2.razred

Aktivnosti

Ciljevi

Namjena

Način realizacije

Vremenik

Troškovnik

Način vrednovanja i
korištenje rezultata

Nositelji

ŠPORTSKI
DAN

Razvijanje
kulture navijanja i
ponašanja na
sportskim
događajima
Putem
prezentacije
pokazati sve što
učenici rade u
školi
Razvijati i
poticati interes za
posjet kazalištu

Obilježiti
sportski dan

Međunarodna
natjecanja

5.mj.

Nema troškova

Pohvale i nagrade

Učitelji i
učenici

Obilježiti Dan
škole

Priredba, izlet,
prezentacije

28.5.

Donošenje vlastitog
materijala za rad

Izražavanje dojmova

Učitelji i
učenici

Stečena
znanja
koristiti u
nastavi
Imenovati
glavna
obilježja
godišnjih
doba

Posjet Dječjem
kazalištu Branka
Mihaljevića

Tijekom
školske godine

Cijena ulaznica +
prijevoz

Rješavanje zadataka
vezanih uz posjet
kazalištu

Učitelji i
učenici,
glumci

Izleti u prirodu

Tijekom
školske godine

Nema troškova

Usmeno izražavanje
dojmova i izrada
tematskih plakata

Učitelji i
učenici

Obilježiti
blagdane

Priredbe u školi

Tijekom
školske godine

Nema troškova

Analizirati kulturu
ponašanja na
priredbama

Učitelji i
učenici,
roditelji

DAN ŠKOLE

KAZALIŠNE
PREDSTAVE

POZDRAV
GODIŠNJIM
DOBIMA

Uočavanje
promjena u
prirodi

BLAGDANI

Razvijanje
duhovne kulture,
tradicije i običaja

DOPUNSKA
NASTAVA

DODATNA
NASTAVA

Individualni rad
s učenicima koji
imaju problema
u usvajanju
gradiva,
vježbanje
nastavnog
gradiva
Individualni rad s
učenicima koji
pokazuju
napredno znanje i
žele znati više

TERENSKA
Razvijati pravilan
NASTAVA U
odnos prema
PRIRODI (uz
ljudima,
korelaciju
događajima;
nastavnih
predmeta) banka,
pošta,
zdravstvene
ustanove,
kinematografi,
zračna luka,
željeznička
postaja

Pomoć pri
usvajanju
matematičkih
znanja. Razvoj
samostalnosti
kod učenika

Usmena i
pismena
provjera
učenika

Prema planu i
programu

Nabava
pribora i
opreme

Listići usmene
i pismene
provjere te
opisno
praćenje
napredovanja

Učitelji i učenici

Poticati interes
učenika za
proširenim
matematičkim
znanjem, razvoj
logičkog
mišljenja
Osposobiti
učenike za
pravilno i
sigurno
ponašanje u
prometu;

Usmena i
pismena
provjera
učenika

Prema planu i
programu

Nabava
pribora i
opreme

Listići usmene
i pismene
provjere te
opisno
praćenje
napredovanja

Učitelji i učenici

Obilazak i
posjet mjestima
vezanim uz
nastavni plan i
program

Tijekom
školske godine

Troškovi
organizacije i
realizacije

Primjena
naučenog u
nastavi

Učitelji i učenici

ŠKOLSKI
JEDNODNEVNI
IZLET

Posjet Iloku i
okolici

Upoznati širi
zavičaj i
znamenitosti

Jednodnevni
izlet učenika

6.mj.

DRAMSKA
SKUPINA

Razvijanje
sposobnosti
pravilnog
izgovora i
vještine javnog
govorenja;
Njegovanje
lijepog
recitiranja,
pravilne
intonacije i
izgovora
rečenica;
uživljavanje u
likove;
Razvijati
sposobnost
lijepog pjevanja

Skupni i
pojedinačni
nastupi učenika

Nastupi u
različitim
školskim
priredbama

Tijekom
školske godine

Skupni nastupi
učenika

Nastupi u
različitim
školskim
priredbama

Tijekom
školske godine

MALI ZBOR

Troškovi
organizacije i
realizacije
150-200kn

Primjena
naučenog u
nastavi

Učitelji i učenici

Troškovi
materijala za
izradu lutaka i
kostima

Sudjelovanje u
školskim
priredbama

Učiteljica
Jadranaka Hrgović
i učenici

Nema troškova

Sudjelovanje u
školskim
priredbama

Učiteljica Ana
Kraštek i učenici

