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Š K O L S K I    K U R I K U L U M      4. RAZRED 

 

Učitelji: Sanja Zrinušić, Jadranka Hrgović, Jasminka Šimić, Aleksandra Szabo, Vesna Gogić 

Razredi: 4. a Čepin, 4.b Čepin, 4.Briješće, 4.b Briješće, 4. Razred Čepinski Martinci 

 

AKTIVNOSTI CILJEVI NAMJENA NAČIN 
REALIZACIJE 

VREMENIIK TROŠKOVNIK NAČIN 
VREDNOVANJA I 

KORIŠTENJA 
REZULTATA 

NOSITELJI 
AKTIVNOSTI 

 

 
Izlet „Pozdrav 
jeseni“ 
Posjet vodnjaku 
 

 
obilježja jeseni, 
druženje i igre u 
prirodi 

 
 
Stvaranje 
veselog 
razrednog 
ozračja 
i čuvanje prirode 

Boravak u prirodi 
 
 
 
 
 

Rujan 
 
 
 

Nema troškova 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razgovor o načinu 
provođenja 
slobodnog 
vremena i 
međusobnog 
druženja 
 

Učitelji i učenici 
razredne nastave 
 
 
 

 

Izlet „Pozdrav 
proljedu 

obilježja 
proljeda, 
druženje i igre u 
prirodi 
 

Stvaranje 
veselog 
razrednog 
ozračja 
i čuvanje prirode 

Boravak u prirodi 
 
 

Svibanj Nema troškova 
 

Razgovor o načinu 
provođenja 
slobodnog 
vremena i 
međusobnog 
druženja 

Učiteljice 
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Izvanučionička 
nastava: 
Mjesec knjige 
 
Dan sjedanja na 
Mrtve 
 
Školski sportski 
dan 
 
Karnevalska 
povorka 
 
 
Kazališna 
Predstava 
 
 
Posjet kinu 
Cinestar 
 
 

 
 
 
Važnost čitanja 
 
Važnost predaka 
u životu 
 
Razvijanje 
navijačkog duha 
 
Njegovanje 
običaja 
 
 
Razumijevanje 
kazališnog djela i 
kultura 
ponašanja 

 
 
Razvijanje 
sposobnosti 
otkrivanja, 
istraživanja i 
stvaranja, 
poticanje 
timskog 
i suradničkog 
učenja 

 
 
 
Knjižnica 
 
Groblje 
 
 
Sportska 
dvorana 
 
 
 
 
 
Dječje kazalište 

 
 
 
listopad, 
 
studeni 
 
 
travanj 
 
 
Veljača 
 
 
Tijekom godine 
 
 
 
 
 
Ožujak 

 
 
 
Nema troškova 
 
 
Nema troškova 
 
Nema troškova 
 
 
Nema troškova 
 
 
Pladanje ulaznice 
i prijevoza 

 
Slikanje, 
izvještavanje 
Broj neobveznih 
pročitanih djela 
Razgovor o načinu 
navijanja 
Pisana evaluacija 
Usporedna 
inicijalnih i 
finalnih mjerenja 
na 
satu tjelesne i 
zdravstvene 
kulture 
Provjera 
razumijevanja i 
doživljaja 

 
 
Učiteljice 
Knjižničarka 
Vjeroučiteljica 
Učitelji TZK 
 

 

 
Projekti: 
Školski: 
Dan sjećanja na 
Vukovar 
 

Razredni: 
Kakav zrak dišemo 
 
 
 

 
Osvijestiti 
važnost 
Vukovara  za našu 
domovinu. 
Samostalnim 
doprinosom 
omoguditi 
zajedničko rješenje 
postavljenog 
problema , 
dokazivanje 
zajedničke tvrdnje 

 
Istraživanje, 
suradnja i timski 
rad, 
raznovrsnost 
izvora 
informacija 
i oblika, metoda 
rada 

 
 
Učionica i izvan 
učionice, knjižnica, 
 
 
 
 
 

 
Studeni 
 
 
 
Rujan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nema troškova 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pisana 
evaluacija o 
svom radu u 
projektu i 
o projektu 
(rezultati, 
izbor teme, 
aktivnosti…) 

 
 
Učitelji i učenici  
 
 
 



3 
 

 
Tematski 
tjedan: 
Božid u mom 
razredu 
 
 

 
Božidno ozračje u 
učionici 

Povezivanje 
osjedaja u domu 
s 
osjedajima u 
školi 

 
Učionica - 
radionice 

 
prosinac 

 
 Nema troškova 
 

 
 
Razgovor o 
vrijednostima 
života u 
zajednici 

 
Učitelji i učenici  

 
ŠKOLA U PRIRODI  
Filip Jakov 
Split 
Mali Lošinj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Povezivanje 
sadržaja koje nudi 
određena 
destinacija sa  
nastavnim 
sadržajima, 
snalaženje 
učenika u prirodi, 
samostalno 
učenje,  škola 
plivanja. 

 
 
Nastava u 
prirodi, škola 
plivanja za 
učenike četvrtih 
razreda. 

 
Škola u prirodi na 
navedenim 
lokacijama 

 
 
Lipanj 
Travanj  
svibanj 

 
 
1.450,00 kn 
 
1.400,00 kn 
 
1.400,00 kn 
Troškove 
pladaju roditelji 

Pradenje učenika, 
pismeno pohvale, 
diplome –  za 
uređenje soba i 
sudjelovanje u 
natjecanjima 
večernjem 
programu. 
Likovni i literarni 
izričaj, fotografije. 
Izložba učeničkih 
uradaka i 
fotografija sa 
izleta. 
Prezentacija 
roditeljima. 

Učitelji i učenici 
razredne 
nastave 
 

Integrirani 
dani: 
Dani kruha – Posjet 
pekarnici 
Knjiga 
Dan sjedanja na 
Vukovar 
Zima 
Maškare 
Voda 
Uskrs 
Priroda 
Majka 

 
 
 
Važnost plodova 
jeseni 
Poticati interes za 
čitanjem 
Poticanje 
domoljublja 
Narodni običaji 
Obilježja zime 
Njegovanje 
narodnih običaja 
Značaj vode 
Radost rađanja 
novog života 
Značaj prirode za 

 
 
Osjetiti 
povezanost 
sadržaja iz 
različitih 
predmeta i 
stvaranje slike 
cjelokupnog 
dječjeg okružja 

 
 
Učionica, škola, 
pekarnica 
Učionica, 
knjižnica, knjižara 
Vukovarska ulica- 
spomenik braniteljima 
u Čepinu 
 
Učionica 
Učionica 
Učionica, 
Čepin 
Crni fok 

 
 
Rujan 
Listopad 
studeni 
Prosinac 
siječanj 
veljača 
ožujak 
ožujak 
Travanj 
svibanj 

 
 
Troškovi za 
svijede, za 
izradu maski 

Na nastavi PiD-a, 
HJ, LK usmeno i 
pismeno 
izražavanje 
dojmova, izrada 
plakata.  Unutar 
razrednog 
odjela, 
povedanje 
kvalitete 
nastavnog rada 
 

Učitelji  i učenici 
tredih razreda. 
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sva živa bida 
Lijepi osjedaji 
prema majci 

Učionica,  
Učionica, park 
Učionica 

 

Razredni 
svečani 
događaji: 
Završna 
priredba 

 
Prezentiranje 
dječjih uradaka, 
vještina, 
sposobnosti i 
kreativnosti 

 
Ponos na svoje 
rezultate rada i 
javni nastup 

 
Učionica 
Priredba i druženje 

 
Zadnji tjedan 

 
Nema troškova 
 

- 
razgovor 

Razrednica, 
vjeroučiteljica, 
učiteljica 
engleskog 
jezika, učitelj 
njemačkog 
jezika i učenici 

 
Ekskurzija : 
-Zagreb –Zagorje –
Krapina (dvodnevna ) 
 
Pula, Brijuni 
(trodnevna ) 
 
Izleti: jednodnevni 
 

 
Požega – Velika 
Vukovar – Ilok 
Kopački rit 
Karanac –Tikveš 
Bizovačke toplice 
 
 

Upoznavanje 
glavnog grada RH i 
šireg zavičaja, 
posjetiti važnije 
kulturnopovijesne 
spomenike i 
Muzej krapinskog 
pračovjeka 
Upoznavanje 
grada Pule, 
Nacionalnog parka 
Brijuni 
 
Upoznavanje svog 
zavičaja 
 

Širenje spoznaja 
učenika, znanja 
i interesa 
 

ekskurzija Svibanj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travanj, 
svibanj 

Troškove 
ekskurzije i 
izleta pladaju 
roditelji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvješte, 
prezentacija, 
razgovori 
 

Razrednik, 
učenici, roditelji 
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Suradnja s knjižnicom: 
Međunarodni dan 
ozonskog omotača 
Razlika između 
beletristike i priručne 
literature 

Obilježiti 
Međunarodni dan 
ozonskog 
omotača 
Naučiti razliku 
između 
beletristike i 
priručne 

Osvijestiti 
važnost 
očuvanja 
zdravog okoliša 
Upoznati i 
koristiti 
knjižnicu kao 
mjesto 
edukacije 

 
Radionica, crtani 
film 
Predavanje, 
radionica 
 

rujan 
prosinac 
 

Nema troškova 
 

Evaluacijski 
listid, razgovor 
Provjeravanje 
primjene 
stečenih znanja 

Razrednik, 
knjižničar 
 

Sportska natjecanja: 

Nogomet i graničar 

Sudjelovati u 
školskim 
sportskim 
natjecanjima u 
nogometu 
(dječaci) i 
graničaru 
(djevojčice) 

Razvijanje 
sportskog i 
natjecateljskog 
duha 

Sportska 
natjecanja 

Travanj, 
svibanj, lipanj 

Nema troškova 
 

Rezultati 
natjecanja 

Razrednici, 
učenici, učitelj 
TZK 

Obilježavanja: 
Hrvatski 
olimpijski dan 
Dani 
zahvalnosti za 
plodove zemlje- 
SUNCOKRETI 
Dječji tjedan 
Dan štednje 
Dan sjedanja na 
Vukovar 
Valentinovo 
Uskrs 
Dan planeta 
Zemlje 
Majčin dan 
Dan obitelji 
Dan škole 

 
Razvijanje sportskog 
duha 
Poticati veselje u 
zajednici 
Važnost plodova 
zemlje 
Važnost štednje 
Poticati domoljubne 
osjedaje 
Njegovanje pozitivnih 
odnosa 
Objasniti razlog 
obilježavanje ovog 
dana 
Buđenje novog života 
Poticati očuvanje 
okoliša 
Ljubav prema 
majkama 
Obitelj kao temelj 
društva 
Škola je drugi dom 

 
Aktivno 
uključivanje u 
život i izvan 
sadržaja 
nastavnih 
predmeta 

 
Igralište, - 
igranje 
Igralište, - 
igranje 
Škola - izložba 
Banka 
Spomenik 
poginulim 
braniteljima - 
Paljenje svijeda 
Učionica 
Učionica 
Učionica, grad 
učionica 
Učionica – 
radionica 
Druženje 
Izložba, priredba… 

 
Rujan 
Listopad 
Listopad 
Listopad, 
studeni 
Studeni 
Prosinac 
Veljača 
Ožujak 
Ožujak 
Travanj 
Svibanj 
Svibanj 
Svibanj 

Nema troškova 
 

Pratiti stvaranje 
cjelokupne slike 
o 
životu u našem 
mjestu, 
državi, Zemlji 

Učiteljice , 
učenici, roditelji 
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DOPUNSKA NASTAVA 
MATEMATIKE 
 
 
 
 
 
 
 

Individualni rad s 
učenicima koji 
imaju problema u 
usvajanju gradiva, 
vježbanje 
nastavnog gradiva  
 
 
 

Pomod pri 
usvajanju  
matematičkih 
znanja. Razvoj 
samostalnosti 
kod učenika. 
 
 
 

Pisanje, računanje, 
objašnjavanje, 
usmena i pismena 
provjera učenika. 
 
 
 
 
 
 

Rujan 
Listopad 
Listopad, 
studeni 
studeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratiti učeničku 
sposobnost 
povezivanja 
različitih 
izvora znanja i 
sadržaja o jednoj 
temi 
 
 
 

Učiteljica i 
učenici. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DOPUNSKA NASTAVA 
- HRVATSKI  JEZIK 
 
 

 
 
 
Individualni rad s 
učenicima koji 
imaju problema u 
usvajanju gradiva, 
vježbanje 
nastavnog gradiva 

 
 
 
Ovladavanje 
temeljnim 
znanjem kao 
preduvjetom 
daljnjeg rada i 
napredovanja u 
radu. 

 
 
 
Pisanje, čitanje, 
razumijevanje 
pročitanog, 
prepričavanje, 
obrazlaganje 
gramatičkih i 
pravopisnim 
sadržaja. 

 
 
 
Tijekom 
školske godine 

 
 
 
Radni listovi sa 
zadacima za 
dopunsku 
nastavu. 

 
 
 
Vrednovanje 
sukladno 
pravilniku o 
ocjenjivanju i 
vrednovanju 
učenikova 
postignuda. 
Listidi usmene i 
pismene 
provjere te 
opisno pradenje 
napredovanja 
učenika. 

 
 
 
Učiteljica i 
učenici. 
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DODATNA NASTAVA 
MATEMATIKE 

Razvijati 
sposobnosti 
logičkog 
razmišljanja, 
zaključivanja, 
brzog i lakog 
matematičkog 
načina mišljenja i 
komunikacije. 
Razvijati svijest o 
vlastitim 
matematičkim 
sposobnostima. 
Utjecati na 
sposobnost 
aktivnog 
primjenjivanja 
stečenog znanja u 
stvarnom životu. 

Poticati interes 
učenika za 
proširenim 
matematičkim 
znanjem, razvoj 
logičkog 
mišljenja.  

Individualan rad, 
rad u timu, 
frontalni. 

Tijekom 
školske godine, 
1 sat tjedno, 
ukupno 35 sati. 

Radni listovi sa 
zadacima za 
dodatnu 
nastavu 

Pratiti i 
analizirati 
napredovanje 
učenika tijekom 
godine. Znanja i 
sposobnosti 
usvojene 
dodatnom 
nastavom 
matematike 
koristiti u 
ostalim 
nastavnim 
područjima , 
svakodnevnom  
životu te 
kasnijem 
matematičkom 
obrazovanju.   

Učiteljica i 
učenici.  

 

DRAMSKA SKUPINA Razvijanje 
sposobnosti 
pravilnog 
izgovora i vještine 
javnog govorenja. 
Njegovanje 
lijepog 
recitiranja, 
pravilne 
intonacije i 
izgovora 
rečenica, 
uživljavanje u 
likove. 

Skupni  i 
pojedinačni 
nastupi učenika.  

Odabir tekstova, 
čitanje tekstova u 
uvježbavanje 
igrokaza. Izrada 
rekvizita za 
igrokaze. 

Tijekom 
školske godine, 
jedan sat 
tjedno. 

Vlastiti 
materijal za rad. 

Postignuti 
rezultati na 
smotrama I 
natjecanjima, 
uspješnost 
nastupa. 
Sudjelovanje na 
školskim  
proslavama I 
sličnim 
prigodama 

Učiteljice 
Jadranka 
Hrgovid   i Vesna 
Gogid te učenici 
članovi dramske 
skupine. 
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MALI ZBOR Razvijati 
sposobnost 
lijepog pjevanja 

Skupni nastupi 
učenika. 

Nastupi u različitim 
školskim 
priredbama 

Tijekom 
školske godine, 
jedan sat 
tjedno. 

Nema troškova Sudjelovanje u 
školskim 
proslavama i 
sličnim 
prigodama. 

Učiteljica Sanja 
Zrinušid i učenici 

RECITATORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razvijanje 
sposobnosti 
pravilnog 
izgovora i vještine 
javnog govorenja. 
Njegovanje 
lijepog 
recitiranja, 
pravilne 
intonacije i 
izgovora 
rečenica. 

Skupni  i 
pojedinačni 
nastupi učenika 

Odabir tekstova i 
pjesama. 

Tijekom 
školske godine, 
jedan sat 
tjedno 

Nema troškova. Sudjelovanje u 
školskim 
proslavama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Učiteljica 
Jasminka Šimid 

 
LIKOVNJACI 

Poticati 
razumijevanje 
vizualno-likovnog 
jezika,zajednički 
rad,razumijevanje 
slikarstva, 
kiparstva, poticati 
kreativnost i 
likovnu 
nadarenost kod 
učenika. 
 
 

Sudjelovanje na 
izložbama  

Crtanje, slikanje, 
modeliranje, 
oblikovanje, 
uređenje 
panoa,sudjelovanje 
u izradi izložbi. 

Tijekom 
školske godine, 
jedan sat 
tjedno 

Vlastiti učenički 
likovni pribor, 
hamer, ljepila, 
kolaž papir 

Pismeno 
pradenje 
napredovanja 
učenika,  
zadovoljstvo 
učenika zbog 
proširivanja 
likovnih 
spoznaja i 
sposobnosti i 
sudjelovanja u 
oplemenjivanju 
unutrašnjeg 
prostora škole  
- analiza rada na 

kraju školske 

godine 
 

Učiteljica 
Aleksandra 
Szabo 

               


