i 
upoznavanje 
kulturnih vrednota. 

Kroz 
samostalan 
rad i u paru 
crtati i vesti 
motive te 
donositi 
estetske 
prosudbe. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Omogućiti 
razvoj darovitih 
učenika, 
poticati 
kreativnost. 

Platno, 
konci, igle. 

Izložbe za dan 
škole i dan 
kruha. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 
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PLESNA 
SKUPINA 

Marica 
Barišić 

8 - 10 
učenika 1 

Probuditi i razvijati 
aktivnost i maštu na 
glazbenom i 
plesnom planu; 
razvijati osjećaj za 
ritam i kreativnost u 
plesnom 
stvaralaštvu; 
razvijati pozitivan 
odnos prema sebi i 
drugima te 
emocionalnu 
sigurnost i 
osobnost. 

Učenje 
plesnih 
koreografija, 
samostalno 
kreiranje 
plesne 
koreografije. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat svaki 
tjedan 

Svim 
učenicima 
razredne 
nastave koji 
žele upoznati 
plesnu 
aktivnost. 

Kazetofon, 
CD-i s 
plesnom 
glazbom 

Prikaz plesne 
koreografije na 
školskim 
priredbama. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće školske 
godine. 

PLESNA 
SKUPINA 

Mario 
Ključević 

8 - 10 
učenika 1 

Probuditi i razvijati 
aktivnost i maštu na 
glazbenom i 
plesnom planu; 
razvijati osjećaj za 
ritam i kreativnost u 
plesnom 
stvaralaštvu; 
razvijati pozitivan 
odnos prema sebi i 
drugima te 
emocionalnu 
sigurnost i 
osobnost. 

Učenje 
plesnih 
koreografija, 
samostalno 
kreiranje 
plesne 
koreografije. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat svaki 
tjedan 

Svim 
učenicima 
razredne 
nastave koji 
žele upoznati 
plesnu 
aktivnost. 

Kazetofon, 
CD-i s 
plesnom 
glazbom 

Prikaz plesne 
koreografije na 
školskim 
priredbama. 

Smjernice za 
organizaciju i 
planiranje 
aktivnosti 
sljedeće školske 
godine. 

KREATIVNA 
RADIONICA 

Renata 
Mihalinec 

10 – 15 
učenika 1 

Potaknuti 
kreativnost u 
djeteta, pružiti mu 
mogućnost 
otkrivanja vl. 
zapažanja i 
sposobnosti; 
stvaralačkim radom 
utjecati na 
samostalnost i poz. 
odnos prema sebi i 
drugima; izrađivati 
predmete ukrasne i 
uporabne namjene 

Radionički tip 
rada  

Tijekom šk. 
god., dva 
sata svaki 
drugi tjedan  

Izrada 
ukrasnih i 
uporabnih 
predmeta za 
poklon obitelji i 
prodaju na 
sajmovima 

Radionice će 
se izvoditi s 
materijalima 
nabavljenim 
u suradnji s 
sroditeljima 

Vrednovanje 
rada i 
suradništva; 
prezentacija na 
školskim 
sajmovima; 
poklon obitelji 

Estetsko 
uređenje 
školskog 
prostora 
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MALI EKOLOZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rinka 
Grujičić 

15 
učenika 1 

Potaknuti zanimanje  
učenika za  
cjelovitost prirode,  
njezino istraživanje i  
razumijevanje na  
temelju znanstvenih  
spoznaja i  
dostignuća.  
Posebnu pozornost  
usmjerit ćemo  
očuvanju prirode u  
njezinom izvornom  
obliku te upozoriti  
na opasnosti i  
onečišćenje. 
Navikavati učenike  
na kritičko  
razmišljanje, 
timski rad i  
samostalno  
istraživanje; 
Razvijati osjećaj  
odgovornosti za  
daljnju budućnost  
života na zemlji. 

Realizirat će  
se u učionici, 
u prirodi i 
izvanučioničk
om nastavom 
na području 
grada 
Zaprešića. 

Tijekom šk.  
god., jedan  
sat tjedno, 

Znanja i  
vještine  
usmjeriti u  
korištenje u  
svakodnevnom  
životu,razvijati 
ekološku 
svijest kod 
učenika. 

Troškovi  
grupe se  
svode na  
korištenje  
potrošnog  
materijala 

Razgledavanje  
prigodnih  
izloženih  
materijala, 
sudjelovanje na 
natječajima. 
prezentacije. 

Ekološko  
osvještavanje  
učenika, 
smjernice za  
buduće  
aktivnosti 

ZAŠTITARI 
ŽIVOTINJA 

Branka 
Perinčić 23učenika 1 

Dopuniti znanje 
učenika novim 
sadržajima; razvoj 
samopouzdanja, 
izlaganja i 
obrazlaganja; 
snalaženje u 
traženju potrebnih 
podataka i 
informacija. 

Čitanje 
časopisa „Moj 
planet“; 
čitanje 
enciklopedija i 
ostale 
literature; rad 
na računalu; 
gledanje 
dokumentarni
h filmova. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Omogućiti 
učenicima 
upoznavanje s 
novim 
sadržajima iz 
životinjskog 
svijeta, 
razvijanje 
ljubavi prema 
životinjama i 
prirodi. 

Pretplata na 
časopis „Moj 
planet“ (po 
izboru 
učenika). 

Prezentacija, 
pismeni i usmeni 
osvrt učenika. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 
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SPORTSKA 
GRUPA, ZA 
UČENIKE 
RAZREDNE 
NASTAVE 

Ankica 
Maroš 

17 - 20 
učenika 1 

Utjecati na opći 
razvoj motorike; 
povećati 
sposobnosti i 
koordinaciju 
pokreta; jačanje 
različitih skupina 
mišića; povećanje 
funkcija krvožilnog 
sustava; pravilan 
rast i razvoj; 
smanjenje masnog 
tkiva 

Individualni 
rad, rad u 
parovima i rad 
u grupi 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno, u 
međuturnusu 

Razvijanje 
pozitivnih 
osobina volje; 
moralnih 
osobina 
učenika, razvoj 
zdravog 
odnosa prema 
kolektivu; 
disciplina u 
izvršavanju 
zadataka; 
razvoj 
higijenskih 
navika; 
točnost; 
druženje; 
veselje i radost   

Zajednička 
procjena 
motoričkih 
sposobnosti i 
dostignuća. 

Za postizanje 
boljih rezultata u 
nastavi i 
izvanškolskim 
aktivnostima. 

LIKOVNA 
GRUPA Maja Bertol 10učenika 1 

Stvaralačkim radom 
utjecati na 
kreativnost, 
samostalnost i 
pozitivan odnos 
prema sebi i 
drugima; osvijestiti i 
osposobiti učenike 
za potrebu uređenja 
prostora u kojima 
obitavaju. 

Radionički tip 
rada. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno   

Sredstva za 
potrošeni 
materijal 

Prezentacijom 
učeničkog rada i 
uređenjem 
izložbenih 
prostora škole te 
samovrednovanj
em unutar grupe, 
uspjeh na 
natjecanjima.   

CVJEĆARSKA 
GRUPA 

Biserka 
Orgulan 6 učenika 1 

Otkriti i potaknuti 
kreativnost djece; 
pružiti im 
mogućnost osobnog 
otkrivanja 
sposobnosti i 
zapažanja; upoznati 
ih s različitim 
vrstama bilja i 
načina 
razmnožavanja i 
održavanja sadnica; 
razvijati upornost u 
radu, kreativnost i 
sudjelovanje u 
raznim šk. 
aktivnostima. 

U školi, izvan 
škole; izložbe. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno ili 
dva sata 
svaki drugi 
tjedan 

Znanje i 
vještine 
usmjeriti u 
korištenje u 
svakodnevnom 
životu. 

Nabava 
zemlje ili 
tegli; 
ponekad 
ćemo 
izložene 
biljke 
prodavati u 
sklopu 
događanja  u 
školi i 
mjestu; 
zarađeni 
novac ćemo 
koristiti u 
svrhu 
nabave 
potrebnog 
materijala. 

Radovi će biti 
izloženi u 
učionicama, 
hodnicima i oko 
škole; zalaganje 
će biti 
maksimalno; 
postignuti 
rezultati činit će 
nam radost. 

Za planiranje 
budućih 
aktivnosti i 
zanimanja. 
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VIZUALNE 
KOMUNIKACIJE 
I DIZAJN 

Anita Zubčić 
Ban 

15 
učenika 1 

Svim učenicima 
omogućiti doticaj s 
većim i zahtjevnijim 
likovnim tehnikama 
koje redovitim 
programom nastave 
likovne kulture 
uspijevamo u većoj 
ili manjoj mjeri 
dotaknuti. Razvijati 
finu motoriku ruke, 
vizualnu percepciju, 
divergentno 
mišljenje, vještinu 
vladanja različitim 
lik. tehnikama, 
upoznavati djela i 
njihove 
autoresvjetske 
baštine, a osobito 
hrvatske. Poticati 
razvoj dječjeg 
samopouzdanja i 
pozitivne slike o 
sebi. 

Nastavu ću 
održavati u 
učionici 3.. d 
razreda 
prateći, 
nadograđujući 
i proširujući 
rad na nastavi 
likovne 
kulture, a 
koristeći 
raspoložive 
likovne 
materijale 
dostupne u 
školskoj 
knjižnici, na 
internetu, a 
kroz 
individualni, 
grupni i rad u 
paru. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Potaknuti 
učenike da 
istraže one 
vidove likovne i 
primjenjene 
umjetnosti 
kojima ne 
možemo 
posvetiti veći 
broj nastavnih 
sati u 
redovitom 
programu. 
Omogućiti 
učenicima da 
istražujući 
nove likovne 
izraze šire 
vlastite 
interese i 
razvijaju 
sposobnosti. 

Likovno – 
tehnički 
materijali 
potrebni za 
izradu 
plakata, 
plastičnih 
masa, slika, 
figura te 
predmeta 
praktične 
primjene. 

Učenici će 
sudjelovati na 
školskom 
natjecanju – 
izložbi (LIK), 
ostalim 
natjecanjima 
tijekom šk. 
godine te dječjim 
časopisima, kao i 
svim 
humanitarnim 
akcijama naše 
škole. 

Postignuti 
rezultati poslužit 
će kao 
polazišna točka 
za nadogradnju 
likovnih 
aktivnosti, 
njihova 
spoznavanja i 
istraživanja 
tijekom sljedeće 
školske godine. 

LIKOVNO-
EKOLOŠKA 
SKUPINA 

Daniela Turk 
Petrek 

10 -15 
učenika 1 

Otkriti i potaknuti 
kreativnost djece, 
pružiti im 
mogućnost osobnog 
otkrivanja sposo-
bnosti ili talenta. 
Upoznati ih sa razl. 
mogućnostima lik. 
izražavanja; rabiti 
različite likovne 
tehnike; razvijati 
upornost u radu, 
samopouzdanje te 
kreativnost u 
izražavanju i 
korištenju razl. lik. 
tehnika; truditi se 
sudjelovati u nekim 
lik.natječajima. 
Uoča-vati ekol. 
probleme u svom 
zavičaju, poticati ih 
na očuvanje okoliša 
i prirodnih resursa, 
osvještavati 
mogućnosti štednje 
vode, razvijati ekol. 
svijest 

Realizirat će 
se u učionici i 
u prirodi. 

Tijekom šk. 
god., blok sat 
svaki drugi 
tjedan, 
ukupno 
godišnje 35 
sati 

Znanja i 
vještine 
usmjeriti u 
korištenje u 
svakodnevnom 
životu.  

Troškovi 
grupe se 
svode na 
korištenje 
potrošnog 
materijala; 
poneki će se 
radovi 
izlagati i 
prodavati u 
sklopu nekih 
događanja u 
školi i 
zarađeni 
novac će se 
koristiti u 
svrhu 
nabave 
materijala. 

Polazimo od 
činjenice da je 
aktivnost 
slobodna i da čini 
radost i veselje 
polazniku. Zato 
će i zalaganje biti 
maksimalno. 
Radovi će se 
izlagati u 
prostorijama 
škole te ćemo 
nastojati 
sudjelovati u 
nekim likovnim 
natječajima. 

Za planiranje 
budućih 
aktivnosti te 
otkrivanja 
talentiranosti za 
likovni izričaj 
nekih 
učenika,estetsk
o uređenje škole 
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PJEVAČKI ZBOR 
Velimir 
Antonić 

46 
učenika 1 

Omogućiti 
učenicima stjecanje 
vještine pjevanja te 
razvijati učenikove 
glazbene 
sposobnosti – 
produktivne i 
reproduktivne; 
omogućiti stjecanje i 
drugih važnih 
glazbenih znanja, 
vještina i navika te 
cjelovit glazbeni 
razvitak; pratiti 
učenikov napredak 
u cjelini; razvijati 
osjećaj pripadnosti i 
bogatstvo različitosti 
glazbe 
upoznavanjem 
hrvatske kulturne 
baštine; voditi brigu 
o darovitim 
učenicima; brinuti 
se da se cjelokupni 
odgojno-obrazovni 
proces odvija prema 
suvremenim 
psihološkim, 
pedagoškim i 
metodičkim spoznaj
ama uz poštovanje 
osobnosti svakog 
učenika; promicati 
glazbu putem javne 
djelatnosti 
(priredbe) i utjecati 
na unaprjeđivanje 
glazbene kulture u 
sredini u kojoj škola 
djeluje; poseban 
naglasak je na 
skupnom 
muziciranju gdje 
učenik doživljava 
svu ljepotu druženja 
uz glazbu te razvija 
toleranciju i 
međusobno 
poštovanje. 

Program je 
sastavljen od 
raznih 
skladba iz 
klasične 
literature, 
skladba 
popularne 
literature i 
izvorne 
narodne 
glazbe, koje 
učenici uz 
pomoć 
nastavnika 
obrađuju za 
odabrani 
ansambl; 
sudjelovanje 
na školskim 
priredbama 
(Dani kruha, 
Sveti Nikola, 
Božić, Dan 
škole); 
fodišnje je 
planirano 70 
sati – 2 sata 
tjedno, što 
ujedno 
sadržava 
jedan do dva 
javna nastupa 
u svakom 
polugodištu. 

Tijekom šk. 
god., dva 
sata tjedno 

Aktivnost je 
namijenjena 
učenicima od 
IV. do VIII. 
razreda 
osnovne škole; 
stjecanje 
osnovnih 
vještina i 
znanja 
potrebnih za 
pjevanje u 
zboru, što će 
omogućiti 
učeniku 
nastavak 
aktivnog 
muziciranja u 
drugom 
ansamblu (npr. 
ansamblu 
obližnjeg KUD-
a ili 
srednjoškolsko
m zboru); 
razvijanje 
pozitivnog 
stava, osjećaja 
prema 
umjetničkoj 
glazbi kroz 
užitak u 
zajedničkom 
muziciranju. 

Glazbena 
literatura, 
zborska 
literatura uz 
klavirsku 
pratnju, 
tonske 
matrice 
pjesama. 

Učenik ne polaže 
ispit i ne 
ocjenjuje se, već 
se njegov razvoj 
prati tijekom 
nastavne godine 
putem rada na 
nastavnim 
sadržajima, te na 
javnim nastupima 
sa skupinom. 

Školske 
priredbe,  
Dani kruha 
Sveti Nikola 
Božićni koncert, 
Dan škole 
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KNJIŽNIČARSKA 
GRUPA 

Marija 
Novaković 

10 
učenika 1 

Osposobiti učenike 
za snalaženje u 
školskoj knjižnici, 
pomoć učenicima 
pri izboru knjige, 
poticanje ljubavi 
prema knjizi i 
čitanju. 

Osnove 
knjižničnog 
poslovanja - 
nabava, 
obrada, 
zaštita, 
posudba 
knjižne građe, 
susreti s 
piscima, 
izrada plakata 
uz važne 
datume, 
korištenje 
referentne 
zbirke. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Učenici se uče 
sistematičnost, 
pomaganju 
drugima. 

Materijali 
potrebni za 
rad školske 
knjižnice i 
prijevoz 
učenika do 
Interlibera i 
posjeta 
nekoj 
gradskoj 
knjižnici. 

Svakodnevna 
pomoć pri izboru 
knjiga, 
pronalaženju 
podataka, 
popravku knjiga, 
vraćanju na 
police, zaštiti. 

Pomaganje 
učenicima u 
snalaženju u 
knjižnici, 
korištenje 
referentne 
zbirke. 

POVIJESNA 
GRUPA ZA 
UČENIKE VI. 
RAZREDA Darko Mikan 

20-30 
učenika 1 

Upoznavanje 
razdoblja starog 
vijeka(zemlje 
Istoka,Grčka,Rim i 
prvih stanovnika 
RH),poticanje 
intrresa za 
upoznavanje 
kulturne i povijesne 
baštine i njenog 
očuvanja 

Istraživanje 
tekstova,doku
menata,pov.z
emljovida i 
slikovnog 
materijala.Pos
jetiti muzej u 
Brdovcu 
.Poludnevni 
izlet u 
Samobor. 

Tijekom 
školske 
godine ,jedan 
sat tjedno 

Poticati 
učenike na 
istraživački rad 
i fotografiranje 

Internet, 
putni 
troškovi(kart
a za ZET ili 
Meštrović 

Prezentacija 
najboljih radova 
drugim 
učenicima i 
razredima, 
izložba radova. 
Objava najboljih 
radova u 
školskom listu i 
web stranici. 
Ocjene iz 
povijesti. 

Objava radova u 
školskom listu, 
Biltenu za 
roditelje; izložba 
najboljih radova. 
Materijale 
koristiti u 
redovnoj nastavi 
i izbornoj 
nastavi. 
Smjernice za 
budući rad. 

POVIJESNA 
GRUPA ZA 
UČENIKE V. 
RAZREDA 

Ana 
Jakešević 

15-20 
učenika 1 

Upoznavanje 
razdoblja starog 
vijeka(zemlje 
Istoka,Grčka,Rim i 
prvih stanovnika 
RH),poticanje 
intrresa za 
upoznavanje 
kulturne i povijesne 
baštine i njenog 
očuvanja 

Istraživanje 
tekstova,doku
menata,pov.z
emljovida i 
slikovnog 
materijala.Pos
jetiti muzej u 
Zagrebu 

Tijekom 
školske 
godine ,jedan 
sat tjedno 

Poticati 
učenike na 
istraživački rad 
i fotografiranje 

Internet, 
putni 
troškovi 

Prezentacija 
najboljih radova 
drugim 
učenicima i 
razredima, 
izložba radova. 
Ocjene iz 
povijesti. 

Objava radova u 
školskom listu,  
izložba najboljih 
radova. 
Materijale 
koristiti u 
redovnoj nastavi 
i izbornoj 
nastavi. 
Smjernice za 
budući rad. 

EKOLOŠKA 
GRUPA 

Nikolina 
Novak 

10-15 
učenika 1 

Obilježavanje 
važnih ekoloških 
datuma, 
ukrašavanje 
školskih panoa. 

Rad u školi i 
njenom 
okolišu, 
korištenje 
informacija iz 
medija, 
korištenje 
školske 
knjižnice 

Tijekom 
školske 
godine, 
prema 
potrebi. 
U prosjeku 1 
sat tjedno. 

Obilježžavanje 
važnih 
ekoloških 
datuma i 
ukrašavanje 
škole 

Potrošni 
materijal za 
izradu 
plakata i 
modela 

Izlaganje na 
panou škole, 
prezentacija na 
nastavi 

Ekološko 
osvješćivanje 
učenika i 
djelatnika škole, 
uvođenje 
učenika u 
znanstveni 
način 
razmišljanja 
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NOVINARSKA 
SKUPINA (5. i 7. 
razredi) 
SJEVERAC 

Lidija 
Kapetanović 

15 - 20 
učenika 1 

Upoznavanje 
učenika s osnovnim 
novinarskim 
formama te 
razvijanje 
učenikovih pismenih 
i usmenih 
sposobnosti 
izražavanja kroz 
novinarske forme. 
Prepoznavanje 
osnovnih vrijednosti 
i postulata 
novinarstva.    

Tijekom šk. 
godIne 1 sat 
tjedno 

Prepoznava-
nje i 
samostalno 
stvaranje 
novinarskih 
formi te 
uočavanje 
ideja i motiva u 
novinarstvu. 
Stvaranje 
kritičkog stava 
prema svojim i 
tuđim idejama i 
sadržajima u 
novinarskim 
formama; 
korisno 
provođenje 
slobodnog 
vremena i 
usmjeravanje 
njegove 
kreativnosti.    

Tiskanje i 
predstavljanje 
školskog lista 
„Sjeverac“ u školi 
kao i 
sudjelovanje na 
Lidranu. 

Predstavljanje 
školskog 
časopisa 
„Sjeverac“ na 
internetskoj 
stranici škole te 
promocija 
školskih 
aktivnosti 
tijekom 
nastavne 
godine.  

FILMSKA 
SKUPINA 
"GAJEVCI" 

Marija 
Radočaj 

15 
učenika 1 

Poticati učenike na 
slobodno 
izražavanje svojih 
ideja i poruka kroz 
film. Razvijanje 
strpljivosti, 
upornosti, timskog 
rada i logičkog 
zaključivanja; 
razvijanje filmskog 
jezika i 
prepoznavanje 
filmske umjetnosti 
kao važnog 
segmenta 
umjetnosti i 
društvenog 
zbivanja. 

Rad u školi i 
izvan škole u 
FKVKZ 
(montaža), 
skupni i 
individualizira
ni rad. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Učenici korisno 
provode 
slobodno 
vrijeme, kroz 
gledanje svojih 
i tuđih 
ostvarenja na 
LiDraNo i 
revijama 
stvaraju kritički 
stav prema 
svom i uratku 
drugih. 
Uočavaju 
ideje, motive, 
glazbu, slike, 
kadrove, 
rakurse I sva 
ostala 
izražajna 
sredstva filma 
kao umjetnosti; 
poznavanje i 
stvaranje 
filmskih 
rodova. 

Troškovi 
nabave 
potrošnog 
materijala za 
realizaciju 
vlastitih 
uradaka 

Sudjelovanje na 
LiDraNu i 
revijama. 
Nagrade na kraju 
školske godine 
najuspješnijim. 

Prezentiranje 
uradaka u 
školskom listu, 
za Dan škole 
LiDraNu i reviji. 
Objavljivanje 
rada na 
internetskoj 
stranici škole. 



 46

NOVINARSKA 
GRUPA 

Marija 
Grladinović 

10 
učenika 
VI. i VIII. 
razreda 1 

Upoznavanje 
učenika s osnovnim 
novinarskim 
formama te 
razvijanje 
učenikovih pismenih 
i usmenih 
sposobnosti 
izražavanja kroz 
novinarske forme. 
Prepoznavanje 
osnovnih vrijednosti 
i postulata 
novinarstva. 

Čitanje i 
stvaralačko 
prepričavanje; 
sudjelovanje 
u scenskim 
improvizacija
ma (dočarati 
osjećaj); rad u 
skupinama i 
samostalni 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno 

Prepoznavanje 
i samostalno 
stvaranje 
novinarskih 
formi te 
uočavanje 
ideja i motiva u 
novinarstvu. 
Stvaranje 
kritičkog stava 
prema svojim i 
tuđim idejama i 
sadržajima u 
novinarskim 
formama; 
korisno 
provođenje 
slobodnog 
vremena i 
usmjeravanje 
kreativnosti.   

Tiskanje i 
predstavljanje 
školskog lista 
„Sjeverac“ u školi 
kao i 
sudjelovanje na 
Lidranu. 

Predstavljanje 
školskog 
časopisa 
„Sjeverac“ na 
internetskoj 
stranici škole te 
promocija 
školskih 
aktivnosti 
tijekom 
nastavne 
godine. 

LITERARNA 
GRUPA 

Branka 
Blažić 

Do 10  
učenika 2 

Razvijati ljubav 
prema lijepoj riječi i 
umijeće pismenog 
stvaralačkog 
izražavanja. 
Razvijati vještinu 
pismenog 
izražavanja u 
skladu s učeničkim 
sposobnostima, 
sklonostima i 
predznanjem. 

Putem 
kreativnih 
stvaralačkih 
radionica. 

Tijekom 
školske 
goodine, 2 
sata tjedno. 

Poučavati 
učenike 
stvaralački se 
izražavati, 
voljeti pismeno 
izražavanje  po 
uzoru na 
književna 
djela. Papir, toner. 

Poticajno 
ocjenjivanje, bez 
obzira na 
darovitost 
učenika. 
Sudjelovanje na 
književnim 
susretima i 
smotrama za 
djecu. 
Pohvalnice, 
priznanja. 

Za postizanje 
više 
ocjene,dizanje 
samopouzdanja 
i kreativno 
izražavanje . 

DRAMSKO-
RECITATORSKA 
GRUPA 

Ivana 
Prstačić 

do 10 
učenika 1 

Usvojiti osnove 
scenske umjetnosti. 
Poboljšavati dikciju 
uč. i umijeće lijepog 
govorenja. Razvijati 
maštu i kreativnost  
te estetske kriterije 
u iznalaženju 
rješenja za 
stvaranje predstave 
i scenski nastup u 
korelaciji s likovnom 
i glazbenom 
kulturom. Razvijati 
samopouzdanje 
učenika, pomoći da 
nadilaze tremu u 
javnim nastupima, 
osposobljavati ih za 
timski rad. 

Različite 
govorne i 
scenske 
vježbe u 
učionici ili 
većem 
interijeru. Rad 
u grupama  
5.6. 7. i 8. r. 
naizmjence, 
objedinjavanj
e grupa po 
potrebi. 

Tijekom šk. 
god., jedan 
sat tjedno po 
grupama 

Iskušavati 
granice 
učenika u 
rekreativnom 
bavljenju 
glumom, 
promicati 
učeničko 
stvaralaštvo.  

Troškovi za 
eventualne 
kostime i 
scenografiju 
.  

Pohvale, 
pohvalnice, javni 
nastupi u školi i 
na općinskim ili 
županijskim 
smotrama - 
Lidrano. 

Afirmacija 
djetetove 
osobnosti, 
samopoštovanja 
i osjećaja 
uspješnosti; 
promicanje 
dječjeg 
stvaralaštva. 
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SPORTSKA 
GRUPA, ZA 
UČENIKE 
PREDMETNE 
NASTAVE Daniel Galić 

25 
učenika 5. 
i 6. 
razreda, 
25 
učenika 7. 
i 8. 
razreda 2 

Okupljanje učenika 
koji žele 
napredovati u 
tehničkim, taktičkim 
znanjima iz 
dotičnog sporta te 
time poboljšanje 
funkcionalne i 
motoričke 
sposobnosti uopće. 
Također je znatan 
utjecaj na 
kognitivne i 
konativne osobine. 

Nastava se 
održava u 
TZK dvorani, 
ovisno o 
rasporedu 
natjecanja. U 
prvom 
polugodištu 
trenira starija 
dobna 
skupina, a u 
drugom 
mlađa. 

Tijekom šk. 
god., dva 
sata tjedno 

Omogućiti 
učenicima 
dodatni sat 
tjelesne 
aktivnosti te 
time dodatno 
utjecati na 
cijelokupan 
razvoj djece. 

Sportski 
rekviziti 

Učenici će 
sudjelovati na 
međuškolskim,gr
adskim i drugim 
razinama 
natjecanja 
natjecanja 
ovisnio o 
plasmanu. 

Daljnji napredak 
u sportskoj grani 
i nastavak 
bavljenja 
tjelesnom 
aktivnosti nakon 
završetka 
školovanja i u 
slobodno 
vrijeme. 

UNIVERZALNA 
SPORTSKA 
ŠKOLA ZA 
UČENIKE 
RAZREDNE 
NASTAVE Daniel Galić 

22 
učenika 2 

Osnovni ciljevi 
univerzalne 
športske škole jest 
poticati višestrani 
psihosomatski 
razvoj djece, 
razvijati ,stvoriti 
navike 
svakodnevnog 
tjelesnogvježbanja  

Nastava će se 
održavati u 
dvorani za 
tjelesnu i 
zdravstvenu 
kulturu. i za 
ljepšeg 
vremenima na 
otvorenom. 

Dva sata 
tjedno. 

Kroz različite 
oblike kretanja 
omogućiti 
učenicima 
široki izbir 
sportova u 
svrhu lakšeg 
opredjeljenja 
za pojedini 
sport. 

Razne lopte, 
švedske: 
ljestve, 
klupe.sandu
ci. strunjače, 
vijače koluti, 
užad za 
povlačenje. 

Pomoću testova 
propisanih 
programom 
univerzalne 
sportske škole. 

Rezultati 
vrednovanja 
koristi školskoi 
športski savez. 

ODBOJKA 
Andrea 
Tvorek 

V. i VI. 
razredi - 
40 
učenika, 
VII. i VIII. 
razredi - 
30 
učenika 2 

Učenicima koji 
pokazuju poseban 
interes, motoričke i 
tjelesne 
predispozicije za 
bavljenje ovim 
sportom, omogućiti 
usvajanje bitnih 
elemenata 
odbojkaške tehnike 
i daljnji napredak u 
sportskoj grani. 

Nastava se 
održava u 
dvorani, 
posebno s V. i 
VI. razredima, 
posebno sa 
VII. i VIII. 
razredima; 
individualni i 
grupni rad; 
mlađa 
skupina 
većinom kroz 
razne 
metodičke 
vježbe i igre - 
usvajanje 
osnovnih 
elemenata 
odbojkaške 
tehnike, a 
starija 
skupina kroz 
igru preko 
mreže – u 
situacijskim 
uvjetima. 

Tijekom šk. 
god., dva 
sata tjedno 

Omogućiti 
učenicima 
dodatni sat 
tjelesne 
aktivnosti; 
ukazati na 
svijest o 
važnosti 
tjelesnog 
vježbanja u 
slobodno 
vrijeme. 

Odbojkaške 
lopte, mreža, 
vijače, 
švedski 
sanduk 
 
 

Učenici će 
sudjelovati na 
međurazrednim i 
međuškolskim  
natjecanjima. 

Daljnji napredak 
u sportskoj grani 
i nastavak 
bavljenja 
tjelesnom 
aktivnosti nakon 
završetka 
školovanja i u 
slobodno 
vrijeme. 

 



 48

KURIKULUM IZVANU ČIONIČKE NASTAVE 
          

NAZIV 
AKTIVNOSTI NOSITELJ 

PLANIRANI 
BROJ 

UČENIKA 
CILJEVI  NAČIN 

REALIZACIJE  
VREMENSKI 

OKVIRI  
OSNOVNA 
NAMJENA  

DETALJNI 
TROŠKOVNIK 

NAČIN 
VREDNOVANJA 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 

VREDNOVANJA 

POSJET NOVIM 
DVORIMA I 
GRADU MLADIH – 
I.RAZREDI 

Julija Rogar, 
Marija 
Stanković, 
Sandra Čurić, 
IrmaBoršić, 
Marina Lukić, 
Željko Laljak 135 učenika 

Igre u prirodi, 
primjena znanja iz 
prirode i društva i 
njihovo uočavanje i 
povezivanje, 
ponašanje u prirodi 

posjet Novim 
Dvorima i Gradu 
mladih 

Listopad 2013. 
i 6. lipanj 2014.  

Omogućiti 
učenicima da 
zorno i 
neposredno 
upoznaju 
navedene 
sadržaje. Do 150 kn 

Interes učenika, 
ponašanje, 
suradnički odnos. 

Smjernice za 
buduću 
izvanučioničku 
nastavu. 

POSJET 
MAJSECOVOM 
MLINU – PŠ 
POJATNO - I. i II. 
RAZREDI 

Željko Laljak, 
Biserka 
Orgulan 25 učenika 

Upoznati običaje 
vezane za pečenje 
kruha, obilježavanja 
Dana kurha Posjet mlinu 

16. listopad 
2013. 

Omogućiti 
učenicima da 
upoznaju 
navedene 
sadržaje. 60 kuna 

Interes učenika, 
ponašanje, 
suradnički odnos. 

Smjernice za 
buduću 
izvanučioničku 
nastavu. 

POSJET 
LOVAČKOM 
MUZEJU - PŠ 
POJATNO  

Željko Laljak, 
Biserka 
Orgulan, 
Daniela Turk 
Petrek 37 učenika 

Upoznati život 
životinja, saznati o 
zaštiti čovjekove 
okoline. Posjet muzeju Studeni 2013. 

Omogućiti 
učenicima da 
upoznaju 
navedene 
sadržaje. Oko 70 kuna 

Interes učenika, 
ponašanje, 
suradnički odnos. 

Smjernice za 
buduću 
izvanučioničku 
nastavu. 

MATEMATIČKO 
NATJECANJE 
„KLOKANI BEZ 
GRANICA“ – PŠ 
POJATNO - II.,  III. i 
IV. RAZREDI 

Biserka 
Orgulan, 
Daniela Turk 
Petrek 5 - 10 učenika 

Poticanje darovitih 
učenika. Natjecanje Ožujak 2014. 

Provjera 
matematičkih 
sposobnosti. / 

Interes učenika, 
ponašanje i 
rezultati 
natjecanja. 

Pripreme za 
buduća 
natjecanja. 

POSJET 
VATROGASNOJ 
POSTAJI 
ZAPREŠIĆ, 
POSJET 
KUMROVCU I 
ZELENJAKU, 
POSJET LADUČU, 
IZLET U 
TRAKOŠĆAN  
II. RAZREDI 

Mira Sefner, 
Marica Barišić, 
Renata 
Mihalinec, 
Branka 
Perinčić, Mario 
Ključević, 
Biserka 
Orgulan 110 učenika 

Igre u prirodi, 
primjena znanja iz 
prirode i društva i 
njihovo uočavanje i 
povezivanje, 
ponašanje u 
ustanovama,upozna
vanje narodnih 
običaja,  
kulturno povijesnih 
znamenitosti . 

Posjet 
vatrogasnoj 
postaji, 
razgledavanje 
etno sela 
Kumrovec i 
radionice uz 
Dan kruha, 
posjet 
gospodarskom 
imanju i uskrsna 
radionica,, 
razgled. dvorca  

Rujan – 
Vatrogasna 
postaja, 
10.listopad – 
Kumrovec, 
travanj – 
Laduč, 6. lipanj 
- Trakošćan 

Omogućiti 
učenicima da 
zorno i 
neposredno 
upoznaju 
navedene 
sadržaje. 

 
Troškove 
prijevoza i 
ulaznica  
snose roditelji 
uz obvezatnu 
danu 
suglasnost. 

Interes učenika, 
ponašanje, 
suradnički odnos. 

Smjernice za 
buduću 
izvanučioničku 
nastavu. 
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POSJET 
GRADSKOJ 
KNJIŽNICI I 
SAJMU 
GOSPODARSTVA, 
III.RAZREDI 

Ankica Maroš, 
Vesna Majcen, 
Maja Bertol, 
Anita Zubčić 
Ban, Rinka 
Grujičić, 
Daniela Turk 
Petrek  115 učenika  

Produbljivanje 
redovitih nastavnih 
sadržaja - primjena 
znanja iz hrvatsokg 
jezika i prirode i 
društva vezanih uz 
mjesec knjige 

Razgledavanje 
gradske 
knjižnice A. 
Kovačića, 
Zaprešić i posjet 
Sajmu 
gospodarstva. 

Rujan/listopad 
2013. 

Upoznavanje 
nastavnih 
sadržaja na 
konkretnim 
primjerima i 
povezivanje 
različitih 
nastavnih i 
zabavnih 
sadržaja   

Interes učenika, 
ponašanje, 
suradnički odnos  

Smjernice za 
buduću 
izvanučioničku 
nastavu  

POSJET NOVIM 
DVORIMA, III. 
RAZREDI 

Ankica Maroš, 
Vesna Majcen, 
Maja Bertol, 
Anita Zubčić 
Ban, Rinka 
Grujičić, 
Daniela Turk 
Petrek 115 učenika 

Igre u prirodi, 
primjena znanja iz 
prirode i društva i 
njihovo uočavanje i 
povezivanje, 
ponašanje u prirodi 

Posjet Novim 
Dvorima. Rujan 2013.  

Omogućiti 
učenicima da 
zorno i 
neposredno 
upoznaju 
navedene 
sadržaje.  

Interes učenika, 
ponašanje, 
suradnički odnos. 

Smjernice za 
buduću 
izvanučioničku 
nastavu. 

DVORAC 
LUŽNICA, 
III.RAZREDI 

Ankica Maroš, 
Vesna Majcen, 
Maja Bertol, 
Anita Zubčić 
Ban, Rinka 
Grujičić, 
Daniela Turk 
Petrek  115 učenika  

Produbljivanje 
redovitih nastavnih 
sadržaja - primjena 
znanja iz prirode i 
društva vezanih uz 
Dan planeta Zemlje; 
igre u prirodi. 

Razgledavanje i 
obilazak dvorca 
i parka 

Travanj/svibanj 
2014. 

Upoznavanje 
nastavnih 
sadržaja na 
konkretnim 
primjerima i 
povezivanje 
različitih 
nastavnih i 
zabavnih 
sadržaja.  

Interes učenika, 
ponašanje, 
suradnički odnos. 

Smjernice za 
buduću 
izvanučioničku 
nastavu  

JEDNODNEVNA 
STRUČNA 
EKSKURZIJA: 
SLJEME ILI 
ŽUMBERAK, 
III.RAZREDI 

Ankica Maroš, 
Vesna Majcen, 
Maja Bertol, 
Anita Zubčić 
Ban, Rinka 
Grujičić, 
Daniela Turk 
Petrek 115 učenika  

Produbljivanje 
redovitih nastavnih 
sadržaja - primjena 
znanja iz prirode i 
društva; igre u 
prirodi. 

Razgledavanje i 
obilazak, 
orijentacija i 
snalaženje u 
prirodi. 6. lipanj, 2014. 

Upoznavanje 
nastavnih 
sadržaja na 
konkretnim 
primjerima i 
povezivanje 
različitih 
nastavnih i 
zabavnih 
sadržaja. 

Prijevoz 
autobusom  

Interes učenika, 
ponašanje, 
suradnički odnos. 

Smjernice za 
buduću 
izvanučioničku 
nastavu  

POSJET 
TVORNICI 
ČOKOLADE U 
BRDOVCU, 
III.E RAZRED Rinka Grujičić  21 učenik 

Produbljivanje 
redovitih nastavnih 
sadržaja - primjena 
znanja iz prirode i 
društva. 

Razgledavanje i 
obilazak 
tvornice i 
procesa 
proizvodnje. Svibanj 2014. 

Upoznavanje 
nastavnih 
sadržaja na 
konkretnim 
primjerima i 
povezivanje 
različitih 
nastavnih 
sadržaja. 

Prijevoz 
autobusom 

Interes učenika, 
ponašanje, 
suradnički odnos. 

Smjernice za 
buduću 
izvanučioničku 
nastavu. 
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POSJET SAJMU 
MOGUČNOSTI U 
KUPLJENOVU, 
POSJET 
TEHNIČKOM 
MUZEJU U 
ZAGREBU, 
 DVIJE KAZALIŠNE 
ILI KINO 
PREDSTAVE - SVI 
IV. RAZREDI 
JEDNODNEVNA 
STRUČNA 
EKSKURZIJA U 
VARAŽDIN 

Jasminka 
Bubanović, 
Dubravka 
Hlupić, 
Krunoslav 
Rogar,Ana 
Kotrla, Daniela 
Turk Petrek 100 učenika 

Izvanučioničkom 
nastavom izravno 
utjecati na širenje i 
produbljivanje 
redovitih nastavnih 
sadržaja, razvijati 
sposobnosti 
divergentnog 
mišljenja, uočavanja 
uzročno-posljedičnih 
veza, logičkog 
mišljenja i 
zaključivanja, 
sposobnost 
prepoznavanja i 
donošenja 
potkrijepljenih 
zaključaka. Utjecati 
na razvoj učeničkog 
samopouzdanja te 
pozitivne slike o 
sebi. 

Nastava će se 
odvijati kroz 
uvodne zadatke 
istraživačkog 
tipa – učenici će 
koristiti stručnu 
literaturu, 
internet te 
izlagati drugima 
rezultate 
istraživačkog 
rada. 

20.rujna 2013. 
Sajam 
mogućnosti; 
tijekom 
listopada 
2013.- 
Tehnički muzej 
tijekom šk. 
god. – dvije 
kazališne ili 
kino predstave 
Lipanj 2014. 

Omogućiti 
učenicima da 
kvalitetnim 
nadopunjavanj
em nastavnih 
sadržaja 
usvojenih 
redovnom 
nastavom 
proširuju iste 
kao i vlastite 
spoznaje. 

Prijevoz 
autobusom do 
ciljanih mjesta, 
ulaznice za 
muzeje, 
kazalište i kino 
projekcije, 
seosko-imanje 
ili škola u 
prirodi. 
Materijali 
potrebni za 
izradu plakata i 
nastavnih 
listića. 

Učeničke 
aktivnosti 
vrednovat će se 
kroz rad na 
praćenju i 
svladavanju 
redovitih 
sadržaja 
nastavnih 
predmeta kroz 
korelaciju istih 
sadržaja te 
rezultate i njihovo 
izlaganje kao dio 
samostalnog i 
grupnog rada. 

Daljnji rad na 
organizaciji i 
planiranju novih 
sadržaja i 
aktivnosti u 
sljedećoj šk. 
godini. 
Prezentacija 
realiziranih 
sadržaja u šk. 
biltenu. 

TERENSKA 
NASTAVA: 
KRAPINA, TRŠKI 
VRH,  V. RAZREDI 

Danica 
Katunar, 
Dorotea 
Slipac, 
Jasenka 
Matičec,Marjan
ca Polić ,Ana 
Jakešević, 
Lidija 
Kapetanović,A
malija Matičić 110 učenika 

Upoznavanje sa 
prapoviješću – 
pračovjek, 
hrvatskom poviješću 
i jezikom – Ljudevit 
Gaj; motivacija za 
nastavak školovanja 
i cjeloživotno 
obrazovanje. 

Krapina,  
Posjet muzeju 
Hušnjakovo, 
muzej Ljudevita 
Gaja, Trški vrh. 

2. listopada 
2013. 

Pružiti 
učenicima uvid 
u područja 
povijesti 
(prapovijest), 
hrvatskog 
jezika, povijest, 
geografije, 
prirode, 
religije. 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica 

Pismeni i usmeni 
osvrti učenika. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 

JEDNODNEVNA 
STRUČNA 
EKSKURZIJA:  
ČAKOVEC I SV. 
MARTIN NA MURI,  
V. RAZREDI 

 Danica 
Katunar, 
Dorotea 
Slipac, 
Jasenka 
Matičec,Marjan
ca Polić 110 učenika 

Upoznavanje 
Čakovca i njegove 
povijesti te dvorca.  

Nakon priprema 
provedenih u 
školi sadržaje 
produbiti 
posjetom  
Čakovcu i Sv. 
Martinu na Muri 6. lipnja 2014 

Proširivanje i 
produbljivanje 
nastavnih 
sadržaja iz 
geografije, 
povijesti i 
hrvatskog 
jezika. 

Prijevoz 
autobusom 

Pismeni i usmeni  
osvrti učenika, 
izrada  
plakata - 
vrednovanje u 
nastavnim 
predmetima: 
povijesti, 
geografije,  i 
hrvatskog jezika.  

Analiza i osvrt na 
znanja usvojena 
na terenskoj 
nastavi. 
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TERENSKA 
NASTAVA: 
GORNJA STUBICA 
I MARIJA 
BISTRICA, VI. 
RAZREDI 

Zdravko Jelić, 
Ivana Prstačić, 
Andrea Tvorek 
Prlenda, Marija 
Grladinović, 
Darko Mikan, 
Marija Borić, 
Maja Popp 
Brleković 

oko 120 
učenika 

Upoznati 
kontinentalnu 
listopadnu šumu, 
sakupiti materijale 
za herbarij i zbirku 
plodova; 
proučavanje 
srednjeg vijeka i 
feudalizma; 
povijesne osobe 
Matija Gubec, Ilija 
Gregurić i Franjo 
Tahi, 
srednjevjekovno 
graditeljstvo i 
Marijansko svetište 
Marija Bistrica. 

Terenska 
nastava na 
lokaciji Gornja 
Stubica, Marija 
Bistrica i 
Stubički 
Golubovec. 

3. listopada 
2013. 

Istraživački rad 
na terenu, 
utvrđivanje i 
proširivanje 
znanja. Oko 110 kn 

Prezentacije, 
pismeni i usmeni 
osvrt učenika, 
izložba plakata i 
šumskih plodova. 

Vrednovanje u 
nastavnim 
predmetima 
prirode, povijesti, 
tehničke kulture i 
hrvatskom jeziku. 

JEDNODNEVNA 
STRUČNA 
EKSKURZIJA:  
ZAGREB, 
ARHEOLOŠKI 
MUZEJ, 
BOTANIČKI VRT, 
VI. RAZREDI  

Zdravko Jelić, 
Ivana Prstačić, 
Andrea Tvorek 
Prlenda, Marija 
Grladinović, 
Darko Mikan, 
Iva Ćurić 

Oko 115 
učenika 

Posjet Botanićkom 
vrtu u Zagrebu i 
upoznavanje biljnog 
svijeta Razgled 
aktualnog postava  u 
Arheološkom 
muzeju.   

30. travnja 
2014. 

Poticati 
učenike na 
istraživački rad 
i izradu svojih 
prezentacija; 
upoznavanje 
nacionalne 
povijesti i 
razvijanje 
nacionalne 
svijesti. Oko 80 kn 

Prezentacije, 
eseje i odgovore 
na projektne 
zadatke 
vrednovati u 
nastavi  

Izložba najboljih 
radova, radove 
prezentirati na 
otvorenim satima 
i danima uz školi 
i prikazati na 
roditeljskim 
sastancima; 
objava u 
školskom listu i 
smjernice za 
budući rad. 

JEDNODNEVNA 
STRUČNA 
EKSKURZIJA: 
PLITVIČKA 
JEZERA, VI.  
RAZREDI 

Zdravko Jelić, 
Ivana Prstačić, 
Andrea Tvorek 
Prlenda, Marija 
Grladinović, 
Darko Mikan 

Oko 115 
učenika 

Upoznati ljepote 
Nacionalnog paraka 
Plitvička jezera; 
upoznati biljni i 
životinjski svijet; 
razvijanje osjećaja 
svijesti o potrebi 
zaštite i očuvanja 
okoliša i ljubavi 
prema prirodnim 
vrijednostima. 

Posjet Plitvičkim 
jezerima. 6. lipnja 2014. 

Povezati 
viđeno sa 
sadržajima 
prirode u 6. 
razredu. Oko 150 kn 

Prezentacija, foto 
zapisi. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 



 52

TERENSKA 
NASTAVA: 
SAMOBOR, 
GRGOSOVA 
ŠPILJA, VII. 
RAZREDI 

Nikolina 
Novak, 
Nevenka 
Krizmanić, 
Lidija 
Kapetanović, 
Ana Jakešević,  
Velimir Antonić 

Oko 105 
učenika 

Upoznavanje 
povijesti Samobora, 
posebno uloga 
grada u vrijeme 
Hrvatskog narodnog 
preporoda; upoznati 
poznate ilirce, 
posebno rad Ferde 
Livadića i suradnja s 
Gajem; upoznati 
Samoborski muzej i 
njegove zbirke; bolje 
upoznati zavičaj, 
razvijati nacionalnu 
svijest i snalaženje u 
prostoru i vremenu. 

U školi izvršiti 
pripreme - 
karte, zadatke, 
tekstove; 
posjeta i 
razgledavanje 
Samobora 
(Tepec, 
Taborec, 
Vugrinščak, 
Gradna…); 
posjeta i 
razgledavanje 
Grgosove špilje 
u Otruševcu i 
posjeta 
Samoborskom 
muzeju. 

1.listopad 
2013. 

Poticati 
učenike na 
istraživački rad 
i izradu svojih 
prezentacija; 
povezivanje 
hrvatskog 
jezika, 
povijesti, 
glazbene 
kulture, 
geografije; 
poticati 
upoznavanje 
zavičaja i 
doprinjeti 
razvoju 
nacionalne 
svijesti Oko  50 kn 

Prezentacije, 
eseje i odgovore 
na projektne 
zadatke 
vrednovati u 
nastavi. 

Izložba najboljih 
radova, radove 
prezentirati na 
otvorenim satima 
i danima uz školi 
i prikazati na 
roditeljskim 
sastancima; 
objava u 
školskom listu i 
smjernice za 
budući rad. 

JEDNODNEVNA 
STRUČNA 
EKSKURZIJA: 
RIJEKA, OPATIJA, 
MOŠĆENIČKA 
DRAGA, 
 VII. RAZREDI 

Nikolina 
Novak, 
Nevenka 
Krizmanić, Ana 
Jakešević, 
Lidija 
Kapetanović  105 učenika  

Posjet 
Astronomskom 
centru u 
Rijeci,razgledavanje 
Opatije i slobodno 
vrijeme U 
Mošćeničkoj 
Dragi.Upoznavanje 
različitih krajeva 
naše domovine i 
kulturno povijesnih 
spomenika.  6.lipanj 2014. 

Proširivanje i 
produbljivanje 
znanja o 
domovini; 
prihvaćanje i 
poštivanje 
različitosti; 
zbližavanje i 
bolje 
upoznavanje; 
usvajanje 
pravila 
zajedničkog 
boravka u 
autobusu, 
hotelu; 
međusobno 
uvažavanje. 

Troškovi 
prijevoza, 
smještaja, 
ulaznica i 
osiguranje 
učenika. 

Kroz razgovor, 
prezentacije i 
ponavljanja 
prikaz 
usvojenosti 
sadržaja i 
stečena iskustva. 

Osvrti učenika i 
primjena znanja 
u redovnoj 
nastavi. 
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TERENSKA 
NASTAVA: 
GOSPIĆ, SMILJAN 
I SAMOGRAD, VIII. 
RAZREDI  

 
Ljubica Borić, 
Iva Ćurić, 
Mirela Čačić, 
Marija 
Radočaj, Ivica 
Tkalčević, 
Vera Išek, 
Antonio 
Svedružić,  120 učenika 

Proširivanje znanja 
o elektricitetu i 
magnetizmu kroz 
znanstveni rad N. 
Tesle, 
tehnička /tehnološka 
rješenja N. Tesle 
kao doprinos 
ukupnom napretku 
čovječanstva; 
prirodno geografske 
osobitosti Like; 
kalcijevi spojevi, 
vapnenac i sige; 
Lika kroz povijest i 
posjet gradu 
Gospiću i 
upoznavanje 
negovih 
znamenitosti. 
Tjelesna i 
zdravstvena kultura 
– sportske igre u 
prirodi. 

Sadržaje 
proučiti 
i produbiti s 
teorijskog i 
praktičnog 
stajališta. 27.rujan 2013..  

Prijevoz 
autobusom, 
ulaznice u 
muzeje i 
špilju. 

Prezentacija, 
pismeni i usmeni 
osvrti učenika, 
izrada PPT i 
plakata - 
vrednovanje u 
nastavnim 
predmetima: 
fizike, kemije, 
povijesti, 
geografije, 
tehničke kulture i 
hrvatskog jezika. 

Analiza i osvrt na 
znanja usvojenim 
na terenskoj 
nastavi. 
Vrednovati 
doprinos N. 
Tesle za znanja 
iz područja fizike 
koja proučava 
elektricitet i 
magnetizam, kao 
i njegov 
tehnološki 
 

JEDNODNEVNA 
STRUČNA 
EKSKURZIJA: 
RAB 
 VIII. 
RAZREDI  

Marija 
Radočaj, 
Ivan Tkalčević, 
Katica Antol, 
Mirela Čačić, 
Iva Ćurić  120 učenika  

Posjet Rabu. 
upoznavanje 
različitih krajeva 
naše domovine i 
kulturno povijesnih 
spomenika.  6. lipnja 2014. 

Proširivanje i 
produbljivanje 
znanja o 
domovini; 
prihvaćanje i 
poštivanje 
različitosti; 
zbližavanje i 
bolje 
upoznavanje; 
usvajanje 
pravila 
zajedničkog 
boravka u 
autobusu, 
hotelu; 
međusobno 
uvažavanje. 

Troškovi 
prijevoza, 
smještaja, 
ulaznica i 
osiguranje 
učenika. 

Kroz razgovor, 
prezentacije i 
ponavljanja 
prikaz 
usvojenosti 
sadržaja i 
stečena iskustva. 

Osvrti učenika i 
primjena znanja 
u redovnoj 
nastavi. 
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TERENSKA 
NASTAVA: MSU, 
BUNDEK 
VIII RAZREDI  

Marija 
Radočaj, 
Ivan Tkalčević, 
Katica Antol, 
Mirela Čačić, 
Iva Ćurić. 
Jasenka 
Matičec, 
Vera Išek  120 učenika  

Posjet MSU-u i 
Bundeku. 
Upoznavanje 
kulturnih sadržaja 
kroz susret sa 
najvažnijim likovnim 
umjetnicima i 
radovima tokom 20. 
i 21. st. Posjet 
Bundeku, 
upoznavanje biljnog 
svijeta.   

29. travanj 
2014. 

Poticati 
učenike na 
istraživački rad 
i izradu svojih 
prezentacija; 
upoznavanje 
hrvatskih 
modernih i 
suvremenih 
likovnih 
umjetnika, te 
razvijajnie 
svijesti o 
likovnisti u 
umjetnosti.   

Prezentacije, 
eseje i odgovore 
na projektne 
zadatke 
vrednovati u 
nastavi  

Izložba najboljih 
radova, radove 
prezentirati na 
otvorenim satima 
i danima uz školi 
i prikazati na 
roditeljskim 
sastancima; 
objava u 
školskom listu i 
smjernice za 
budući rad. 

TRODNEVNA 
STRUČNA 
EKSKURZIJA: 
AUSTRIJA I 
NJEMAČKA, V. DO 
VIII. RAZREDI 

Gordana 
Malenica-
Stažić, Darko 
Mikan 

45 - 48 
učenika 

U sklopu nastave 
Landeskunde 
(Zemljoznanstvo) 
upoznati učenike s 
poviješću, kulturnim 
znamenitostima, 
načinom života i 
običajima ljudi 
zemlje čiji jezik uče.  

Posjet dvorcu 
Eggenberg 
pokraj Graza, 
Salzburg 
razgledavanje 
grada, muzeja 
Haus der Natur 
te starog 
dvorca. Passau 
grad na 3 rijeke, 
vožnja brodom, 
posjet crkvi sv. 
Stjepana u kojoj 
se nalaze 
najveće orgulje 
u Evropi, 
slušanje 
koncerta te 
razgled stare 
rimske utvrde. 
Šetnja gradom, 

Tijekom travnja 
ili svibnja 
2014. 

Poticati 
učenike na 
slobodnu 
komunikaciju u 
državama čiji 
jezik uče te 
upoznavanje 
ljudi, tradicije, 
kulture i 
običaja. 

cca. 1450,00 
kn, učenici 
mogu 
otplaćivati u 6 
obroka. 

Pismeni i usmeni 
osvrt učenika u 
nastavi 
njemačkog 
jezika, povijesti, 
geografije, 
glazbene kulture, 
tehničkog 
odgoja, biologije i 
sl. 

Smjernice za 
buduće 
aktivnosti. 

POSJETE 
KAZALIŠTU I 
KINU, SVI 
RAZREDI svi nastavnici 925 učenika 

Upoznavanje 
ustanova (kazališta, 
kina), 
osposobljavanje za 
komunikaciju s 
medijima, kultura 
ponašanja u 
ustanovama, 
slušanje glazbe, 
razvijanje odnosa 
prema estetskim 
vrijednostima. 

Odlazak u kina i 
kazališta; 
posjete javnim i 
kulturnim 
ustanovama. 

Tijekom šk. 
god., 4 sata 

Omogućiti 
učenicima da 
neposredno 
usvoje 
nastavno 
gradivo u 
obliku 
izvanučioničke 
nastave. 50 - 100 kn 

Interes učenika, 
ponašanje, 
suradnički odnos. 

Smjernice za 
buduću 
izvanučioničku 
nastavu. 
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KURIKULUM PROJEKATA 
           

NAZIV 
AKTIVNOSTI NOSITELJ 

PLANIRANI 
BROJ 

UČENIKA 

PLANIRA-
NI BR. 
SATI 

TJEDNO 

CILJEVI  NAČIN 
REALIZACIJE  

VREMENSKI 
OKVIRI  

OSNOVNA 
NAMJENA  

DETALJNI 
TROŠKOVNIK 

NAČIN 
VREDNOVANJA 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 

VREDNOVANJA 

TEEN CAP – 
PREVENCI-
JA ZLOSTA-
VLJANJA 
TINEJDŽERA 

Dubravka 
Vulić i dr. 
Miro 
Benčić 

122 učenika – 
pet osmih 
razreda 

40 sati 
godišnje – 
6 sati 
radionica 
po 
razrednom 
odjelu, 5 
sati za 
roditeljske 
sastanke i 
5 sati za 
individu-
alne 
razgovore  

Prevencija 
zlostavljanja 
tinejdžera 

Predavanje za 
učitelje; 
predavanje za 
roditelje; 
radionice za 
učenike – tri 
radionice po 
razrednom 
odjelu 

Od rujna 2013. 
god. do travnja 
2014. godine 

Poučavanje 
tinejdžera njihovim 
pravima da budu 
sigurni, jaki i 
slobodni; 
poučavanje 
definicijama: 
pristanak, prisila, 
zanemarivanje, 
emocionalno 
zlostavljanje, 
fizičko 
zlostavljanje, 
seksualno 
zlostavljanje; 
poučavanje kako 
biti brižan prijatelj.   

Nastavnička 
evaluacija TEEN 
CAP radionice za 
učenike - 8 
pitanja: jesu li vaši 
dojmovi s 
radionice pozitivni; 
mislite li da je 
prezentirani 
materijal prilago-
đen dobi učenika; 
mislite li da je 
materijal jasno 
prezentiran; jesu li 
učenici zadovoljni 
strategijama koje 
su dobili; mislite li 
da će dobivene 
informacije koristiti 
učenicima; jesu li 
TEEN CAP 
pomagači 
profesionalno 
proveli program u 
vašoj školi; biste li 
željeli da se TEEN 
CAP ponovno 
provodi u vašoj 
školi; planirate li 
slijediti strategije 
koje smo 
obuhvatili u 
razredu; učenička 
evaluacija – 5 
područja procjene: 
kakve su ti bile 
TEEN CAP 
radionice; koliko si 
naučio/la; koji su ti 
se dijelovi najviše 
svidjeli; što bi 
promijenio/la da 
se TEEN CAP 
poboljša; postoji li 
još nešto što biste 
željeli reći 
voditeljima TEEN 
CAP-a. 

Obrade se šalju 
Udruzi roditelja 
Korak po korak. 



 56

OSNOVNI 
CAP 
PROGRAM 

CAP tim – 
Dubravka 
Vulić, Anita 
Zupčić Ban 
i Rinka 
Grujičić 

Svi učenici 2. 
razreda matične 
škole – i 2.  
razred PŠ 
Pojatno – 
sveukupno 114 
učenika 

6 
razrednih 
odjela – 24 
sata 
neposredn
og rada 
godišnje 
(radionice, 
individualni 
razgovori s 
učenicima)
; radionice 
za roditelje 
– 6 sati 
neposredn
og rada i 
0.5 sati 
pripreme 
po 
radionici – 
1 sat 
tjedno 

Poučavanje 
djece njihovim 
elementarnim 
pravima da 
budu sigurna, 
jaka i slobodna; 
informiranje o 
tome kako 
prepoznati 
potencijalno 
opasne 
situacije; 
poučavanje 
strategijama 
kojima će djeca 
povećati svoju 
sigurnost. 

Učiteljsko 
vijeće; roditeljski 
sastanci – 
radionice za 
roditelje; 
radionice za 
djecu 

Od listopada 
2013. do 
travnja 2014. 

Razlike između 
tradicionalnog 
pristupa prevenciji 
zlostavljanja 
nasuprot pristupu 
prevenciji kroz 
osnaživanje; 
strategije 
poboljšanja 
komunikacije 
između odraslih i 
djece o pitanju 
zlostavljanja; 
odgovornost 
zajednice za 
prijavu mogućeg 
zlostavljanja; 
prijedlozi za 
uvođenje i jačanje 
prevencijskih 
vještina kod kuće.   

Anketni listovi za 
ocjenjivanje 
radionice za 
roditelje – 
ocjenjuje se 5 
komponenti: 
novost teme, 
zanimljivost 
sadržaja, 
primjenjivost 
sadržaja, 
pripremljenost 
voditelja i opća 
ocjena radionice; 
anketni listovi za 
ocjenjivanje za 
djecu – ocjenjuju 
se 3 komponente: 
kako su se 
osjećali na satu, 
kako im se sviđalo 
na satu i koliko su 
naučili na satu. 

Obrađeni rezultati 
šalju se u Udrugu 
roditelja Korak po 
korak. 

IDENTIFIKA-
CIJA I RAD S 
POTENCI-
JALNO 
DAROVITIM 
UČENICIMA 

Anja 
Rajčević 

Svi učenici 
trećih razreda, 
13 učenika 
četvrtih razreda, 
14 učenika petih 
razreda, 13 
učenika šestih 
razreda i 9 
učenika sedmih 
razreda 

Kreativne 
radionice 
za svaku 
grupu 
potencijaln
o darovitih 
učenika 
jednom u 
dva tjedna 
blok sat 

Poticati osobni 
rast i razvoj 
darovitih 
učenika. 

Testiranje 
učenika trećih 
razreda i 
identifikacija 
darovitih; 
senzibilizacija 
učitelja i 
roditelja za 
specifične 
potrebe 
darovitih 
učenika, rad s 
darovitim i 
potencijalno 
darovitim 
učenicima 
četvrtih, petih, 
šestih i sedmih 
razreda unutar 
Radionice za 
kreativno 
mišljenje. 
Obilježavanje 
Dana darovitih 
učenika 21. 
ožujka. 
Zajednički izlet 
za sve grupe 
darovitih 
učenika. 

Školska 
godina  
2013./2014. 

Identificirati 
darovite učenike, 
poticati ih u 
osobnom razvoju i 
senzibilizirati 
učitelje i roditelje 
za potrebe 
darovitih. 

Troškovi 
materijala za 
identifikaciju 
darovitih 
učenika i 
materijala za 
rad u Radionici 
za kreativno 
mišljenje. 
Troškovi izleta. 

Praćenje 
uspješnosti i 
prilagodbe 
učenika tokom 
školovanja. 

Profesionalna 
orijentacija i 
savjetovanje. 
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SAMOVRE-
DNOVANJE - 
ODNOS 
UČITELJA; 
RODITELJA I 
ŠKOLE 

Tim za 
kvalitetu    2 sata 

Povećanje 
uključenosti 
roditelja u 
obrazovni 
proces; 
unapređenje 
komunikacije 
roditelja i 
učitelja; bolja 
informiranost 
roditelja o 
nastavi i 
školskim 
događanjima. 

Izdavanje 
Vodiča za 
roditelje jednom 
mjesečno ili 
jednom u dva 
mjeseca; 
ažuriranje web 
stranice Škole. 

Školska 
godina 
2013./2014. 

Poboljšanje 
komunikacije 
između roditelja i 
škole; poboljšanje 
suradnje. 

Printanje 
nekoliko 
primjeraka 
Vodiča u boji i 
kopiranje za sve 
roditelje. 

Ankete o 
stavovima 
rodtielja prema 
školi. 

Poboljšanje 
kvalitete rada u 
školi i smjernice 
za daljnje 
planiranje. 

PROJEKT 
EKO-ŠKOLE 

Eko-grupa, 
djelatnici 
škole i 
učenici 

Svi učenici od I. 
do VIII. razreda 

140 sati 
godišnje 

Realizacija 
programa Eko-
škole  

Skupljanje 
starog papira i 
starih baterija, 
održavanje i 
uređenje 
školskog 
okoliša, izrada 
panoa za 
obilježavanje 
značajnih 
datuma. 

Od rujna 2013. 
do lipnja 2014. 

Razvijanje 
ekološke svijesti 
učenika, roditelja i 
djelatnika škole. / 

Količina 
prikupljenog 
starog papira 

Sufinanciranje 
terenske nastave i 
stručnih 
ekskurzija. 

MAH 2 – 
PREVENCI-
JA 
OVISNOSTI 

Policijska 
postaja 

Svi učenici 6. 
razreda  

Upoznati 
učenike i 
roditelje sa 
simptomima 
ovisnosti, 
znakovima koji 
upućuju na 
zlouporabu te 
činjenicama 
koje trebaju 
znati o 
ovisnostima. 

Rad u 
skupinama na 
SR i masovni 
roditeljski 
sastanak za 
roditelje učenika 
6. razreda. 

2. obrazovno 
razdoblje 

Usvojiti pojmove o 
psihoaktivnim 
supstancijama, 
simptomima 
ovisnosti te 
opasnostima 
zlouporabe.  

Statistika o 
nazočnosti 
učenika i roditelja 
na predavanjima. 

Praćenje u 
policijskim 
postajama o 
porastu ili 
smanjivanju broja 
prekršajnih prijava 
vezanih uz 
ovisnosti. 

OPREZ 
DJECO – 
ČUVAJMO 
SE 
RAZORNIH 
SREDSTAVA 
I ORUŽJA 

Svi 
razrednici 

Svi učenici od 1. 
do 8. razreda  

Upoznati 
učenike s 
opasnostima 
prilaženja 
sumnjivim 
područjima, 
poštovanjem 
znakova 
minskih 
opasnosti te 
oprez od igre s 
razornim 
sredstvima. Rad na SR. 

1. obrazovno 
razdoblje 

Upoznati učenike s 
različitim minsko-
eksplozivnim i 
neeksplodiranim 
ubojitim 
sredstvima.  

Razgovor o 
razumijevanju 
obrađene 
tematike.  
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Partner-
schaft mit 
ungarischen 
Schulern die 
Deutsch 
lernen 

Gordana 
Malenica-
Stažić, 
prof. 
njemačkog 
jezika 10 ucenika  

Cilj projekta je 
osnažiti jezične 
kompetencije 
učenika 6-8 
razreda, razviti 
samopouzdanje 
i samostalnost 
prilikom 
korištenja 
njemačkog 
jezika u govoru 
i pismu.  Naučiti 
cijeniti 
multikulturalnu 
različitost kroz 
uzajamno 
prihvaćanje i 
učenje o drugim 
kulturama i 
načinima života 

U suradnji s  
školom u 
Mađarskoj  
Učenici 6-7 
razreda će 
komunicirati sa 
učenicima svoje 
dobi, 
izmjenjivati 
informacije o 
svom 
svakodnevnom 
životu, školi, 
obitelji te o 
svojoj zemlji. 

Listopad 2013 
- lipanj 2014 

Poboljšati razinu 
znanja njemačkog  
jezika kroz  
autentične jezične 
situacije. 

Razmjenom 
učenika 

Razgovor, 
povratne 
informacije 
učenika, 
Izrada plakata,  
samovrednovanje 

Rezultate i 
iskustvo koristiti u 
projektima u idućoj 
školskoj godini te 
ohrabriti druge 
nastavnike na 
sudjelovanje u 
sličnim projektima 

TRIBO 
MODERNA – 
prevencija 
nasilja među 
djecom 

Centar za 
mladež 
Zaprešić 8-10  učenika 4 

Opći cilj: 
Pridonijeti 
ostvarivanju 
zdravih stilova 
života djece 
putem capoeire 
na području 
Grada 
Zaprešića  
Specifični 
ciljevi: 
1.Povećati 
socijalnu 
uključenost 
ranjivih skupina 
djece na 
području Grada 
Zaprešića  
2.Osnažiti 
ranjive obitelji 
na području 
grada 
Zaprešića 

- radionice 
capoeire za 
djecu 
- individualni 
volonterski rad s 
djecom 
- aktivnosti u 
Lokalnoj 
zajednici 
- grupni 
savjetodavni rad 
s roditeljima 

1.10. – 30.6. 
- radionice 
capoeire za 
djecu – 2 x 
tjedno 
- individualni 
volonterski rad 
s djecom – 2 x 
mjesečno 
- aktivnosti u 
Lokalnoj 
zajednici – 3 x 
godišnje 
- grupni 
savjetodavni 
rad s 
roditeljima – 1 
x mjesečno 

Pružiti pomoć djeci 
koja su 
procijenjena kao 
djeca u visokom 
riziku od pojave 
poremećaja u 
ponašanju  

 
Evaluacija 

Daljnje razvijanje 
programa 
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Preventivni 
program rada 
grupa djece i 
mladeži s 
poremeća-
jima u 
ponašanju, 
Modifikacija 
ponašanja 
putem igre – 
MPPI (u 
daljnjem 
tekstu 
Program 
MPPI) 

Centar za 
mladež 
Zaprešić 

208 učenika 
(8 učenika 
uključenih u 
grupni rad, cca 
210 učenika 
uključenih u 
savjetovališni 
rad) + 8 obitelji 
(roditelji i drugi 
članovi obitelji 
učenika 
uključenih u 
grupni rad) 10  

Cilj Programa 
MPPI je 
stvaranje 
vrijednosnog 
sustava i 
stavova “radom 
kroz igru” kako 
bi se uklonili ili 
spriječili rizici 
pojavljivanja 
društveno 
neprihvatljivog 
ponašanja 
djece koji 
uzrokuju 
maloljetnički 
kriminalitet. Cilj 
je i stvaranje 
pozitivnog 
okruženja u 
kojem djeca 
mogu razviti i 
korisno 
upotrijebiti svoje 
potencijale na 
kognitivnom, 
emocionalnom i 
socijalnom 
planu. 
Ciljevi svake 
pojedine grupe 
definirati će se 
u okvirnom 
izvedbenom 
planu i 
programu, 
sukladno 
željama i 
potrebama 
grupe i 
pojedinca. 
Individualni 
ciljevi biti će 
determinirani 
saznanjima o 
osobinama 
ličnosti svakog 
djeteta - člana 
grupe, 
njegovom 
funkcioniranju u 
obitelji, 
vršnjačkoj grupi 
i široj okolini. 

Grupni rad s 
učenicima: 90 
min 1xtjedno, 
edukativni izlet: 
1xmjesečno, 
individualno i 
grupno 
savjetovanje: 
1xmjesečno, 
roditeljski 
sastanak:1xmje
sečno, 
individualni 
kontakt s 
obiteljima: 
1xmjesečno, 
kontakti s 
djelatnicima 
škole: prema 
potrebi, kontakti 
s drugim 
službama: 
prema potrebi, 
radni sastanak: 
1xmjesečno, 
supervizija: 
2xmjesečno, 
izrada okvirnog 
plana i 
programa rada: 
na početku 
šk.god., izrada 
sintetskog 
izvješća: na 
kraju šk.god., 
vođenje 
dokumentacije: 
mjesečno. 

Listopad 2013. 
– lipanj 2014. 

Prevencija 
poremećaja u 
ponašanju 

Papir i 
povremeno 
fotokopiranje 
radnih 
materijala za 
djecu i roditelje. 
10 neoštećenih 
stolaca i 1 veliki 
radni stol, ploča 
od pluta 

Praćenje rada 
odvijati će se od 
strane voditelja 
grupnog rada na 
slijedećim 
razinama: 
praćenje svakog 
pojedinog djeteta, 
praćenje grupe 
kao cjeline, 
praćenje obitelji 
svakog djeteta, 
praćenje 
djetetovog 
uspjeha u školi. 
Načini praćenja: 
dnevnik rada,  
mjesečni 
izvještaji, 
sintetski izvještaj. 
Ovisno o 
raspoloživim 
financijskim 
sredstvima 
provesti će se 
vanjska 
evaluacija. 

Rezultati 
vrednovanja 
koristiti će se za 
unapređenje rada i 
poboljšanje 
uspješnosti 
programa. 
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Projekt VOZI 
(volontiram, 
organiziram, 
znam i 
iniciram) 

Centar za 
mladež 
Zaprešić 

5 učenika 
kojima  će  
volonteri pružati 
pomoć u učenju 5 

 
Cilj  projekta je 
motivirati, 
educirati, 
informirati i 
organizirati 
srednjoškolce  
na unapređenje 
lokalne 
zajednice kroz 
sudjelovanje u 
volonterskim 
aktivnostima. 

Individualni rad 
s učenicima u 
trajanju od 60 
min.1xtjedno. 
1 tijekom 
školske godine 
upoznavanje 
roditelja i 
volontera. 
Razmjena 
informacija s 
roditeljima 
kontinuirano 
tijekom 
provedbe 
projekta. 
1xmjesečno, 
supervizija 
volontera 
2xmjesečno,  
evidencija 
volonterskih sati 
kontinuirano 
tijekom trajanja 
projekta. 

Listopad 2013. 
– lipanj 2014. 

Poticanje 
volonterstva u 
zajednici 

Potrošni 
materijal za 
individualni rad 
s učenicima 
(papir, papir u 
boji,hamer 
papiri, l drvene 
bojice, 
flomasteri): 
200,00 kn 

Praćenje rada 
odvijati će se od 
strane  volontera. 
Načini praćenja: 
kvartalni izvještaj, 
evaluacijski 
upitnici. 

Rezultati 
vrednovanja 
koristiti će se za 
unapređenje rada i 
poboljšanje 
uspješnosti 
programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ravnateljica : Predsjed nik školskog odbora  
 
_______________________________ 

 
________________________________ 

Đurđica Šepac, dipl. ing.  Darko Mikan , prof.  
 


