
KURIKULUM DRUGIH RAZREDA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012. 
 
 
UČITELJICE: ZLATA HOSU,  LUKRECIJA ŠARID i VESNA GOGID 

 
AKTIVNOSTI 

 
CILJEVI 

 
NAMJENA 

 
NAČIN 

REALIZACIJE 

 
VREMENIK 

 
TROŠKOVNIK 

NAČIN 
VREDNOVANJA 
I KORIŠTENJA 
REZULTATA 

 
NOSITELJI 

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 

Međurazredna 
natjecanja i 
trčanjem do 
zdravlja 

9.9.2011. Sredstva za 
medalje i nagrade 

Izvješda učitelja, 
fotografije,podjela 
nagrada 

Učenici, učitelji, 
nastavnici TZK 

DANI KRUHA Razvijanje kulture 
blagovanja  

Razvijanje potrebe 
zdrave prehrane 

Kroz nastavne 
sadržaje i 
zajedničkom 
proslavom u školi 

30.9.2011. Troškove snose 
roditelji 

Izložba pekarskih 
proizvoda, usmeno 
izražavanje 
dojmova 

Učenici, učitelji, 
roditelji, vanjski 
suradnici 

DAN SJEĆANJA NA 
VUKOVAR 

Upoznati značaj 
vukovarske bitke u 
Domovinskom ratu 

Razvijanje ljubavi 
prema domovini 

Istraživanje, izrada 
plakata 

31.10.2011. Nema troškova Vrednovanje 
skupnog rada, 
prezentacija 
plakata 

Učenici, učitelji 

MASKENBAL Poticati razvoj 
mašte, kreativnosti 
i zadovoljstva u 
radu 

Njegovanje 
narodnih običaja i 
kulturne baštine 

Kroz nastavne 
sadržaje, 
prigodnom 
povorkom i plesom 
pod maskama 

Veljača 2012. Individualno, 
ovisno o 
zahtjevnosti maske  

Izbor najljepše 
maske 

Učenici, učitelji, 
roditelji 



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

Razvijanje 
ekološke svijesti, 
poticanje radosti 
istraživanja i 
stvaranja 

Integrirani 
nastavni dan 

Svibanj 2012. Papir, boje… Vrednovanje 
skupnog rada, 
fotografiranje 

 

ŠKOLSKI ŠPORTSKI 
DAN 

Uključivanje 
učenika u športske 
aktivnosti, 
razvijanje kulture 
navijanja i 
poticanje 
sportskog 
ponašanja 

Uvoditi učenike u 
sustav 
organiziranih 
natjecanja 

Međurazredna 
natjecanja 

30.4. 2012.  Nema troškova Vrednovanje kroz 
pohvale i nagrade 

Učenici, učitelji 

DAN ŠKOLE Omoguditi 
učenicima da 
izraze svoje 
individualne 
sklonosti i vještine, 
te da se osjedaju 
uspješnima 

Razvoj ponosa i 
uspješnosti u 
javnim nastupima 

Izlet, priredba, 
prezentacija 

25.5.2012. Nema troškova Prezentacija 
najuspješnijih 
radova tijekom 
godine 

Učenici, učitelji 

POSJET DJEČJEM 
KAZALIŠTU 

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

Razvijanje opde 
kulture 

Gledanje 
predstava u 
Dječjem kazalištu 
Branka Mihaljevida 
u Osijeku 

Tijekom godine Ulaznice + prijevoz Povezivanje sa 
nastavnim 
sadržajima 
medijske i likovne 
kulture 

Učenici, učitelji 

POZDRAV 
GODIŠNJIM 
DOBIMA 

Razvijanje 
sposobnosti 
promatranja i 
uočavanja 
promjena u prirodi 

Uočavanje, 
sustavno pradenje, 
bilježenje 
podataka o 
promjenama u 
prirodi 

Izleti u prirodu Tijekom školske 
godine 

Nema troškova Naučeno primijeniti 
u nastavi i 
svakodnevnom 
životu  

Učenici, učitelji 



BLAGDANI Poticati njegovanje 
običaja 

Obilježavanje 
blagdana 

Prigodne priredbe, 
kreativne 
radionice 

Uoči blagdana Troškovi za izradu 
ukrasa 

Analizirati 
uspješnost 
obilježavanja 
blagdana 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

JEDNODNEVNA 
EKSKURZIJA 

Upoznavanje užeg 
zavičaja 

Upoznavanje 
znamenitosti užeg 
zavičaja 

Jednodnevna 
ekskurzija 

 Troškovi 
organizacije izleta 

Naučeno primijeniti 
u nastavi, izrada 
plakata, iznošenje 
dojmova 

Učenici, učitelji, 
roditelji 

TERENSKA 
NASTAVA (uz 
korelaciju 
nastavnih 
predmeta) banka, 
pošta, zdravstvene 
ustanove, muzej, 
knjižnica,vatrogasci 

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 primijeniti 

u nastavi , 

usmenom 

provjerom 

vrjednovati i 

ocijeniti učenike  

Učenici, učitelji, 
roditelji 

DOPUNSKA 
NASTAVA 

Pomoći u učenju i 

uspješnom 

savladavanju 

nastavnih sadržaja  

hrvatskog jezika i 

matematike  

 

Organizira se na 
određeno vrijeme 
kao pomod u 
svladavanju 
školskog gradiva 

Na satu dopunske 
nastave, prema 
planu i programu 

Tijekom godine Nema troškova Redovitim 
pradenjem  rada i 
napredovanja 
učenika doprinijeti 
konačnoj ocjeni 

Učenici, učitelji 

DODATNA 
NASTAVA 

Razvijanje logičkog 
mišljenja i 
zaključivanja 

Produbljivanje 
znanja i razvijanje 
interesa za 
matematiku 

Prema planu i 
programu 

Tijekom godine Nema troškova Usmeno i pismeno 
provjeravanje, 
uspješnost na 
natjecanjima 

Učenici, učitelji 



IZVANNASTAVNE 
AKTIVNOSTI 
(KREATIVNA 
RADIONICA, 
MJEŠOVITA 
GRUPA) 

Otkriti i potaknuti 
darovitost djece, 
poticati kreativno 
stvaralaštvo 
učenika 

Znanja i vještine 
usmjeriti prema 
potrebama života 

Kreativne 
radionice 

Tijekom godine Troškovi za 
potreban materijal 
za rad 

To je slobodna 
aktivnost i čini 
radost i veselje 
učeniku; ocjena je 
opdi uspjeh grupe ili 
pojedinca u 
izvršenju zadatka 

Učenici, učitelji 

 

  



 

 

Engleski jezik 

Aktivnosti Ciljevi Namjena 
Način 

realizacije 
Vremenik Troškovnik 

Način vrednovanja i 
korištenje rezultata 

Nositelji 
aktivnosti 

Suncokreti  
Obilježavanje Europskog dana 
jezika 

Zahvala za plodove zemlje 
Izrada 
plakata 

30.9.2011 
Osiguranje 
potrebnog 
materijala 

Primjena naučenog u 
učenju i svakodnevnom 
životu 

Marija Jelenid 
Lidija Šaravanja 

Maskenbal Obilježavanje maskenbala 

Razvijanje jez. Vještina 
Ples pod maskama u 
školi,biranje najuspješnijih 
maski 

Izrada i 
imenovanj
e maski 

veljača 
2012. 

Osiguranje 
potrebnog 
materijeala 
 

Primjena naučenog u 
komunikaciji 
vrjednovanje 

stvaralačkog izričaja 

 

Marija Jelenid 
Lidija 
Šaravanja 

Športski 
dan 

Obilježavanje dana športa Športske igre na eng. jeziku 
Igre na 
otvorenom 

30.4.2012. 

Osiguranje 
potrebnog 
materijeala 
 

Primjena naučenog u 
komunikaciji 

Marija Jelenid 
Lidija 
Šaravanja 

Dan škole 

-poticanje aktivne suradnje s 

roditeljima 

-sudjelovanje u događanjima 

koja organizira lokalna 

sredina 

Obilježiti Dan škole 
Priredba, 

izlet 
35.5.2012. 

Materijali 
potrebni za 
priredbu i 
prezentacije 

Pohvale 
najaaktivnijima,poticaji 
za daljnje akcije 

Učitelji,učenici 

Dan 

sjedanja na 

Vukovar 

 

Osvijestiti 

važnost 

Vukovara  za našu domovinu. 

 

Istraživanje, 

suradnja i timski rad, 

raznovrsnost 

izvora informacija 

i oblika, metoda 

Učionica i 

izvan 

učionice, 

knjižnica, 

 

studeni 

Nema 

troškova 

 

Pisana evaluacija o 

svom radu u projektu i 

o projektu (rezultati, 

izbor teme, 

aktivnosti…) 

Učitelji,učenici 



rada  

 


