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1.

Geografija

R. br.

DODATNA NASTAVA

2-3

Ime i
prezime
voditelja

Irena
Stunja

Indira
Patljak

Ciljevi i zadaci nastave

Razvijati interes za domaću i svjetsku
povijest, poticati učenike na dijalog,
razumijevanje drugih i drugačijih,
naučiti kritički promišljati povijest te
znati naučeno konkretno primijeniti,
poticati učenike na odgovoran pristup
povijesnoj baštini, razvijanje radnih
navika, sposobnosti efikasnog rada u
grupama…
Proširivanje sadržaja geografije.
Uvježbavanje geografskih vještina.
Unaprjeđivanje komunikacijskih
vještina. Poticanje učenika na
samostalan istraživački rad.
Razvijanje dodatnog interesa za
predmet. Interdisciplinarno povezivanje
sadržaja geografije. Priprema učenika za
sudjelovanje na natjecanju.

Godišnji
troškovi po
grupi
Potrošni
materijal za
posebne
listiće i
zadatke
100,00 kn

Troškovi
kopiranja
nastavnih
listića

Potrebna sredstva
i pomagala

Način vrjednovanja rada učenika

Nastavni listići,
dopunski materijali
pogodni za vježbu,
hameri, flomasteri,
fotokopirni papir,
CD player, laptop,
projektor, internet

Učenici će diskusijama, pisanim i
usmenim analizama pokazati svoje
razumijevanje nastavnih sadržaja kao i
interes za predmet i pojedini sadržaj
predmeta. Isto tako će pokazivati
organizacijske vještine koje će biti
primjereno valorizirane od strane
nastavnika i obratno.

Projektor, laptop,
hamer papir, škare,
flomasteri, lijepilo,
udžbenici, radne
bilježnice i radni
listovi

Stečena znanja i geografske vještine
prezentirati kroz izradu plakata i
PowerPoint prezentacija. Sudjelovanje
na natjecanjima te opisno i brojčano
vrjednovanje učenika iz geografije.
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1.

POVIJESNA GRUPA

R. br.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

20

20

2-3

Ime i prezime
voditelja

Ciljevi i zadaci nastave

Antonio Stipan

Uočiti međusobnu povezanost pojedinih
dijelova prirode, primjenjivati postupke
brige o biljkama i životinjama unutar
škole, u školskom okolišu i mjestu,
spoznati važnost štednje prirodnih
izvora energije, spoznati važnost i
primjenjivati odvajanje i zbrinjavanje
otpada, sudjelovati u ekološkim
aktivnostima i projektima u školi i u
lokalnoj zajednici…

Antonio Stipan

Definirati prvu pomoć , demonstrirati
zbrinjavanje pojedinih ozljeda,
organizirati pružanje prve pomoći
prema pravilima, sažeti povijest
Crvenog križa,

Irena Stunja

Razvijati interes za domaću i svjetsku
povijest, poticati učenika na dijalog,
razumijevanje drugih i drugačijih,
naučiti kritički promišljati povijest te
znati naučeno konkretno primjeniti,
poticati učenike na odgovoran pristup
povijesnoj baštini, razvijanje radnih
navika, sposobnosti efikasnog rada u
grupama...

Godišnji
troškovi po
grupi

Potrebna sredstva i
pomagala

Način vrjednovanja rada
učenika

-

Potrošni materijal, pribor
za pokuse, nastavni listići,
literatura

Promatranje učenika pri radu
u skupinama, u izradi
projekata, prezentacija,
donošenje materijala;
natjecanja i kvizovi znanja…

-

Bilježnica, različita
literature o prvoj pomoći,
internet

Rezultati natjecanja
(sumativno), radni listići
(formativno)

100 kn

Bilježnica, nl…

Učenici će diskusijama,
pisanim i usmenim
analizama pokazati svoje
razumijevanje nastavnih
sadržaja kao i interes za
predmet i pojedini sadržaj
predmeta. Isto tako će
pokazivati organizacijske
vještine koje će biti
primjereno valorizirane od
strane nastavnika i obratno.

70

Broj učenika

Broj sati godišnje

Uređenje školskog vrta

2.

Broj sati tjedno

Naziv skupine

1.

Arheološki susreti u
školama

R. br.

PROGRAMI RAZREDNIH ODJELA

Ime i prezime
voditelja

120

Razredni
učitelji

20

Arheološki
muzej u
Zagrebu
Sanjin Mihelićviši kustos,
Anja Bertolmuzejska
pedagoginja

Ciljevi i zadaci nastave

Godišnji
troškovi po
grupi

Potrebna sredstva i
pomagala

Način vrjednovanja rada
učenika

Uz pomoć učitelja osmisliti i oformiti
školski vrt koji će učenicima nuditi
aktivno upoznavanje s konkretima,
razvijati kod učenika smisao za
namjensko uređenje prostora, osjećaj
odgovornosti te razvijanje ljubavi
prema okolišu.

Donacija
sadnica i
repro
materijala

Vrtni alat, rukavice,
sadnice…

Ubiranje plodova…,
fotografiranje, izrada plakata
o školskom vrtu…

Osigurava Arheološki
muzej u Zagrebu

Promatranje učenika pri radu
u skupinama, u izradi
projekata, prezentacija,
donošenje materijala;
natjecanja i kvizovi znanja,
prezentacija naučenog na
razne načine…

Kroz organizaciju arheoloških susreta
i stvaranje arheoloških sekcija uvoditi
arheologiju kao dopunski program,
učiniti iskorak u dostupnosti
aktivnosti izvan Zagreba…

Troškovi
prijevoza na
razne
lokalitete

