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AKTIVNOSTI CILJEVI NAMJENA NAČIN 

REALIZACIJE 

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN  

VRJEDNOVANJA 

I KORIŠTENJA  

REZULTATA 

NOSITELJI 

HRVATSKI  

OLIMPIJSKI DAN 

Masovno  

uključivanje 

učenika u  

športske aktivnosti 

koje doprinose 

njihovom općem i 

boljem zdravlju 

Razvijati svijest o 

potrebi svakodnevnog 

vježbanja i uključivanja 

u različite sportove 

Trčanje i različita 

razredna natjecanja 

 10. 9.  Nema troškova Podjela nagrada Učenici učitelji 

 prof. TZK 

DANI KRUHA 

Projektni dan 

DAN JABUKA 

Razvijanje kulture 

blagovanja 

- Razvijanje potrebe 

zdrave prehrane 

Kroz nastavne sadržeje 

i zajedničkom 

proslavom u školi 

1.10 Nema troškova Prezentacija naučenog Učenici učitelji 

roditelji 

vanjski suradnici 

MASKENBAL Poticati razvoj 

mašte ,kreativnosti 

i zadovoljstva u 

radu 

Njegovanje kulturne 

baštine zavičaja 

Kroz nastavne sadržaje 

, prigodnom povorkom 

i plesom pod maskama 

8.3. Individualno , ovisno 

o zahtjevnosti maske 

Izbor najljepše maske Učenici učitelji 

roditelji 

vanjski suradnici 

ŠKOLA SLIKA Upoznavanje i 

razumijevanje 

likovnog jezika, 

likovnih i 

kompozicijski 

Razvoj sklonosti za 

likovno stvaranje, 

sudjelovanje u 

likovnim natječajima, 

izložbama likovnih 

Izložba slika i radova 

 

5.mj.. Nema trošova Prezentacija 

naslikanog i odabir 

najboljih radova 

Učenici učitelji 

roditelji 

vanjski suradnici 



elemenata, 

usvajanje rada s 

raznim likovnino-

tehničkim 

srestvima i 

likovnim 

tehnikama 

uradaka 

EKO DAN 

Projektni dan 

DAN VODA 

Učiti učenike da 

svatko od njih 

svojim ponašanjem 

utječe na opstanak 

Zemlje 

 

 

 

 

 

Razvijenje ekološke 

svijesti, poticanje 

radosti istraživanja i 

stvaranja 

Integrirani nastavni 

dan 

  22.3 Papir , boje.. Vrjednovanje skupnog 

rada, fotografiranje i 

prezentacija naučenog 

Učenici, učitelji, 

roditelji, 

vanjski suradnici 

ŠPORTSKI DAN Uključivanje 

učenika u  

športske aktivnosti 

,razvijanje kulture 

navijanja i 

ponašanja na 

sportskim 

događajima 

  

Razvijanje higijensko- 

zdravstvene kulture 

Međurazredna 

natjecanja 

 V. mj. Neme troškova Vrjednovanje kroz 

pohvale i nagrade 

Učenici, učitelji, 

vanjski suradnici 

DAN ŠKOLE Omogućiti 

učenicima da 

izraze svoje 

individualne 

sklonosti i vještine, 

te da se osjećaju 

uspješnima 

Razvoj ponosa i 

uspješnosti u javnim 

nastupima 

Izlet, 

priredba,prezentacija 

 

28.5. 

Nema troškova Prezentacija 

najuspješnijih radova 

tijekom godine 

 

Učenici ,učitelji 

POSJET DJEČJEM 

KAZALIŠTU 

Razvijati potrebu 

gledanja kazališnih 

predstava, učiti 

učenike kulturnom 

ponašanj u 

kazalištu 

Razvijanje opće kulture Gledanje predstava u 

Dječjem kazalištu 

Branka Mihaljevića u 

Osijeku 

Tijekom godine Ulaznica +prijevoz Vrjednovanje kroz 

povezivanje sa 

nastavnim sadržajima , 

medijske i  likovne 

kulture 

Učenici, učitelji, 

vanjski suradnici 



 

 

 

 

POZDRAV 

GODIŠNJIM DOBIMA 

Razvijanje 

sposobnosti 

promatranja i 

uočavanja 

promjena u prirodi 

Uočavanje, sustavno 

praćenje, bilježenje 

podataka o promjenama 

u prirodi 

Izleti u prirodu Tijekom šk. godine Nema troškova Naučeno primjeniti u 

nastavi i 

svakodnevnom životu 

Učenici ,učitelji, 

roditelji 

BLAGDANI 

 

Učenje kroz 

povezivanje 

spoznajnog, 

socijalnog, 

moralnog i 

duhovnog razvoja 

djeteta u 

neposrednoj 

životnoj sredini 

Razvoj stvaralačkih 

sposobnosti kroz 

pismeni,usmeni, 

likovni, glazbeni, 

scenski i molitveni 

izričaj 

Kroz kreativne 

radionice , 

humanitarne akcije, 

božićnu svečanu 

priredbu 

XII. mj. Individualno ovisno o 

mogućnostima 

Vrijednovanje 

stvaralačkog izričaja 

kroz anketu 

Učenici, roditelji, 

učiteljica Anita 

Cestar i vanjski 

suradnici 

OTVORENI DAN ZA 

RODITELJE 

2.a M 

Poticanje aktivne 

suradnje s 

roditeljima 

Uključiti aktivno 

roditelje kao pomoć u 

radu s učenicima 

Kroz radionice i 

sadržaje sata 

razrednika 

Tijekom godine 

jedan dan u 

mjesecu 

Nema troškova Kroz anketu za 

roditelje i učenike 

Učenici, učiteljica 

Anita Cestar 

roditelji i vanjski 

suradnici 

TERENSKA 

NASTAVA   

(uz korelaciju 

nastavnih predmeta) 

banka,pošta,zdravstven

e ustanove muzej, 

knjižnica,posjet 

seoskom gospodarstvu 

 

 

 

Povezati 

neposrednu 

stvarnost i 

nastavne 

sadržaje 

Osposobiti 

učenike za primjenu  

stečenih znanja u 

neposrednoj 

stvarnosti 

Obilazak i posjet 

mjestima 

vezanim uz nastavni 

plan i program 

Tijekom školske 

godine 

Troškovi organizacije 

i realizacije 

Naučeno primjeniti u 

nastavi , usmenom 

provjerom vrjednovati 

i ocijeniti učenike 

Učiteljice Anita 

Cestar i Renata 

Viviora Rous te 

učenici 

JEDNODNEVNA 

EKSKURZIJA 

 

 

 

 

Upoznavanje šireg  

zavičaja 

Upoznavanje 

znamenitosti šireg 

zavičaja 

Jednodnevna 

ekskurzija 

 

IV. mj. 

 

Troškovi organizacije 

izleta 

Naučeno primjeniti u 

nastavi , usmenom 

provjerom vrjednovati 

i ocijeniti učenike 

Učenici, učitelj, 

roditelj 



 

 

 

DOPUNSKA 

NASTAVA 

-hrvatski jezik 

- matematika 

Pomoći u učenju i 

uspješnom 

savladavanju 

nastavnih sadržaja 

i hrvatskog jezika i 

matematike 

Osposobljavanje za 

samostalno praćenje 

nastavnih sadržaja i 

nastavak školovaja 

 Na satu dopunske 

nastave, po planu i 

programu 

Tijekom godine Nema troškova Redovitim praćenjem 

rada i napredovanja 

učenika doprinjeti 

konačnoj ocjeni 

Učiteljice Anita 

Cestar i Renata 

Viviora Rous te 

učenici 

DODATNA NASTAVA Razvijanje 

logičkog mišljenje 

i zaključivanja 

Organizira se za 

učenike koji su izrazito 

zainteresirani za 

predmet,a imaju i 

predznanja koja kroz 

ovaj oblik nastave žele 

proširiti 

Program se realizira 

kroz sate dodatne 

nastave uz uporabu 

svih aktivnih oblika i 

metoda rada 

Tijekom godine  

1.tjedno 

Nema troškova Individualno  Učiteljice Anita 

Cestar i Renata 

Viviora Rous te 

učenici 

KREATIVNO 

EKOLOŠKA GRUPA 

Razvijati 

kreativnost kod 

učenika, 

samopouzdanje, 

ekološku 

 svijest. Živjeti u 

skladu  

s prirodom 

 

 

Osposobiti učenike za 

ručni rad i samostalno 

razmišljanje i 

djelovanje 

Program se realizira  

kroz radionice,priredbe 

i praktične radove 

Tijekom školske 

godine  

1 tjedno 

Nema troškova Sudjelovanjem  na 

školskim 

priredbama,pohvalama 

i poticanju za daljni 

rad 

Učiteljica Renata 

Viviora Rous i 

učenici 

MJEŠOVITA GRUPA  Kroz kombinirane 

aktivnosti i 

stvaralačke igre 

razvijati različite 

učeničke 

sposobnosti 

Razvoj interesa i 

stvaralačkih 

sposobnosti, područja 

likovnog,tjelesnog, 

ekološkog,scenskog 

literarnog izričaja 

Izvanastavna aktivnost  

učenika razredne 

nastave, 1 sat tjedno 

Tijekom školske 

godine 

Potrošni materijal za 

rad učenika 

Pismeno praćenje 

učenika u 

napredovanju i 

zalaganju, izložbe na 

školskoj razini i drugoj 

razini 

Učeteljica  

Anita Cestar 

I učenici 


