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Izvannastavne aktivnosti 

Igre i ples                                                    

Razred: 1.b-4.b                                   Učiteljica:  Anica Cuca 

Cilj Razvijati plesni pokret i pjevanje. Osamostaliti učenike za samostalan 

nastup u glumi, pjevanju i plesu. Uključiti učenike nižih razreda i kod njih 

poticati želju i kreativnost za pjevanje, glumu i plesne pokrete. Razviti 

kod djece samostalnost i sigurnost u nastupima. 

Namjena Okupiti učenike koji vole glazbu, ples i pjevanje. Predstaviti svoje 

aktivnosti na školskim priredbama. 

Nositelj Učiteljica i učenici IV.b  razreda. 

Vremenik Tijekom nastavne godine (35 sati godišnje). 

Okvirni troškovnik Troškovi za izradu kostima i scenskih rekvizita. 

Način realizacije Tijekom nastavne godine ( jedan sat tjedno+ dodatne probe za nastup) 

Uvježbavanje pokreta, plesa, govora, recitacija i pjevanja. 

Način praćenja Sudjelovati na školskim priredbama. Proširivanje učeničkih interesa za 

različite glazbene sadržaje. 
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Dramsko- recitatorska skupina     

Razred: 1.,2.,4. c                                                       Učiteljica: Dijana Janečić  

Razred: 1.a-4.a                                                         Učiteljice: Klara Perić i Kristina Božić 

1.b-4.b                                 Učiteljice: Snježana Đonović i Marina Rakoš                

                                                                                                     Kadežabek  

Cilj Razvijati pravilno i izražajno hrvatski književni jezik, samostalno i uz 

pomoć odraslih provesti odabrane igrokaze, scenske igre, recitacije, 

pjesmice na priredbama i stvaralačkim aktivnostima. 

 

Namjena Okupiti učenike koji vole glazbu, scensku igru, druženje i ples. 

Predstaviti svoju školu i aktivnost na zajedničkim nastupima i školskim 

priredbama. 

 

Nositelj Učiteljica i učenici. 

Vremenik Tijekom nastavne godine. 

Okvirni troškovnik Potrošni materijal (krep, papir, hamer, kolaž, CD-ovi, kostimi, rekviziti). 

 

Način realizacije Jedan sat tjedno tijekom školske godine. 

 

Način praćenja Priredba za Božić, Dan škole, Majčin Dan… 
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Literarno-dramska skupina  

Razred: 5.-8.                                                Učiteljica: Svjetlana Banovac, Đurđica Kurbašić     
                                                                                                            i Ivan Baltić 
 

Cilj Razvijanje jezičnih sposobnosti i vještine u govornom 

izražavanju,poticanje kreativnosti i samopouzdanja,razvijanje i 

usavršavanje scenskog nastupa,mimika,govora,držanja, 

interpretacije,komunikacije, poticanje na suradnju i zajedništvo te 

dramsko stvaralačko izražavanje. 

Namjena Prezentirati roditeljima i široj društvenoj zajednici postignuća učenika u 

dramskom izričaju na prigodnim svečanostima u školi i izvan nje. 

Nositelj Učiteljica: Svjetlana Banovac, Đurđica Kurbašić i Ivan Baltić,učenici 

dramske skupine 

Vremenik Tijekom cijele školske godine, u trajanju 35 školskih sati,1 sat tjedno. 

Okvirni troškovnik Potrošni materijal (scenske kulise,kostimi,ljepila,krep papir, 200 kn. 

Način realizacije Uvježbavanje govorenja,čitanja, glume, pokreta-metoda pokušaja i 

pogrešaka,demonstracije i razgovor, gledanje kazališne 

predstave,priredbe,svečanosti. 

Način praćenja Redovito praćenje postignuća učenika, razgovor s učenicima, 

samoprocjena i procjena, priredbe,analiza godišnjeg rada skupine. 
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Engleski jezik – Wall(news)paper – zidne novine na engleskom jeziku 

Razred: 5.b          Učiteljica: Ana Pavić 
 

Cilj Učenike naučiti osnovama novinarstva, prikupljanja informacija, foto 
materijala i pisanju jednostavnih obavijesti i članaka. 

Namjena Namijenjeno učenicima koji pokazuju veći interes za strani jezik i za rad 
na projektima. Također, onima koji pokazuju interes za pisanje, 
istraživanje i estetsko uređenje školskih prostora. 

Nositelj Učiteljica engleskog jezika i učenici 5.b razreda, koji pokazuju bolji 
napredak u usvajanju redovnog programa i želju za radom van 
programa redovne nastave. 

Vremenik Svakog tjedna po rasporedu - 5. školski sat srijedom. 

Okvirni troškovnik Papir za fotokopiranje izabranih materijala, hamer papiri za izradu 
plakata, te ostali potrošni uredski materijal (npr. ljepilo za papir, boje, 
kolaž-papir…) 

Način realizacije U učionicama OŠ Voćin, ovisno o dostupnosti, pomoću radnih materijala 
vezanih uz program 5. razreda i program redovne nastave Oxford 
University Press udžbenika za nastavu engleskog jezika. Također uz 
koristenje dodatnih izvora literature, kao što su časopisi na engleskom 
jeziku. Dodatno, učenici rade i kod kuće, istražuju i pripremaju materijale 
u svoje slobodno vrijeme. 

Način praćenja Praćenje nije brojčano, nego se uspjeh projekta boduje kvalitetom panoa 
sa zidnim novinama, te zadovoljstvom drugih učenika u školi i kolega iz 
kolektiva. 
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Čuvari zavičajne baštine                                                 
 
Razred: 5.-8.                                  Učitelj: Željko Polić 

Cilj Upoznavanje s tradicijskim elementima zavičaja, stjecati znanje i svijest 
o načinima i potrebi očuvanja predmeta i običaja iz prošlosti zavičaja, 
njegovati kulturnu baštinu u području plesa, pjesme, nošnji, starih 
zanimanja i predmeta, razvijati i njegovati radne navike 

Namjena Kroz radionice i različite vježbe stjecati znanja i vještine koje će 
unaprijediti kreativnije izražavanje učenika u različitim područjima; 
osvijestiti mogućnosti različitih zanimanja; potaknuti kod učenika, ali i 
kod roditelja interes za aktivnije promišljanje i ponašanje u skladu s 
odgovornim razvojem poštujući tradicijske elemente; upoznati 
mogućnosti zavičaja u cilju smanjivanja iseljavanja; razvijati suradnju 
među učenicima i roditeljima. 

Nositelj Željko Polić, učitelj povijesti 

Vremenik tijekom nastavne godine 2018./2019. 

Okvirni troškovnik troškovi pribora za radionice 

Način realizacije Edukativne radionice za djecu; predavanja starijih; radionice za izradu 
odabranih predmeta; radionice uvježbavanja narodnih plesova; na satu 
razrednika, izvannastavnim aktivnostima, međupredmetno. 

Način praćenja Analiza rada kroz razgovore, okrugle stolove i evaluacijske listiće 
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Mali kreativci 
 
Razred: 1.a-4.a                                  Učiteljica: Božica Vujić 
 

Cilj Razvijati osobni doživljaj u estetskom izrazu. 
Sposobnost estetskog doživljaja u izradi zadataka. 
Naučiti kombinirati boje, oblike, materijale. 
Razvijati finu motoriku ruku i spretnost u radu. 
Razvijati kreativnost, maštovitost i originalnost u radu. 

Namjena Napraviti zadane projekte konstruktivnim metodama. 
Pretvoriti školski prostor u ugodno ozračje za učenike i učitelje. 
Postaviti radove u izložbeni prostor škole. 
Sudjelovati u izradi proizvoda za učeničku zadrugu. 

Nositelj Učiteljica Božica Vujić i učenici od 1.-4. razreda 

Vremenik Grupa se sastaje  dva sata svaki drugi tjedan  tijekom školske godine i 
po potrebi uređenja prostora. 

Okvirni troškovnik Nabavka materijala za izradu materijala. 
Hamer i papiri u boji, boje, ljepilo, ukrasni materijali za izradu dekoracija. 
Reciklažni materijali. 

Način realizacije Skupine učenika samostalno djeluju u izradi zadataka. 
SADRŽAJ: Izrada i uporaba ukrasnih predmeta 

Način praćenja Razvoj sposobnosti kod učenika i osjećaja za estetsko uređenje 
prostora, razvijanje svijesti o recikliranju i prenamjeni materijala. 
Prigodno uređenje škole, panoa i okoliša. 
Predstavljanje proizvoda na školskim manifestacijama , izlaganje na 
raznim prodajnim izložbama i sajmovima u našem kraju . 
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Likovna grupa  
         
Razred: 5.-8.                                                            Učiteljica: Mateja Galić 

 
Cilj Razvijati osobni doživljaj u estetskom izrazu . 

Usvajati nove likovne tehnike.  
Razumijevati vizualno-likovni jezik. 
Razvijati kreativne sposobnosti. 

Namjena Izrađivanje zadanih zadataka kreativnim metodama. 
Sudjelovati u različitim natjecanjima. 
Organizacija likovnih izložbi. 
Sudjelovanje u izrađivanju scena povodom obilježavanja važnih datuma. 

Nositelj Učiteljica Mateja Galić i učenici od 5. do 8. razreda. 

Vremenik Tijekom školske godine 1. sat tjedno, te po potrebi . 

Okvirni troškovnik Nabavka materijala za realizaciju zadataka.  
Hamer papir, papir u boji , ljepilo, ukrasni papiri, različiti materijali za 
recikliranje. 

Način realizacije Grupno tijekom školske godine. 
Sudjelovanje u različitim likovnim natječajima. 
Sudjelovanje u različitim radionicama vezanim uz važne detalje. 
Predstavljanje gotovih radova na panou, web stranici škole, sudjelovanje 
u Adventu. 

Način praćenja Kod učenika pratiti razvoj samopouzdanja, razvoj kreativnosti i 
samostalnosti. 
Izložba učeničkih radova na panou škole, web stranicama škole. 
Prezentacija radova na važnijim svečanostima u školi. 
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Mali botaničari                                                                                            

Razred: 5.-8.                                                          Učiteljica: Martina Vukičević  

Cilj Razvoj ekološke svijesti kod učenika. 

 

Namjena Upoznavanje učenika s uzgojem bilja. 

 

Nositelj Martina Vukičević, prof. biologije i kemije. 

Vremenik Tijekom školske godine 2018./19., jedan sat tjedno. 

Okvirni troškovnik Zemlja za cvijeće, cvijeće...sadnice stabala. 

Način realizacije Uređenje cvjetnjaka, Sadnja stabla za Dan mira. Prodaja božićne 

pšenice preko Učeničke zadruge, obilježavanje eko datuma (Svjetski 

dan voda, Dan planete Zemlja).. 

Način praćenja  
Djelovanje u okviru školske zadruge, predstavljanje na skupovima 

zadruge. 
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Estetsko uređenje škole            

Razred: 5.-8.                                                            Učiteljica: Mateja Galić 
 

Cilj Razvijati osobni doživljaj u estetskom izrazu. 
Sposobnost  estetskog  doživljaja u izradi zadataka. 
Usvajanje novih tehnika. 

Namjena Pretvaranje školskog prostora u ugodno ozračje za učitelje i učenike. 
Postavljanje radova učenika u izložbeni prostor škole. 
Konstruktivnim metodama ostvariti zadane projekte. 
 

Nositelj Učiteljica Mateja Galić sa učenicima od 5. do 8. razreda. 

Vremenik Grupa se sastaje po potrebi uređenja školskog prostora. 

Okvirni troškovnik Različiti potrošni materijali. 

Način realizacije Svi oblici rada.  
Učenici će samostalno ili grupno obavljati pojedine zadatke, radionice. 

Način praćenja Adekvatno uređenje škole. 
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Globe                                                    

Razred: 5.-8.                                  Učiteljice: Svjetlana Đorđević i Mirna Strilić 

Cilj Stjecanje novih spoznaja o okolišu i razvijanje pozitivnog stava prema 

prirodi te suradnja sa ostalim GLOBE školama. 

Namjena Mjerenja, prikupljanje i obrada podataka iz neposrednog okoliša s 

područja hidrologije, biologije, geologije te slanje tih podataka u 

zajedničku bazu. Primjena GLOBE programa tijekom redovne nastave 

(kemija, fizika, biologija) i izvannastavne aktivnosti. 

Nositelj Učenici 5. – 8. razreda  te učiteljica Mirna Strilić i učiteljica Svjetlana 

Đorđević. 

 

Vremenik Tijekom školske godine  jedan sat tjedno. 

Okvirni troškovnik Potrošni materijal (kemikalije za analizu vode). 

 

Način realizacije Prikupljanje podataka i mjerenja prema GLOBE protokolu te slanje u 

GLOBE. Osmišljavanje i provođenje istraživačkih projekata kroz timski 

rad. 

 

Način praćenja Međužupanijska i državna natjecanja, (međužupanijska GLOBE smotra i 

orijentacijsko natjecanje, Državna GLOBE smotra i orijentacijsko 

natjecanje). 
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Svijet bajki i priča                                                                               

Razred: 1.-4.                                                          Učiteljica: Ljerka Medved, školski knjižničar 

Cilj Poticanje interesa za čitanje, stvoriti čitalačke navike. 

Razvijati ljubav prema knjizi i čitanju, naučiti razumjeti  pročitano. 

Namjena Odgojiti aktivnog čitatelja motiviranog za izvanškolsko čitanje 

i estetsko doživljavanje djela. 

Nositelj Ljerka Medved, knjižničarka. 

Učitelji razredne nastave. 

Vremenik Jednom tjedno tijekom 1. polugodišta. 

Okvirni troškovnik Nabava novih slikovnica i knjiga, 500 kn. 

Način realizacije Aktivno slušanje, kritički osvrt na tehniku čitanja i razumijevanju 

pročitanog. 

Način praćenja Povratna informacija učiteljica razredne nastave i roditelja nakon 

provedenih aktivnosti sa učenicima. 
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Sportska skupina                                                  

Razred: 5.-8.         Učitelj: Ljubivoj Kotrljanović 

Cilj Utjecaj sporta na  pravilan rast i razvoj učenika, funkcionalnih 

sposobnosti. 

Namjena Poticati učenike na bavljenje sportom i uputiti ih u različite sportske 

discipline. 

Nositelj Učitelj. 

Vremenik Od 9 mjeseca do 6 mjeseca školske 2018.-2019.godine. 

Okvirni troškovnik Troškovi prijevoza za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. 

Način realizacije Frontalni ,grupni i individualni rad. 

Način praćenja Praćene učenika kroz testiranja i natjecanja. 
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Badminton, stolni tenis 

Razred: 5. - 8.         Učitelj: Danijel Kolomaz        

 
Cilj Steći teorijska i motorička znanja o sportskim igrama. Stvoriti radne 

navike i razvijati radne sposobnosti, upoznati sa sadržajima sportskih 

igara u cilju otkrivanja individualnih sposobnosti. 

Namjena Pravilnim vježbanjem utjecati na pravilan rast i razvoj učenika. 

Zadovoljiti biološku potrebu učenika za kretanjem. Poticati na stjecanje 

navika svakodnevnog bavljenja sportom. 

Nositelj Nastavnik Danijel Kolomaz. 

Vremenik Tijekom školske godine 2018./2019. 

Okvirni troškovnik Troškovi prijevoza i sportska oprema. 

Način realizacije Individualnim i ekipnim radom u školskoj dvorani pripremati učenike za 

županijsko natjecanje u organizaciji Školskog sportskog saveza 

Virovitičko-podravske županije. 

Način praćenja Praćenje napretka u radu i uspjeh na natjecanju. 
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Univerzalna sportska škola 

 
Razred: 1.-4.         Učitelj: Danijel Kolomaz 

Cilj Poticati višestrani psihosomatski razvoj djece, razvijati zdravstvenu 

kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja, zadovoljiti dječje 

potrebe za kretanjem i stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja. 

Namjena Zadovoljenje dječje potrebe za igrom, usvajanje i usavršavanje 

motoričkih znanja, poboljšanje motoričkih dostignuća, razvijanje 

samostalnosti u radu kao i u pomaganju drugima te na poštovanje 

pravila igre. 

Nositelj Predmetni učitelj. 

Vremenik Tijekom školske godine 2018./2019. 

Okvirni troškovnik - 

Način realizacije Satovi USŠ se dva puta tjedno odvijaju u školskoj dvorani i traju 45 

minuta. Dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i 

funkcionalnih sposobnosti djece provodi se dva puta godišnje (inicijalno i 

finalno provjeravanje). 

Način praćenja Na osnovi rezultata dobivenih inicijalnim i finalnim provjeravanjem prati 

se individualni i grupni napredak i utvrđuju se nedostaci. 
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Vjeronaučna družina   

Razred: 4.          Učiteljica: Lucija Šimara 

Cilj Upoznati učenike s biblijskim osobama. 

Namjena Učenici će upoznavanjem biblijskih osoba bolje upoznati Bibliju i Božji 

plan spasenja. 

Nositelj Učenici četvrtog razreda PŠ Ćeralije i vjeroučiteljica Lucija Šimara. 

Vremenik Šk.god. 2018./2019. 

Okvirni troškovnik - 

Način realizacije Učenici će uz tekstove iz Biblije upoznavati različite biblijske osobe te uz 

rješavanje radnih listića utvrđivati svoje znanje o njima. 

Način praćenja Rezultati rada prikazat će se na prigodnim izložbama. 
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Prijatelji Malog Isusa 

Razred: 1.-8.                                                            Učiteljica: Tereza Dokić 

Cilj Približiti učenicima određeno povijesno razdoblje kršćanske povijesti, te 

proširiti i produbiti znanje o pojedinim znamenitim osobama kršćanske 

tradicije te razvijati kreativan i  karitativan duh. 

Namjena Pripremiti učenike za: natjecanja, hodočašća,  kreativnost i karitativni 

rad. Nastojati kod njih razvijati kolegijalnost i suradnički duh. Potaknuti 

volju za timski rad i pozitivan pristup zajedničkom angažmanu kroz 

podjelu zadataka  i suradnju. 

Nositelj Tereza Dokić i učenici. 

Vremenik Tijekom školske godine 2018./2019., jedan sat tjedno s mogućnošću 

pojačanoga rada neposredno prije natjecanja. Priprema obuhvaća 

ukupno 35 sati kroz školsku godinu. 

Okvirni troškovnik - 

Način realizacije Prema planu priprema za natjecanja: Biskupijsko  na dječjem hodočašću  

sv. Josipa i  Ivana  Merza. Posjet bolesnicima, starima i nemoćnima. 

 

Način praćenja Samovrednovanje te rezultati postignuti na natjecanjima. 
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Pjevanje 

Razred: 1.-8.         Učiteljica: Tereza Dokić  

Cilj Kroz pjesmu upoznati i proslaviti Boga te drugima u tome pomoći. 

Uveličati razne svečane prigode u školi pjesmom i slavljenjem Boga. 

Namjena Pripremiti učenike. 

Nositelj Tereza Dokić i učenici. 

Vremenik Tijekom školske godine jedan sat tjedno s mogućnošću pojačanoga rada 

prije važnijih događanja u školi. Priprema obuhvaća ukupno 35 sati kroz 

školsku godinu. 

Okvirni troškovnik - 

Način realizacije Zajedničko uvježbavanje prigodnih pjesama za pojedina događanja u 

školi. 

Način praćenja Samovrednovanje te nastupi na događanjima u školi. 
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Pjevački zbor 

Razred: 5.-8.          Učitelj: Filip Janković 

Cilj Daljnje razvijanje vokalne tehnike i glazbene pismenosti. 
Razvijanje ljubavi prema glazbi i kulturi. 

Namjena Nastupi, druženje i stvaranje dobrog odnosa prema glazbi. 

Nositelj Predmetni učitelj. 

 

Vremenik 2 sata tjedno tijekom školske godine. 

Okvirni troškovnik Papir za kopiranje. 

Način realizacije Prezentacija naučenog na nastupima i priredbama. 

Način praćenja Praćenje i bilježenje aktivnosti i zalaganja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

 Mladi tehničari i informatičari                                                 

Razred: 5.-8.             Učitelj: Milorad Vučković 

Cilj Pripremanje učenika za natjecanja i razvijanje interesa za zanimanja 

budućnosti. 

Namjena Poučiti učenike osnovama fotografije, orijentaciji i komunikaciji 

(snalaženje u prirodi), programiranju, modeliranju i obradi balze strojem. 

Nositelj Predmetni učitelj s učenicima. 

Vremenik Tijekom školske godine 2018./2019. 

 

Okvirni troškovnik Vrijednost sredstava i materijala za praktične radove, kupovina stručne 

literature, kupovina strojeva, alata, uređaja i računala te njihovo 

održavanje. 

Način realizacije Individualni i grupni rad u učionici tehničke kulture i informatike, suradnja 

s HZTK Zagreb, HUCBRK Zagreb, NCTK u Kraljevici, i školska, 

županijska i državna natjecanja „Mladi tehničari“, „Modelarska liga“ i 

„Infokup“. 

Način praćenja Umjetničko vrjednovanje fotografija, vrjednovanje razvijenosti vještina 

snalaženja u prirodi, točnosti izrade programskih zadataka, praktičnih 

radova od balze te vrjednovanje informatičkih znanja kroz sudjelovanje 

na natjecanjima „Mladi tehničari“, „Modelarska liga“ i „Infokup“. 
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Prva pomoć 

 
Razred: 7. i 8.                                           Učiteljice: Martina Vukičević i Matea Doner 

Cilj Stjecanje odgoja za humaniji i zdraviji život, razvijanje svijesti o 

humanim vrednotama i usvajanje praktičnih znanja iz pružanja prve 

pomoć. 

 

Namjena Razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad, poticati humane osjećaje 

i djelovanja. 

Nositelj Martina Vukičević, prof. biologije i kemije, Ivan Baltić, prof. njem. jezika i 

književnosti 

Vremenik Tijekom školske godine 2018./19., jedan sat tjedno. 

Okvirni troškovnik Trošak nabavke sredstava za prvu pomoć i udžbenika.  
 

Način realizacije Individualni i grupni oblik rada, rad s literaturom, obilježavanje značajnih 

datuma i praktičan rad, sudjelovanje u humanitarnim akcijama CK 

Slatine.  

  

Način praćenja Razina postignuća:  
Afirmacija učenika kroz primjenu prve pomoći u nastavi i poticanje 
učenika na uključivanje u rad Crvenog križa.  
Osposobljavanje učenika za smisleno i racionalno korištenje znanja iz 

prve pomoći u urgentnim situacijama.Rezultati natjecanja (školskog  i 

županijskog). 
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Rad s 3D printerom 

Razredi: 7. i 8.                                                        Učiteljica: Mirna Strilić, Matea Doner 

 
Cilj Uključiti učenike u rad s novim tehnologijama. 

Namjena Razvijati interes i uključiti učenike u rad s 3D printerom. 

Nositelj Mirna Strilić, mag. geog. Matea Doner, struč.spec.oec. 

Vremenik Tijekom školske godine 2018./19., jedan sat tjedno. 

Okvirni troškovnik Nabava filamenta ( oko 300 kuna). 
 

Način realizacije Individualni i grupni oblik rada, rad s literaturom. 

Način praćenja Izrada vlastitih modela te printanje istih prezentacija rada pred ostalim 

učenicima. 

 

 

 

 

 


