ŠKOLSKI KURIKULUM 1. RAZREDA
Učitelji: Ana Kraštek, Jadranka Hrgović, Jasminka Šimić, Aleksandra Szabo, Vesna Gogić

AKTIVNOSTI

CILJEVI

Izlet „Pozdrav
jeseni“
Posjet
voćnjaku

obilježja jeseni,
druženje i igre u
prirodi

Izlet „Pozdrav
proljeću

obilježja proljeda,
druženje i igre u
prirodi

Izvanučionička
nastava:
Mjesec knjige
Dan sjedanja na
mrtve
Školski sportski
dan

Važnost čitanja
Važnost predaka
u životu
Razvijanje
navijačkog duha
Njegovanje
običaja

NAMJENA
Stvaranje
veselog
razrednog
ozračja
i čuvanje
prirode
Stvaranje
veselog
razrednog
ozračja
i čuvanje
prirode
Razvijanje
sposobnosti
otkrivanja,
istraživanja i
stvaranja,
poticanje
timskog
i suradničkog
učenja

NAČIN REALIZACIJE

Boravak u prirodi

Boravak u prirodi

NAČIN
VREDNOVANJA I
KORIŠTENJE
REZULTATA

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

Nema troškova

Razgovor o načinu
provođenja slobodnog
vremena i
međusobnog druženja

Učitelji i učenici
razredne nastave

Nema troškova

Razgovor o načinu
provođenja slobodnog
vremena i
međusobnog druženja

Učiteljice

VREMENIK TROŠKOVNIK

Rujan

Svibanj

listopad
Knjižnica

Nema troškova
studeni

Groblje
Nema troškova
travanj
Sportska dvorana

Nema troškova
Veljača
Nema troškova

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

Učiteljice
Knjižničarka
Vjeroučiteljica
Učitelji TZK

Karnevalska
povorka
Kazališna
Predstava

Tijekom
godine
Razumijevanje
kazališnog djela i
kultura ponašanja

Dječje kazalište

Povezivanje
osjedaja u
domu s
osjedajima u
školi

Tematski
tjedan:
Božid u mom
razredu

Božidno ozračje u
učionici

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

Upoznavanje svog
zavičaja

Širenje spoznaja
učenika, znanja
i interesa

izlet

Svibanj

Aktivno
uključivanje u
život i izvan
sadržaja
nastavnih
predmeta

Igralište, igranje
Igralište, igranje
Škola - izložba
Spomenik poginulim
braniteljima Paljenje svijeda
Učionica

Rujan
Listopad
Listopad
Listopad,
studeni
Studeni
Prosinac
Veljača
Ožujak

Učionica radionice

prosinac

Pladanje
ulaznice i
prijevoza

zdravstvene kulture
Provjera
razumijevanja i
doživljaja

Razgovor o
vrijednostima života u
zajednici

Učitelji i učenici

Nema troškova

razgovor

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

Troškove i izleta
pladaju roditelji

Izvješde, prezentacija,
razgovori

Razrednik, učenici,
roditelji

Nema troškova

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

Učiteljice , učenici,
roditelji

Nema troškova

Izleti:
jednodnevni

Požega – Velika
Vukovar – Ilok
Kopački rit
Karanac –
Tikveš
Bizovačke
toplice
Obilježavanja:
Hrvatski
olimpijski dan
Dani
zahvalnosti za
plodove zemljeSUNCOKRETI
Dječji tjedan
Dan sjedanja na

Razvijanje
sportskog duha
Poticati veselje u
zajednici
Važnost plodova
zemlje
Važnost štednje
Poticati
domoljubne

Vukovar
Valentinovo
Uskrs
Dan planeta
Zemlje
Majčin dan
Dan obitelji
Dan škole

DOPUNSKA
NASTAVA
MATEMATIKE

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

Pomod pri
usvajanju
matematičkih
znanja. Razvoj
samostalnosti
kod učenika.

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.

DODATNA
NASTAVA
MATEMATIKE

Razvijati
sposobnosti
logičkog
razmišljanja,
zaključivanja,
brzog i lakog

Poticati interes
učenika za
proširenim
matematičkim
znanjem, razvoj
logičkog

Učionica
Učionica,
učionica
Učionica –
radionica
Druženje
Izložba, priredba…

Ožujak
Travanj
Svibanj
Svibanj
Svibanj

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

Tijekom
školske
godine

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

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

Tijekom
školske
godine

Radni listovi sa
zadacima za
dopunsku
nastavu.

Individualan rad, rad u timu,
frontalni.

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

Radni listovi sa
zadacima za
dodatnu
nastavu 1. r.

Vrednovanje sukladno
pravilniku o ocjenjivanju i
vrednovanju učenikova
postignuda. Listidi
usmene i pismene
provjere te opisno
pradenje napredovanja
učenika.
Pratiti i analizirati
napredovanje učenika
tijekom godine. Znanja i
sposobnosti usvojene
dodatnom nastavom
matematike koristiti u

Učiteljica i učenici.

Učiteljica i učenici.

Učiteljica i učenici.

DRAMSKA
SKUPINA

MALI ZBOR

RECITATORI

matematičkog
načina mišljenja i
komunikacije.
Razvijati svijest o
vlastitim
matematičkim
sposobnostima.
Utjecati na
sposobnost
aktivnog
primjenjivanja
stečenog znanja u
stvarnom životu.
Razvijanje
sposobnosti
pravilnog izgovora
i vještine javnog
govorenja.
Njegovanje
lijepog recitiranja,
pravilne
intonacije i
izgovora rečenica,
uživljavanje u
likove.
Razvijati
sposobnost
lijepog pjevanja
Razvijanje
sposobnosti
pravilnog izgovora
i vještine javnog
govorenja.
Njegovanje

mišljenja.

Skupni i
pojedinačni
nastupi
učenika.

Skupni nastupi
učenika.

Skupni i
pojedinačni
nastupi učenika

ostalim nastavnim
područjima ,
svakodnevnom životu te
kasnijem matematičkom
obrazovanju.

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

Tijekom
školske
godine,
jedan sat
tjedno.

Nastupi u različitim školskim
priredbama

Tijekom
školske
godine,
jedan sat
tjedno.

Odabir tekstova i pjesama.

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.

Nema troškova

Sudjelovanje u školskim
proslavama i sličnim
prigodama.

Učiteljica Ana Kraštek i
učenici

Sudjelovanje u školskim
proslavama.
Nema troškova.

Učiteljica Jasminka
Šimid

LIKOVNJACI

lijepog recitiranja,
pravilne
intonacije i
izgovora rečenica.
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

Potrošni
materijal za rad
učenika

Primjena naučenoga u
svakodnevnim
situacijama

Učiteljica Aleksandra
Szabo

ENGLESKI JEZIK

Suncokreti

-poduzetnički
dani

Maskenbal

Poticanje
kreativnosti
usmenog izraza,
usvajanja novog
leksika; jezična
komunikacija,
suradnički odnosi

Zahvala za
plodove zemlje
i povezivanje s
tradicijom
obilježavanja
Dana
Zahvalnosti u
SAD-u

Izrada plakata, prigodno
tematsko uređenje učionice

rujan 2012.

-razvijanje
poduzetničkih
znanja i
sposobnosti
Razvijati kod
učenika kulturu
maskiranja

28.9.2012.

Nastavnik engleskog
jezika

Oko 200 kn
Naučiti učenike
o povijesti
maskiranja i
povezati to s
tradicijom i

Uređenje učionice,
prezentacije, izrada plakata

Učenici i nastavnici

Veljača
2013.
Potrošni

Nastavni listidi te

Nastavnik engleskog

Eko dan – Dan
planeta Zemlje

Obilježavanje
Dana planeta
Zemlje

običajima
vezanim uz
maskiranja u
zemljama
engleskog
govornog
područja
Razvijanje jez.
Vještina vezanih
uz temu
planete Zemlje.

Izrada plakata, prezentacija

AKTIVNOSTI

CILJEVI

NAMJENA

NAČIN REALIZACIJE

Univerzalna
sportska škola

Višestrani
psihosomatski
razvoj učenika

Stedi navike
svakodnevnog
tjelesnog
vježbanja

Treninzi

materijal za rad
učenika

primjena naučenoga u
svakodnevnom životu

Potrošni
materijal za rad
učenika

Primjena naučenog u
svakodnevnoj
komunikaciji

Nastavnik engleskog
jezika

VREMENIK TROŠKOVNIK

NAČIN
VREDNOVANJA I
KORIŠTENJE
REZULTATA

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

Uključiti što više učenika
razredne nastave

Ivan Lozančid

22.4.2013.

tijekom
cijele šk.
godine

jezika

