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AKTIVNOSTI

CILJEVI

NAMJENA

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAČIN
VREDNOVANJA I
KORIŠTENJE
REZULTATA

HRVATSKI
OLIMPIJSKI
DAN

Masovno
uključivanje učenika u
športske aktivnosti koje
doprinose njihovom opdem i
boljem zdravlju

Razvijati svijest o potrebi
svakodnevnog vježbanja i
uključivanja u različite
sportove

Trčanje i različita razredna
natjecanja

10. 9. 2012.

Nema troškova

Podjela nagrada

Učenici učitelji
prof. TZK

Razvijanje kulture blagovanja

- Razvijanje potrebe zdrave
prehrane

Kroz nastavne sadržaje i
zajedničkom proslavom u školi

28.9.2013.

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

veljača 2013..

Individualno ,
ovisno o
zahtjevnosti
maske

Izbor najljepše maske

Učenici učitelji
roditelji
vanjski
suradnici

DAN
SJEČANJA NA
VUKOVAR

Odgoj za humanost i
nenasilno rješavanje sukoba

Obilježiti dan sjedanja na
Vukovar

Paljenje svijeda kod spomenika
hrvatskih branitelja

Studeni 2012.

Svijede

Vrednovanje kroz
pohvale

Učenici i
učitelji

Učiti učenike da svatko od
njih svojim ponašanjem
utječe na opstanak Zemlje

Razvijanje ekološke svijesti,
poticanje radosti
istraživanja i stvaranja

Papir, boje

Vrjednovanje
skupnog rada,
fotografiranje

Učenici,
učitelji,
roditelji,
vanjski

Projekt škole
Čepinski
suncokreti
DANI KRUHA

EKO DAN

Integrirani nastavni dan

Travanj 2013.

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

suradnici

ŠPORTSKI
DAN

DAN ŠKOLE

Uključivanje učenika u
športske aktivnosti ,razvijanje
kulture navijanja i ponašanja
na sportskim događajima
Omoguditi učenicima da
izraze svoje individualne
sklonosti i vještine, te da se
osjedaju uspješnima

POSJET
DJEČJEM
KAZALIŠTU

Razvijati potrebu gledanja
kazališnih predstava, učiti
učenike kulturnom ponašanje
u kazalištu

POZDRAV
GODIŠNJIM
DOBIMA

Razvijanje sposobnosti
promatranja i uočavanja
promjena u prirodi

BLAGDANI

OTVORENI
DAN ZA
RODITELJE
4.a i 4.b M

Učenje kroz povezivanje
spoznajnog, socijalnog,
moralnog i duhovnog razvoja
djeteta u neposrednoj
životnoj sredini

Poticanje aktivne suradnje s
roditeljima

Razvijanje higijenskozdravstvene kulture

Integrirani nastavni dan

Razvoj ponosa i uspješnosti
u javnim nastupima

Izlet, priredba,prezentacija

Razvijanje opde kulture

Gledanje predstava u Dječjem
kazalištu Branka Mihaljevida u
Osijeku

Izleti u prirodu

Uočavanje, sustavno
pradenje, bilježenje
podataka o promjenama u
prirodi
Razvoj stvaralačkih
sposobnosti kroz
pismeni,usmeni, likovni,
glazbeni, scenski i molitveni
izričaj

Uključiti aktivno roditelje
kao pomod u radu s
učenicima

Učenici,
učitelji, vanjski
suradnici

Nema troškova

Vrjednovanje kroz
pohvale i nagrade

Nema troškova

Prezentacija
najuspješnijih radova
tijekom godine

Tijekom godine

Ulaznica
+prijevoz

Vrjednovanje kroz
povezivanje sa
nastavnim sadržajima
, medijske i likovne
kulture

Učenici,
učitelji, vanjski
suradnici

Tijekom šk. godine

Nema troškova

Naučeno primjeniti u
nastavi i
svakodnevnom životu

Učenici
,učitelji,
roditelji

Kroz kreativne radionice ,
humanitarne akcije, božidnu
svečanu priredbu

Prosinac 2012.

Individualno
ovisno o
mogudnostima

Vrjednovanje
stvaralačkog izričaja
kroz anketu

Kroz radionice i sadržaje sata
razrednika

Tijekom godine
jedan dan u
mjesecu

Nema troškova

Kroz anketu za
roditelje i učenike

Svibanj2013.

Svibanj2013.

Učenici
,učitelji

Učenici,
roditelji,
učiteljica Anita
Cestar i vanjski
suradnici
Učenici,
učiteljice Anita
Cestar i
Renata
Viviora- Rous
,roditelji i
vanjski
suradnici

DAN
DAROVITIH
UČENIKA

Osvijestiti
postojanost darovitosti u
različitim područjima znanja

ŠKOLA U
PRIRODI
Filip Jakov

Upoznavanje primorskog
zavičaja

DOPUNSKA
NASTAVA

Usvojiti početno čitanje i
pisanje, usvojiti brojeve,
zbrajanje i oduzimanje do 20

DODATNA
NASTAVA

Razvijanje logičkog mišljenje i
zaključivanja

MALI
CVJEĆARI

KREATIVNA I
EKO
RADIONICA

ZDRAVSTVENI
I GRAĐANSKI
ODGOJ

Kako u životu
Primijeniti i iskoristiti
vlastite sposobnosti
Upoznavanje znamenitosti
i obilježja primorskog
zavičaja
Organizira se na određeno
vrijeme kao pomod u
savladavanju školskog
gradiva
Organizira se za učenike
koji su izrazito
zainteresirani za predmet,a
imaju i predznanja koja
kroz ovaj oblik nastave žele
proširiti

Kroz integriranu nastavu i
roditeljske sastanke

21.3.2013.

Individualno

Lipanj 2013..

Troškovi
organizacije
izleta

Na satu dopunske nastave, po
planu i programu

Tijekom godine

Nema troškova

Prema planu i programu

Tijekom godine

Nema troškova

višednevna ekskurzija

Razvijanje svijesti o važnosti
očuvanja prirode,posebice
cvijeda i ostalog bilja.

Uređenje učionice i
škole,školskog okoliša

Izvan nastavna aktivnost
učenika razredne nastave, 1 sat
tjedno

Tijekom školske
godine

Potrošni
materijal za rad
učenika

Razvijanje
kreativnosti i samostalnosti
kod učenika

Primjena naučenog u životu
,uočavanje ljepote življenja
u skladu s prirodom i
prirodnim materijalima

Izvannastavna aktivnost
učenika razredne nastave, 1 sat
tjedno

Tijekom školske
godine

Eko materijal i
donirani
materijal

Uočiti važnost tjelesne
aktivnosti,zdrave
prehrane,higijene,ponašanja
prema odraslima ,djeci i

Razvijanje kvalitete
osobnog života i cjelokupne
zajednice i društva

Kroz različite aktivnosti i
radionice na satu razredne
zajednice te kroz,nastavne
sadržaje i projekte

Tijekom godine
2012./2013.

Nema troškova

prezentirati i
primjeniti u životu
Naučeno primjeniti u
nastavi , usmenom
provjerom
vrjednovati i ocijeniti
učenike
Redovitimpradenjem
rada i napredovanja
učenika doprinjeti
konačnoj ocjeni

ankete, upitnici,
natjecanja u odjelu

Pismeno pradenje
učenika u
napredovanju i
zalaganju, izložbe na
školskoj razini i
drugoj razini
Pismeno pradenje
učenika u
napredovanju i
zalaganju, izložbe na
školskoj i drugoj
razini, sudjelovanje
na smotrama zadruge
Pradenjem rada i
ponašanja,
napredovanja
učenika

Učenici,
učiteljice

Učenici,
učitelj, roditelj

Učiteljica i
učenici

Učiteljica i
učenici

Učeteljica
Anita Cestar
I učenici

Učiteljica
Renata Viviora
Rous

Učiteljica Anita
Cestar i
Renata Viviora
Rous

životinjama i
prirodi…Osvijestiti odnose
između spolova…Uočiti
negativnosti droga
Učiteljice
Anita Cestar i
Renata Viviora
Rous
I vanjski
suradnici
Učiteljice
Anita Cestar i
Renata Viviora
Rous
I vanjski
suradnici

PROJEKT
Čovjek to sam
ja

Razvijati zdravstveno
higijenske navike,spoznati
nastanak novog života,odnos
između spolova i spolnoj
toleranciji

Podizanje
zdravstvene i društvene
svijesti učenika u osobnom
životu i životu zajednice

Kroz više radionica

Tijekom godine
2012./2013

Nema troškova

Kroz prezentacije i
radne listove

PROJEKT
Živimo s
prirodom

Razvijanje ekološke svijesti,
odnosa u prirodi- ljudi,biljke i
životinje,

Osigurati zdraviji okoliš za
budude naraštaje

Kroz više radionica

Tijekom
godine2012./2013.

Nema troškova

Kroz prezentacije i
radne liste,konkretan
uradak

Upoznavanje brežuljkastog
zavičaja

Upoznavanje znamenitosti
brežuljkastog zavičaja.

Dvodnevna ekskurzija

Svibanj

Troškovi
organizacije
izleta.

Naučeno primijeniti u
nastavi.

Učiteljica:
Renata
Viviora- Rous

Spoznati važnost pomodi
starijima, moralnih
vrijednosti čovjeka.

Razvijati svijest da su stariji
jednako vrijedni i pomod im
dobro dođe.

Priredba u staračkom i mali
poklon kao znak pažnje.

Za Božid i Uskrs

Pokloni za dom.

Naučiti se ponašati u
skladu moralnih i
kulturnih vrijednosti.

Učiteljica:
Renata
Viviora- Rous

TROŠKOVNIK

NAČIN
VREDNOVANJA I
KORIŠTENJE
REZULTATA

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

Uključiti što više
učenika razredne
nastave

Ivan Lozančid

DVODNEVNA
EKSKURZIJA
Lonjsko polje
Posjet
staračkom
domu u
Čepinu

AKTIVNOSTI

CILJEVI

NAMJENA

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

Univerzalna
sportska škola

Višestrani psihosomatski
razvoj učenika

Stedi navike svakodnevnog
tjelesnog vježbanja

Treninzi

tijekom cijele šk.
godine

