4.RAZRED
AKTIVNOSTI

CILJEVI

NAMJENA

OLIMPIJSKI
DAN

Masovno uključivanje
učenika u sportske
aktivnosti koje
doprinose njihovom
boljem općem
zdravlju.
Uspostavljanje
odnosa učenika s
neposrednom
stvarnošću
pokušavajući aktivno
djelovati i nešto
proizvesti.
Poticati učenike da
spoznaju da i oni
imaju sva prava ali i
obveze. Jačati osjećaj
samopoštovanja i
svijesti o vlastitim
sposobnostima i
mogućnostima.

Razvoj svijesti o
potrebi
svakodnevnog
vježbanja i
uključivanja u
različite sportove.
Poticanje
cjelovitog razvoja
ličnosti i
nadilaženje
dominirajućeg
kognitivnog
učenja.
Obilježiti dječji
tjedan.

DANI
KRUHA

DJEČJI
TJEDAN

NAČIN
REALIZACIJE

VERMENIK

TROŠKOVNAČIN
NIK
VREDNOVANJA
I KORIŠTENJA
REZULTATA
Sredstva za
Izvješća učitelja,
medalje i
fotografije, podjela
nagrade.
nagrada i medalja.

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

Međurazredna
natjecanja,
trčanjem do
zdravlja.

10. IX. 2009.

Metoda
otvorenog,
iskustvenog
učenja i
poučavanja.

25. IX. 2009.

Troškove
snose
roditelji.

Izložba pekarskih
proizvoda, usmeno
izražavanja
dojmova.

Učitelji,
učenici,
roditelji.

Kazališne
predstave,
radionice, crtanje
poruka mira po
cesti i pločniku.

5. – 9. X. 2009.

Troškove
snose
roditelji.

Praćenje zalaganja
učenika u
navedenim
aktivnostima.

Učitelji,
učenici.

Nastavnici
TZK, učitelji,
učenici.

POSJET
KNJIŽNICI

Razvijati čitalačke
sposobnosti učenika,
poticati samostalnost
u čitanju. Knjižnica –
mjesto nulte
tolerancije na nasilje.

Stvaranje navike
redovite posjete
knjižnici.

Posjet knjižnici,
izložba moja
najdraža knjiga,
radionice, kviz.

26. X. 2009.

MASKENBAL

Njegovanje
tradicije, druženje,
kreativno
provođenje
slobodnog vremena.
Pokazati učenicima
da je ples aktivnost
koja im pruža
zadovoljstvo
uživanja u skladnim
pokretima.
Poticati očuvanje
okoliša.

Njegovanje
narodnih običaja i
kulturne baštine.

Ples pod
maskama.

16. II. 2010.

Troškove
snose
roditelji.

Izbor najljepše
maske.

Učitelji,
učenici,
roditelji.

Učenje standardnih
plesova.

Ples u školi.

III. 2010.

Troškove
snose
roditelji.

Izbor najboljih
plesača.

Vanjski
suradnici,
učitelji, učenici.

Razvijati ekološku
svijest učenika.

Uređenje
školskog okoliša,
sadnja cvijeća.

22. IV. 2010.

Troškovi za
sadnice.

Analiza rada,
fotografije.

Učitelji,
učenici,
roditelji.

Živjeti u skladu sa
prirodnim
zakonitostima.

Razvijati ekološku
svijest učenika.

Radionice,
praktični radovi.

IV. 2010.

Troškovi za:
papir,
ljepilo,boje.

Pohvale, poticaji,
nagrade.

Roditelji,
učitelji,učenici.

ŠKOLA
PLEŠE

DAN
PLANETA
ZEMLJA

EKO DAN

Razredna
Učitelji,
evidencija o
učenici,
posjeti seoskoj
knjižničarka.
knjižnici u suradnji
s knjižničarkom.

Razvijanje ljubavi
prema sportu,
poticati sportsko
ponašanje.
Proslaviti Dan
škole.

Uvoditi učenike u
sustav
organiziranih
natjecanja.
Prikaz dostignuća
škole.

Međurazredna
natjecanja.

V. 2010.

Troškovi za
pehare i
nagrade.

Pehari, nagrade i
pohvale.

Učitelji,
učenici.

Priredbe, izložbe,
izlet, literarno
sijelo.
Pisanje sastava,
likovni radovi,
izrada čestitki.

28. V. 2010.

Materijalna
sredstva
škole.

Prezentacija i
izražavanje
dojmova.
Uređenje škplskog
panoa

Učitelji,
učenici.

MAJČIN
DAN

Ljubav i poštovanje
prema majci.

Poticati interes za
pisanje sastava o
majci, likovni
radovi.

TJEDAN
CRVENOG
KRIŽA

Poticati humanost i
solidarnost kod
učenika.

Prikupljanje
pomoći i učeničkih
članarina.

Sudjelovanje u
humanitarnim
akcijama

10.-14. V.2010.

Analiza
humanitarne
akcije.

Učitelji,
učenici.

POSJET
TRAVNJAKU
I LIVADI

Upoznati biljni i
životinjski svijet
travnjaka i livade.

Imenovati biljke i
životinje travnjaka
i livade.

Odlazak do
obližnje livade i
travnjaka.

IV. 2010.

Herbarij, plakati,
kviz.

Učitelji, učenici

POSJET
ULJARI

Spoznati način
proizvodnje ulja.

Uočavanje,
sustavno praćenje
procesa nastanka
ulja.

Posjet Uljari uz
stručno vodstvo.

V. 2010.

Usmeno
izlaganje,plakati,
prezentacije,
snimanje.

Učitelji,
učenici,
djelatnici
Uljare.

POSJET
KAZALIŠTU

Razvijanje kulture
ponašanja u
kazalištu i usvajanje
vrednota dramske i
glazbene umjetnosti.

Razvijati navike
posjeta kazalištu i
njegovanje
pravilnog
ponašanja.

Posjet Dječjem
kazalištu Branka
Mihaljevića.

Tijekom školske
godine.

Izražavanje
dojmova na
različite načine.

Učitelji,
učenici.

ŠPORTSKI
DAN
DAN ŠKOLE

9. V. 2010.

Dobrovoljni
prilog.

Ulaznice i
prijevoz oko
130 kuna.

Učitelji,
učenici.

POZDRAV
GODIŠNJIM
DOBIMA

Razvijati sposobnost
promatranja i
uočavanja promjena
u prirodi.

Uočavanje i
sustavno praćenje i
bilježenje podataka
o promjenama u
prirodi.

Poludnevni izlet u Početci
prirodu.
godišnjih doba.

BLAGDANI

Poticati njegovanje
običaja.

Obilježavanje
blagdana.

Prigodne
priredbe.

EKSKURZIJE

Upoznati Zagreb
kao glavni grad RH.
Nastava u prirodi u
Splitu.

Upoznati izgled
krajolika,
privređivanje i
znamenitosti šireg
zavičaja.
Upoznati
znamenitosti
Đakova.
Posjet
Memorijalnom
groblju.

Ekskurzija u
VI. 2010.
Zagreb i okolicu.
Boravak u Splitu i
okolici.

Pomoć pri
usvajanju gradiva.
Razvoj
samostalnosti
učenika.

Prema planu i
programu.

IZLETI

Posjet Đakovu.

Posjet Vukovaru.

DOPUNSKA
NASTAVA

Individualni rad s
učenicima koji
imaju poteškoća u
usvajanju gradiva.

Jednodnevni izlet

Uoči blagdana.

X. 2010.

Posebnih
troškova
nema.

Naučeno
primijeniti u
nastavi. Izrada
plakata.

Učitelji i
učenici.

Troškovi
izrade ukrasa
u
učionicama.

Analizirati
uspješnost
obilježavanja
blagdana.
Analizirati kulturu
ponašanja učenika.

Učitelji,
učenici.

600 kn po
učeniku.

Primjena stečenih
znanja u nastavi.

Vodič, učitelji,
učenici.

Izrada plakata.
Prezentacije.
Iznošenje
dojmova.

Vodič, učitelji,
učenici.

Usmeno i pismeno
provjeravanje.
Opisno praćenje
napredovanja.

Učitelj,
učenici.

1300 kn po
učeniku.
140kn
150kn.

Tijekom školske
godine.

Troškovi
vezani uz
nastavne
listiće.

DODATNA
NASTAVA

Individualni rad s
učenicima koji
pokazuju napredno
znanje i žele saznati
više.

Produbljivanje
znanja i razvijanje
interesa za
matematiku.

Prema planu i
programu.

Tijekom školske
godine.

Troškovi
vezani uz
zbirke
zadataka za
naprednije
učenike.

Usmeno i pismeno
provjeravanje.
Uspješnost na
natjecanjima.

Učitelj i
učenici.

IZVAN
NASTAVNE
AKTIVNOSTI
(kreativna
radionica,
literarna grupa)

Otkriti i potaknuti
darovitost djece,
poticati kreativno
stvaralaštvo
učenika.

Znanja i vještine
usmjeriti prema
potrebama života.

Kreativne
radionice.

Tijekom školske
godine.

Troškovi za
potreban
materijal za
rad.

Učitelj, učenici.

Poticati kreativno
stvaralaštvo učenika.

Tiskanje ostvarenja u
razrednom
listu,školskom
listu,dječjim
listovima,sudjelovanje
na Lidranu
smotrama, izložbama i
slično.

Kreativno pisanje,
lektoriranje
objavljivanje,izrada
ukrasa,
Uporabnih
predmeta,dramatizaci
je i drugo.

To je slobodna
aktivnost i čini
radost i veselje
učeniku.Ocjena je
opći uspjeh grupe
ili pojedinca u
izvršenju zadatka.

Troškovi
putovanja na
smotre i
natjecanja.

Prosudbe različitih
povjerenstava.
Pozitivno ozračje na
susretima sa drugim
učenicima.

