7.razred
Hrvatski jezik
Aktivnosti

nastavnice: M.Dobutovid,A.Koprivnjak
Ciljevi

Način
realizacije

Vremenik

Troškovnik

Način vrednovanja i
korištenje rezultata

Učenicima za
razvoj interesa
i njegovanje
zavičajnihkultu
rnih običaja
Učenicima za
razvoj mašte i
kreativno
sti

U redovnoj
nastavi
prema
smjernicama
HNOS-a

25.i
26.9.2009.

10.00kn za
papire u
boji

Samoprocjena,foto-zapis
za razredni i predmetni
album

Učenici i
učiteljica
HJ

Projektna
nastava

3.2010.

-

Foto.zapis, i nastup
samoprocjena

Učenici i
učiteljica
Hj

U redovnoj
nastavi kroz
književne
tekstove

4.2010.

-

Samoprocjena, panoizložba, stvaranje

Učenici i
učiteljica
HJ

60.00kn

Samoprocjena
Izlaganje,stvaralačko
pisanje

Učiteljice
hrvatskoga
jezika u
sedmom
razredu

10.ookn

Stvaranje, fotostrip,stvaralačko pisanjeocjenjivanje pismenog
sastavka,izlaganje,preze
ntacije, plakati

Učiteljice
hrvatskoga
jezika u
sedmom
razredu

Namjena

Suncokreti

Jezična komunikacija i
radost zajedništva

Škola pleše

kreativno
izražavanja,stvaralaštv
o

Eko dan

Jezično
obogadivanje,poštovan
je i ljubav prema
darovima
prirode,odgovornost
za postupke

Za njegovanje
običaja i
baštine.
Učenicima

Kazalište(izvanučionička)

Primiti i prihvatiti
kulturno-umjetnički i
odgojni utjecaj
kazališta, medijska
kultura

Za razvoj
medijske
kulture i opde
kulture

Svjetlo u tami
(projekt)

Bogadenje
Za razvoj
rječnika,razvijanje
interesa
kreativnih, stvaralačkih
U stvaranju
sposobnosti

Posjet HNK

Tijekom
šk.godine

Posjet
grobljustudeni
izvanučioničk
a

Nositelji
aktivnosti

Dopunska
nastava

Temeljna jezična
znanja

Dramska družina
Novinarska
družina

Radost druženja,
uživanje u ljepoti
dramskog
izražavanja,razviti
kreativnost u jezični i
glumački vještinama
Komunikacija s
medijima,
samostalnost,
istraživački duh

Dani kruha

Razvijati osjedaj za
lijepu riječ,služiti se
lijepom riječju

Pozdrav proljedu

Čepinska
legenda

Za sposo
bnost redovitog
pradenja i
usvajanja
nastavnih
sadržaja

Za promidžbu
škole,za
roditelje,
razredne
zajednice

Učenicima za
njegovanje
običaja i
kulturne baštine
Za razvoj
Razvijati osjedaj za
interesa u
lijepu riječ,služiti se
području
lijepom riječju
lzražava
nja i stvaranja
Učenicima za
Jezično
razvoj interesa
obogadivanje,zavičajna
za širu
kultura,stvaralaštvo
društvenu
,istraživanje
zajednicu

Tijekom
godine

Troškovi
fotokopira
nja radnih
listida

Izvannastav
ne
aktivnosti

Projekt za
redovnu
nastavu

U nastavi

Pismeno opisno
pradenje, samoprocjena

Učiteljica
hrvatskoga
jezika u
7.a i 7.c

Tijekom
godine

Troškove
za radni
materijal i
scenske
rekvizite
snose
roditelji ili
škola
prema
potrebi

Promidžba školskih
aktivnosti na revijama,
smotrama, nastupima u
aktivnostima šire
društvene zajednice

Pismeno
pradenje i
zapažanje
napredova
nja,sniman
je
kamerom,
foto-zapis,
prikaz na
web
stranici

Rujan,listo
pad

Troškovi
za papir u
boji

Izlaganje na panou u
šk.knjižnici izložba uč.
Uradaka,samoprocjena i
ocjena kreativnog rada

Učiteljica
HJ

Učiteljice
Hj

Učiteljice
Hj

Projekt za
izvanučioni
čku

Ožujak,
travanj

-

Foto-strip, izlaganje na
panou u šk.knjižnici,
samoprocjena i ocjena
kreativnog rada

projekt

Travanj,
svibanj

Radni
materijal

Isamoprocjena i
ocjena,izlaganje,prezent
acija u učionici,prikaz na
web stranici škole

Glazbeni odgoj
Aktivnosti

Suncokreti

Dan škole

Ciljevi

Razvijanje
sposobnosti
izvođenja
vokalnih i
instrumentalnih
skladbi te
izražajno
pjevanje i
sviranje.( Nastup
zbora i
tamburaša na
priredbi)
Razvijanje
sposobnosti
izvođenja
vokalnih i
instrumentalnih
skladbi te
izražajno
pjevanje i
sviranje.(Nastup
zbora i
tamburaša na
priredbi)

Namjena

Način realizacije

Vremenik

Troškovnik
/

Obilježavanje
Dana kruha

priredba

priredba

Nositelji aktivnosti
Željka Grgoševid
učiteljica glazbene
kulkture

25.i 26.9.2009.

/

Obilježavanje
Dana škole

Način vrednovanja i
korištenje rezultata
Pismeno pradenje
učenika u
napredovanju i
uspješnost nastupa

30.5.2010.

Pismeno pradenje
učenika u
napredovanju i
uspješnost nastupa

Željka Grgoševid
učiteljica glazbene
kulkture

Božid

Razvijanje
sposobnosti
izvođenja
vokalnih i
instrumentalnih
skladbi te
izražajno
pjevanje i
sviranje.(Nastup
zbora i
tamburaša na
priredbi)

Obilježavanje
Božida

priredba

prosinac

/

Pismeno pradenje
učenika u
napredovanju i
uspješnost nastupa

Željka Grgoševid
učiteljica glazbene
kulkture

Pjevački zbor

Razvijanje
pozitivnih osjedaja
prema glazbi,
razvijanje glasa i
kreativnosti

Druženje,
pjevanje,
razvijanje
pozitivnih osjedaja
prema glazbi

Tijekom školske
godine

Papir za
fotokopiranje100 kn,
pjesmarice

Pismeno pradenje
učenika u
napredovanju i
zalaganju, te
uspješnost nastupa

Željka Grgoševid
učiteljica glazbene
kulkture

Tamburaški
orkestar

Savladati osnove
glazbene
pismenosti i
sviranja na
tamburi. Usavršiti
tehniku sviranja,
trzanja i sollfeggia.

Naučiti svirati
tambure, služiti se
notama, čitati i
svirati notne
partiture s
naglaskom na
zavičajnom
pjesme, kola i
plesove.

Izvannastavna
aktivnost za
učenike od 5. Do
8. Razreda, jedna
skupina, dva sata
tjedno
Izvannastavna
aktivnost za
učenike od 5. Do
8. Razreda, jedna
skupina, dva sata
tjedno

Tijekom školske
godine

Papir za
fotokopiranje100 kn, novi
instrumenti: 1 Abrač-2200 kn, 1
kontra-3500 kn,
žice-1500 kn

Pismeno pradenje
učenika u
napredovanju i u
ovladavanju
tehnikama sviranja

Željka Grgoševid
učiteljica glazbene
kulkture

Likovni odgoj
Aktivnosti

Športski dan

Ciljevi

Namjena

Likovni radovi
Uočiti, spoznati,
koji prigodno
izraziti prikazati
obilježavaju
ljudsku figuru u
Športski dan,
pokretu (sportaš)
prikazan u crti

Način realizacije

Vremenik

U tehnici olovka i
tuš pero, na satu 5.2010.
l.k.

Troškovnik

_

Način vrednovanja i
korištenje rezultata

Nositelji aktivnosti

Razgovor o
uspješnosti
prikaza sportaša u
pokretu i
zajednička analiza
učinjenog

Učenici osmog
razreda i učitelj
l.k.

Engleski jezik
Aktivnosti

Suncokreti

Maskenbal

Eko dan

Ciljevi

Obilježavanje
Europskog dana jezika

Obilježavanje
maskenbala

Obilježavanje Ekodana

Namjena

Zahvala za plodove
zemlje, povezati s
tradicijom
obilježavanja Dana
Zahvalnosti u SAD-u
Razvijanje jez.
Vještina, osvijestiti
kod učenika kulturu
maskiranja prisutnu
u zemljama
engleskog govornog
područja, razvijati
toleranciju i
prihvačanje
drugačijeg
Razvijanje jez.
Vještina vezanih uz
temu očuvanja
okoliša, Razvijati i
osvijestiti kod
učenika potrebu
očuvanja okoliša,
zatim naučiti
učenike osnovnim
tehnikama kako
čuvati okoliš
djelujudi lokalno,a
misledi globalno

Način realizacije

Izrada plakata,
uređenje učionice

Vremenik

25.i
26.9.2009.

Način vrednovanja i
korištenje rezultata
Primjena naučenog
u učenju i
svakodnevnom
životu

Nastavnik engleskog
jezika

Osiguranje
potrebnog
materijeala

Primjena naučenog
u komunikaciji

Nastavnik engleskog
jezika

Osiguranje
potrebnog
materiijala

Primjena naučenog
u svakodnevnoj
komunikaciji

Nastavnik engleskog
jezika

Troškovnik
Osiguranje
potrebnog
materijala

Nositelji aktivnosti

Izrada i
imenovanje maski,
16.2.2010.
uređenje učionice,
izrada plakata

Projektna nastava,
izrada plakata i
4.2010.
prezentacija

Dopunska nastava

Uvježbavanje i usvajanje
gradiva koje učenici nisu
usvojili na redovnoj nastavi

Razvijanje jezičnih
vještina i
sposobnosti
komunikacije na
stranom jeziku

Prema planu i
programu

Tijekom
godine

Potrošni
materijal

Usmena i pismena
provjera učenika

Nastavnik engleskog
jezika

Matematika
Aktivnosti

Ciljevi

Namjena

Način realizacije

Vremenik

Troškovnik

Način vrednovanja i
korištenje rezultata

Nositelji aktivnosti

Nadarenim i zainteresiranim
učenicima omoguditi da nauče
pronalaziti različite načine kako
se može riješiti mat. zadatak ili
problem

Dodatn
a
nastava

Dopuns
ka
nastava

Usvajanje matematičkih znanja
potrebnih za razumijevanje
pojava i zakonitosti, Razvoj
sposobnost rješavanja složenijih
Produbljivanje znanja
mat. problema , razvoj matem. –
i razvijanje interesa za
log. zaključivanja stjecanje šire
matematičku znanost
obrazovne osnove potrebe za
lakše razumijevanje i usvajanje
drugih sadržaja prirodnih i
društvenih znanosti,
osposobljavanje za nastavak
školovanja i primjenu usvojenog
znanja u svakodnevnom životu,
svladavanje matematičkog
jezika, zaključivanja.

Pomod slabijim učenicima i
učenicima po prilagođenom
programu u ovladavanju
temeljnim znanjima

Ovladavanje
temeljnim znanjima
kao preduvjetom
uspješnosti nastavka
školovanja

Rad u 4 skupine, svaka
4 sata tjedno

Nastava prema
smjernicama HNOS-a

Razvijanje sposobnosti
izražavanja opdih ideja
matematičkim jezikom,
razvijanje logičkog
mišljenja, računanje,
pisanje i objašnjavanje
matematičkih zadataka

Od
7.rujna
2009. –
18. lipnja
2010.

Tijekom
školske
godine

Papir za
fotokopiranje
i izradu
zadataka
Potrošni
materijal
tijekom rada

Potrošni
materijal za
posebne
listide i
zadatke

Pismeno pradenje
tijekom školske
godine i
vrjednovanje po
tabelarnim
vrijednostima
prosudbenog
povjerenstva

Vrednovanje
sukladno pravilniku
o ocjenjivanju i
vrednovanju
učenikovih
postignuda

Ivanušid Spomenka

Ivanušid Spomenka

Olimpijsk
i dan

Maskenb
al

Razvijati svijest o potrebi
suradnje,druženja i
međusobnog
pomaganja,naučiti da se
upornošdu i odricanjem
postižu rezultati,

Kreativno osmišljavanje
obilježavanja važnih datuma
u školskoj godini,razvoj
prijateljstva,međusobne
suradnje

Obilježiti Olimpijski
dan

Zadovoljavanje
učeničkih potreba
za zabavnim
sadržajima u
odgojnoobrazovnom
procesu

Trčanje,natjecanja

10.9.200
9.

Nema
troškova

Ples pod maskama u
školi,biranje
najuspješnijih maski

16.2.201
0.

Individualni
troškovi

Ples u školi

3.
mjesec
2010.

-

Pohvale i medalje
pobjednicima

vrjednovanje
stvaralačkog
izričaja

Učitelji i učenici

Učitelji,učenici,rod
itelji

Razvoj osjedaja za
ritam,koordinaciju,druženje,d
oživljaj glazbe,izražavanje
doživljaja plesom
Škola
pleše

- razvijanje
prijateljstva,druženj
a,vedrog duha

-izbor najboljeg
plesača

Učenici,učitelji

razviti svijest o
potrebi očuvanja
prirode i zaštite
okoliša

Eko dan

Naučiti živjeti u skladu s
prirodnim zakonitostima,
aktivno i odgovorno
organiziranje i sudjelovanje u -upoznati zaštidene
promoviranju zaštite prirode i dijelove prirode
svoga zavičaja
zdravlja čovjeka

Praktični
radovi,radionice,
terenska nastava

4.
mjesec
2010.

Međurazredna
natjecanja

5.mjesec
2010.

Papiri,boje,a
lati

Pohvale
najaaktivnijima,po
ticaji za daljnje
akcije

Roditelji,učitelji,uč
enici

-razviti svijest o
vlastitom zdravlju I
zdravlju drugih ljudi

Športski
dan

Poticanje razvoja motoričkih
sposobnosti i
dostignuda,razvoj
samopouzdanja,kulture
navijanja i bavljenja sportom

Obilježiti sportski
dan,razvijanje
svijesti o važnosti
bavljenja sportom

Pohvale,nagrade
Učitelji,učenici

-poticanje aktivne suradnje s
roditeljima

Dan
škole

-sudjelovanje u događanjima
koja organizira lokalna
sredina
Obilježiti Dan škole
- omogudavanje učenicima da
izraze svoje individualne
sklonosti i vještine, te da se
osjedaju uspješnima,putem
prezentacije I priredbe
prezentirati rad u školi

Priredba,prezentacije
30.5.201
,
0.
izlet

Materijali
potrebni za
priredbu i
prezentacije

Izražavanje
dojmova,pohvale i
nagrade
najuspješnijim
učenicima i
učiteljima

Učitelji,učenici

BIOLOGIJA
Aktivnosti

IZLET U OBLIŽNJU
ŠUMU

POSJET
VETERINARSKOJ
STANICI

POSJET
KOPAČKOM RITU

Ciljevi

Namjena

Način realizacije

Pronadi i sakupiti
različite gljive,
mahovine i paprati

Prepoznati i
razlikovati različite
gljive, mahovine i
paprati

Organizirati izlet u
šumu

Mikroskopiranje
uzoraka mesa
Intervju s veterinarom

Shvatiti važnost
pravilnog uzgoja
svinja i veterinarskog
pregleda mesa

Organizirati
odlazak u
veterinarsku
ambulantu

Biljne i životinjske
vrste
Prilagodbe
Hranidbeni odnosi

Potaknuti zanimanje
učenika za
cjelovitost prirode,
za njezino
istraživanje i
razumijevanje na
temelju znanstvenih
spoznaja i
dostignuda

Vremenik

Troškovnik

10.
mjesec

12.
mjesec

Način vrednovanja i
korištenje rezultata
Prikupljanje
slikovnog
materijala
Izrada plakata i
zbirki prirodnog
materijala
Prikupljanje radnog
materijala
Naučiti koji su
simptomi
zaraženosti
zavojitom trihinom

Nositelji aktivnosti
učitelj
učenici

učitelj
učenici

učitelj
učenici

Organizirati
jednodnevni izlet u
Kopački rit

5.
mjesec

Troškovi
prijevoza,
vožnje
brodom i
ulaznice za
muzej

Promatranje,
zapisivanje,
ispunjavanje
nastavnih listida
Izrada plakata
nakon terenske
nastave

KEMIJA, dodatna nastava
Aktivnosti

Stjecanje
proširenih
kemijskih znanja,
razvoj
samostalnosti i
timskog rada

Ciljevi

Proširivanje znanja i
poticanje učenika na
cjeloživotno učenje

Namjena

Izvođenje pokusa,
razvoj sposobnosti
praktičnog,
perceptivnog i
misaonog djelovanja

Način realizacije

Planirani broj
učenika 10

Vremenik

Tijekom
godine

Troškovnik

Nabava
pribora i
oprema

Način vrednovanja i
korištenje rezultata

Sudjelovanje i
postignuda na
natjecanjima

Nositelji aktivnosti

Učitelj
učenici

BIOLOGIJA, izvanučionička nastava
Aktivnosti

IZLET U OBLIŽNJU
ŠUMU

POSJET
VETERINARSKOJ
STANICI

Ciljevi

Pronadi i sakupiti
različite gljive,
mahovine i paprati

Mikroskopiranje
uzoraka mesa
Intervju s veterinarom

Namjena

Način realizacije

Prepoznati i
razlikovati različite
gljive, mahovine i
paprati

Organizirati izlet u
šumu

Shvatiti važnost
pravilnog uzgoja
svinja i veterinarskog
pregleda mesa

Organizirati
odlazak u
veterinarsku
ambulantu

Vremenik

Troškovnik

Način vrednovanja i
korištenje rezultata
Prikupljanje slikovnog
materijala

10.
mjesec

Nositelji aktivnosti
učitelj
učenici

Izrada plakata i zbirki
prirodnog materijala
Prikupljanje radnog
materijala

12.
mjesec

učitelj
učenici

Naučiti koji su
simptomi zaraženosti
zavojitom trihinom
učitelj

POSJET
KOPAČKOM RITU

Biljne i životinjske
vrste
Prilagodbe
Hranidbeni odnosi

Potaknuti zanimanje
učenika za
cjelovitost prirode,
za njezino
istraživanje i
razumijevanje na
temelju znanstvenih
spoznaja i
dostignuda

učenici

Organizirati
jednodnevni izlet u
Kopački rit

5.
mjesec

Troškovi
prijevoza,
vožnje
brodom i
ulaznice za
muzej

Promatranje,
zapisivanje,
ispunjavanje
nastavnih listida
Izrada plakata nakon
terenske nastave

BIOLOGIJA dodatna nastava
Aktivnosti

Razvoj
znanstvenog
mišljenja i
osposobljavanje
za vršenje
promatranja i
eksperimenata

Ciljevi

Osposobljavanje
učenika za istraživanje
i primjenu naučenog u
svakodnevnom životu

Namjena

Praktične vježbe
mikroskopiranja i
seciranja
Suradničko učenje
Rješavanje zadataka
za kritičko mišljenje

Način realizacije

Vremenik

Troškovnik

Način vrednovanja i
korištenje rezultata

Nositelji aktivnosti
Ucitelj
Učenici

Planirani broj
učenika 10

Tijekom
godine

Nabava
pribora i
opreme

Sudjelovanje i
postignuda na
natjecanjima

Njemački jezik
Aktivnosti

Ciljevi

Suncokreti

Obilježavanje
Europskog dana
jezika

Maskenbal

Obilježavanje
maskenbala

Namjena

Način realizacije

Zahvala za plodove
zemlje

Izrada plakata

Razvijanje jez. vještina

Izrada i imenovanje
maski

Eko dan

Obilježavanje
Eko-dana

Razvijanje jez. vještina

Športski dan

Obilježavanje
tog dana

Športske igre na
njem.jeziku

Izborna nastava

Održavanje izb.
nastave

ekskurzija

Upoznavanje
graditeljskog
stvaralaštva
širom svijeta i
služenje njem.
jezikom

Osnove pism.i usm.
Komunikacije na str.
jeziku
Upoznavanje ljepota i
znamenitosti iz cijeloga
svijeta

Projektna nastava

Vremenik

25.i 26.9.2009.

16.2.2010.

4.2010.

Igre na otvorenom

5.2010.

Tjedno 2 sata

Tijekom godine

Odlazak i dvodnevni
5. 2009.
boravak u
Klagenfurtu/Minimundus

Troškovnik
Osiguranje
potrebnog
materijala
Osiguranje
potrebnog
materijeala
Osiguranje
potrebnog
materiijala
Osiguranje
potrebnog
materiijala

roditelji

Način vrednovanja
i korištenje
rezultata
Primjena
naučenog u učenju
i svakodnevnom
životu
Primjena
naučenog u
komunikaciji
Primjena
naučenog u
svakodnevnoj
komunikaciji
Primjena
naučenog u
svakodnevnom
životu
Pism. I usm.
provjera
Primjena
naučenog u učenju
i svakodnevnom
životu

Nositelji
aktivnosti
Nastavnici njem.
jezika

Nastavnici njem.
jezika
Nastavnici njem.
jezika

Nastavnici njem.
jezika

Nastavnici njem.
jezika
Nast.-i njem.
jezika i
razrednici

Fizika
Aktivnosti

Olimpijski dan

Škola pleše

Eko dan

Dan škole

Ciljevi

Naučiti mjeriti u
praksi vrijeme
pomodu
štoperice
Usporediti i
primijeniti
znanje o gibanju
u praksi
Osviješdivanje o
problemu
nestašice vode u
bududnosti
Glasnoda zvuka i
akustika

Namjena

Primjena
štoperice u
praksi

Ponavljanje

Koristiti
racionalno
resurse

Način realizacije

Vremenik

Troškovnik
-

Grupno

Grupno

Radionice

Postavljanje
Pravilna
ozvučenja s
primjena u praksi
učenicima

10.9.2009.

Nositelji aktivnosti
Učenici sudionici,
učitelj

-

Usmeno
vrednovanje

Učenici, uičitelj

-

Razgovor nakon
aktivnosti

Učenici, učitelj,
pedagog, psiholog

-

Primjena pomodu
pokusa u učionici i
pradenje rezultata

Učenici, učitelj

3.2010.

4.2010.

30.5.2010.

Način vrednovanja i
korištenje rezultata
Razgovor nakon
aktivnosti

Povijest
Vremenik

Troškovnik

Način
vrednovanja i
korištenje
rezultata
Usmeno
izražavanje,
izrada plakata.

Aktivnosti

Ciljevi

Namjena

Način realizacije

IZVANUČIONIČKA
NASTAVA Crkva
sv. Trojstva

Razvijati istraživački
rad, upoznati svoje
mjesto.

Šetnjom i istraživanjem približiti
učenicima svoje mjesto.

Šetnja do crkve.

10. Mjesec

Mini projekt:
Prosvijedeni
apsolutizam u
Čepinu I.K.
Adamovid

Upoznati promjene
koje su imale odraz
na razvoj Čepina.

Terenskom nastavom uočiti
vrijednosti koje su
napravljene(kapelica)I.K.Adamo
vid.

Šetnja

10. mjesec

Usmenom
provjerom
vrednovati
učenike.

Projekt: Nastanak
SAD-a kao
države,korelacija
sa eng.

Povezati dolazak
fngleza, organizirati
život na novim
prostorima,
prilagođavanje.

Povezanost stranog jezika i
povijesti.

Učionica

9.-10. mjesec

Usmeno
izražavanje,
izrada plakata i
prigodne odjede.

Projekt: Kultura i
život u Americi
krajem 19. i
početkom 20. st.

Upoznati novi način
življenja, nove
demokratske
slobode,i nove
vrijednosti.

Shvatiti brzi napredak i
vrednovanje novih ljudskih
vrijednosti.

Učionica

4.Mjesec

Plakati i
prezentacije.

Nositelji
aktivnosti

Zemljopis
Aktivnosti

Ciljevi

Namjena

Način realizacije

Vremenik

Troškovnik

Način vrednovanja i
korištenje rezultata
Plakati, karte,
prezentacije.

Projekt:Geografska Uočiti reljef,
Stečeno znanje
smještaj,razvedenost,
obilježja Europe
koristiti u nastavi.
klimu i stanovništvo
Europe

Učionica

9.-10.mjesec

Projekt: Ekološki
problemi Europe

Shvatiti važnost brige
za okoliš, živjeti u
skladu s prirodnim
zakonitostima.

Razvijati ekološku
svijest.

Šetnja, učionica.

4.-5.mjesec

Usmena provjera,
pohvale i poticaji za
daljni rad.

Projekt Putujemo
Europom (glavni
europski gradovi)

Upoznati gradove
Europe, njihove
važnosti i
specifičnosti, po
čemu se posebno
ističu u kulturnom
svijetu.

Stečena znanja
koristiti u nastavi,
ljepota i kultura
Auropskih gradova.

Učionica

Tijekom godine

Plakati,
prezentacije,
razglednice.

Projekt: Ekološki
problemi
Sredozemlja

Važnost ekološkog
razmišljanja , i
razvijati svijest o
prirodnim dobrima.

Spoznati vrijednosti
prirodnih zakona, ne
pretvarati prirodne
prostore u centre za
novac.

Učionica
2. Mjesec

Plakati,
prezentacije.

Nositelji aktivnosti

Projekt Europska
unija

Spoznati zašto
Hrvatska želi uči u
Europsku uniju,
važne gospodarskre
vrijednsti, način
orgaziniranja rada u
uniji, kako prilgoditi
naše resurse
Europskima.

Važnosti Hrvatske u
etno i eko sustavu u
Europi,kako lakše
prihvatiti promjene i
prilagoditi se njima

Učionica

5.mjesec

Ekskurzija

upoznati prirodne i
povijesne ljepote
domovine

razvijati ljubav
prema svojoj
domovini i
potaknuti učenike na
upoznavanje
Hrvatske

putovanje na
četverodnevnu
ekskurziju

kolovoz, rujan
2009.

Prezentacije

1500kn

primjena u gradivu
osmog razreda

razrednici i učenici
sedmih raztreda

Tehnička kultura
Aktivnosti
Izvannastavna
aktiuvnosttehničari

Ciljevi

Namjena

Način realizacije

Zainteresirati
učenike za različita
područja tehničkih
aktivnosti. Obučiti
učenike raznim
tehničkim
vještinama kako bi
samostalno
koristili različite
tehničke tvorevine
i pomagala.

Primjena i
uporaba pribora i
alata pri izradi
praktičnih vježbi.

Različite izložbe
učeničkih radova i
natjecanja.

Vremenik
1 sat tjedno
tijekom školske
godine

Troškovnik
Oko 1600 kn

Način vrednovanja i
korištenje rezultata
Razgovor o
postignudima na
natjecanjima i
nakon izložbi.

Nositelji aktivnosti
Učenici 7. Razreda
i učitelj Z. Popid

Tjelesna i zdravstvena kultura
Aktivnosti

Ciljevi

Namjena

Olimpijski dan

Baviti se
športom

Kros

„u zdravom tijelu Natjecanje za
zdrav duh“
školu

Odbojka

Nogomet

Športski dan

Dan škole

Zadovoljiti
učeničke
potrebe za
sportskim
aktivnostima
Zadovoljiti
učeničke
potrebe za
sportskim
aktivnostima

Zdrav način
života

Način realizacije

Vremenik

trčanje

10.9.2009.

trčanje

22.9.2009.

Predstavljanje
škole na
sportskim
natjecanjima

Treninzi i
utakmice

Intenzifikacija
nastavnih
procesa,
predstavljanje
škole

Treninzi i
utakmice

Troškovnik

Način vrednovanja i
korištenje rezultata
Okupiti što vedi broj
učenika
Detaljan uvid u
funkc. sposobnosti
učenika

Nositelji aktivnosti
Ivan Pospišil,
Ivan Lozančid
Ivan Pospišil,
Ivan Lozančid

Tijekom cijele
školske godine

Rezultate i
postignuda koristiti
za planiranje i
program trenažnih
procesa

Ivan Pospišil

Tijekom cijele
školske godine

Na temelju rezultata
unaprijediti plan i
program

Ivan Lozančid

Ivan Pospišil,
Ivan Lozančid

Ivan Pospišil,
Ivan Lozančid

Skrenuti pažnju
učenika na
potrebu za
kretanjem

Uključiti sve
učenike u
športske
aktivnosti

Međurazredno
natjecanje

5.2010.

Uključiti što više
učenika u neke
sportske aktivnosti
tijekom cijele
školske godine

Obilježavanje
Dana škole

Uključivanje
učenika u razne
sportske
aktivnosti

Međurazredna
natjecanja,
smotre i
priredbe

30.5.2010.

„Važno je
sudjelovati“

Izborna nastava-Vjeronauk
Aktivnosti
Posjet crkvi Duha
Svetoga

Ciljevi
Primjena
naučenog znanja o
liturgijskom
prostoru i
liturgijskim
gestama

Namjena
Suradnja i
sudjelovanje u
životu župne
zajednice

Način realizacije
Prema
smjernicama
HNOS-a

Vremenik
Svibanj 2010.

Troškovnik
/

Način vrednovanja i
korištenje rezultata
Ponavkjanje i
primjena naučenog
gradiva

Nositelji aktivnosti
Vjeroučiteljica R.
Kadleček i župnik Z
Pažin

Izborna nastava-informatika
Aktivnosti

Informatika

Ciljevi

Namjena

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

Korištenje
stečenih znanja i
vještina u
svakodnevnom
životu za lakše
razumijevanje
nastavnog gradiva,
brže i kvalitetnije
rješavanje
postavljenih
zadataka,
proširivanje
znanja,
komunikaciju i
zabavu.

Način realizacije

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

Vremenik

Tijekom cijele
školske godine

Troškovnik

Način vrednovanja i
korištenje rezultata

Nositelji aktivnosti

Opisno i brojčano
vrednovanje
postignuda učenika
u skladu s
rezultatima,
ciljevima, zadadama
i sadržajima

Maja Jurid-Babaja

Izvannastavne aktivnosti—likovnjaci
Aktivnosti

Ciljevi

Namjena

Škola pleše

Prikazati tok i
karakter obrisnih
crta figura u
obliku krokija i
razvijati
sposobnost
točnog zapažanja

Usvojiti brz i
točan način
opažanja pokreta
tijela pri plesu i
likovni prikaz
opaženog
(croquis-kroki)

Dan škole

Uočiti, ostvariti,
vrjednovati i
primjeniti
estetske kriterije
i vrijednosti

Postaviti izložbu
likovnih radova
prema estetskim
kriterijima

Izrada kradeg
animiranog filma

Uočiti, spoznati i
primjeniti
osnovna znanja i
spoznaje o
animiranom
filmu

Svladati način
rada i prikazati
film

Način realizacije

Učenici
promatraju
plesače i crtaju
krokije
odabranom
likovnom
tehnikom
Postavljanje
izložbe u maloj
sali

Pomodu
digitalnog
fotoaparata i
računala

Vremenik

3.2010.

30.5.2010.

4.2010.

Troškovnik

Način vrednovanja i
korištenje rezultata

Zajednička analiza
Oko 10 kuna po uradaka – u kojem
učeniku
se sa što manje
poteza postigao
ponajbolji pokret

Potreban
pribor oko sto
kuna

Memorijska
kartica,
glinamol i
plastelin

Razgovor o
ostvarenosti
zadatka, dobiti
povratnu
informaciju od
posjetitelja
Postignuta
kvaliteta animacije
(pokreta),prikaz u
raznim
prrigodama

Nositelji aktivnosti

Članovi likovne
skupine i učitelj
l.k.

Članovi likovne
skupine i učitelj
l.k.

Članovi likovne
skupine i učitelj
l.k.

Ekskurzije i izleti
Aktivnosti
Ekskurzija

Ciljevi

Namjena

upoznati prirodne
i povijesne ljepote
domovine

razvijati ljubav
prema svojoj
domovini i
potaknuti učenike
na upoznavanje
Hrvatske

Način realizacije
putovanje na
četverodnevnu
ekskurziju

Vremenik
kolovoz, rujan
2009.

Troškovnik
1500kn

Način vrednovanja i
korištenje rezultata
primjena u gradivu
osmog razreda

Nositelji aktivnosti
razrednici i učenici
sedmih raztreda

