
OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.

AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

Sat razrednika

Sadržaj

Odnosi među učenicima ( razredna pravila,kućni red škole,razredna 
zaduženja,komunikacijske vještine ).Zdravstveno obrazovanje i građanski 
odgoj – prema nacionalnom okvirnom kurikulumu i kurikulum 
zdravstvenog i građanskog odgoja. Obilježavanje blagdana i spomendana, 
njegovanje kulturne baštine i ekološke dimenzije.

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  Mirjana Grabovac,učiteljica RN

Razred 1.b

Planirani broj učenika 19 učenika

Planirani broj sati 
godišnje 35 sati

Vremenik Jedan sat tjedno od rujna 2019. do lipnja 2020..

Ciljevi / Ishodi

Poštivanje kućnog reda škole i razrednih pravila.
Razvijanje komunikacijskih vještina.
Razvijanje vještina nenasilnog rješavanja sukoba.
Razvijanje suradničkog i prijateljskog odnosa među učenicima.
Razvijanje odgovornog odnosa prema očuvanju okoliša.
Razvijanje tolerancije i prihvaćanje različitosti.
Briga o zdravlju ( higijena, prehrana, tjelovježba ).
Prihvaćanje stavova i mišljenja drugih učenika.
Naučiti biti odgovoran za svoje ponašanje i uspjeh.
Obilježavati posebne dane u godini i slaviti blagdane.
Upoznati kulturnu baštinu našeg zavičaja te je naučiti cijeniti i njegovati.

Način realizacije  Razgovori, radionice, predavanja, igre, izrada plakata ...

Namjena Osposobiti učenike za uspješnije snalaženje u društvu i životu općenito.
Razvijati poželjne higijenske i prehrambene navike.

Način vrjednovanja Pratiti aktivnost i zalaganje učenika,pohvale.

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja Na temelju rezultata doraditi i poboljšati program rada.

Troškovnik   Nije predviđen.



OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.



OŠ „BRAJDA“                           ŠKOLSKI KURIKULUM                         ŠK. GOD. 2014./2015.
 

AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SAT RAZREDNIKA

Sadržaj Donošenje razrednih pravila, osjećaji , samokontrola, pravila lijepog 
ponašanja,zdravlje,rješavanje problema ,važnost i očuvanje prirode

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  Marija Topolko

Razred 1. a

Planirani broj učenika 22 učenika

Planirani broj sati 
godišnje 35 sati 

Vremenik 1 sat tjedno tijekom školske godine

Ciljevi 

-upoznati učenike s pravilima u razredu i školi
-upoznati učenike s pravilima lijepog ponašanja, kako imati 
samokontrolu,kako riješiti problem,
- naučiti koliko je zdravlje važno i kako ga sačuvati
-ekološki osvijestiti učenike

Način realizacije  
-provođenjem radionica
-izrada plakata
-razgovori

Namjena Razvijati pozitivan odnos prema zdravlju, okolišu, poštivanje različitosti, te 
primjena naučenog u svakodnevnom životu

Način vrjednovanja Razgovor, kviz, grupni radovi, izlaganja

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja U skladu s rezultima , proširiti planirane sadržaje

Troškovnik   Nije predviđen



OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.

AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SAT RAZREDNIKA

Sadržaj

Komunikacijske vještine, izbori, pravila i norme, suzbijanje neprihvatljivog
ponašanja, identitet i suživot te učiti kako učiti.
Zdravstveno obrazovanje i građanski odgoj – prema nacionalnom 
okvirnom kurikulumu i kurikulumu zdravstvenog i građanskog odgoja i 
obrazovanja.
Obilježavanje blagdana i spomendana, njegovanje kulturne baštine i
ekološke dimenzije (racionalno i odgovorno trošenje prirodnih resursa).

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  Mirjana Komesarović, učiteljica RN

Razred 2. b

Planirani broj učenika 22 učenika

Planirani broj sati 
godišnje 35 sati

Vremenik 1 sat tjedno od rujna 2019. do lipnja 2020.

Ciljevi 

- razvijati komunikacijske vještine
- razvijati toleranciju i prihvaćati različitosti
- naučiti biti odgovoran za svoje ponašanje i uspjeh
- razvijati suradnički i prijateljski odnos 
- usvojiti zdrav način života (higijena, prehrana, tjelovježba)
- usvojiti tehnike učenja koje najbolje odgovaraju pojedinim učenicima
- razviti odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša 
- obilježavati posebne dane u godini, slaviti blagdane
- upoznati kulturnu baštinu našeg zavičaja, te je naučiti cijeniti i njegovati
- naučiti kako sigurno koristiti internet
- naučiti što je samopomoć

Način realizacije  - predavanja, razgovori, radionice, igre, posjet različitim kulturnim 
ustanovama i manifestacijama; obilježavanje blagdana

Namjena - razviti poželjne higijenske i prehrambene navike
- osposobiti učenike za uspješnije snalaženje u društvu i životu općenito

Način vrjednovanja - pojedinačno i skupno vrednovanje, samovrjednovanje, praćenje 
aktivnosti i zalaganja učenika

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja - na temelju rezultata dorađivati i poboljšavati program rada
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Troškovnik  -



OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.

AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SAT RAZREDNIKA

Sadržaj

Odnosi među učenicima – razredna pravila; kućni red; razredna zaduženja.
Zdravstveno obrazovanje i građanski odgoj – prema nacionalnom okvirnom 
kurikulumu i kurikulumu zdravstvenog i građanskog odgoja, CAP program, 
predavanje DUZS-u (kako postupiti u hitnim slučajevima i raznim nezgodama). 
Rad na godišnjoj temi Učim za život. 
Obilježavanje blagdana i spomendana – dan kruha, štednje, zaštite okoliša i sl.
Njegovanje tradicije i narodnih običaja u zavičaju.

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  Željka Korenić, učiteljica RN

Razred 2. a

Planirani broj učenika 22 učenika

Planirani broj sati 
godišnje 35 sati

Vremenik Jedan sat tjedno od rujna 2019. do lipnja 2020.

Ciljevi / Ishodi

- razvijati komunikacijske vještine
- razvijati toleranciju i prihvaćati različitosti
- naučiti biti odgovoran za svoje ponašanje i uspjeh
- razvijati suradnički i prijateljski odnos 
- usvojiti zdrav način života (higijena, prehrana, tjelovježba)
- usvojiti tehnike učenja koje najbolje odgovaraju pojedinim učenicima
- razviti odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša 
- obilježavati posebne dane u godini, slaviti blagdane
- upoznati kulturnu baštinu našeg zavičaja, te je naučiti cijeniti i njegovati

Način realizacije  - predavanja, razgovori, radionice, igre, posjet različitim kulturnim ustanovama i 
manifestacijama; obilježavanje blagdana

Namjena - razviti poželjne higijenske i prehrambene navike
- osposobiti učenike za uspješnije snalaženje u društvu i životu općenito

Način vrjednovanja - pojedinačno i skupno vrednovanje, samovrednovanje, praćenje aktivnosti i 
zalaganja učenika

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja - na temelju rezultata dorađivati i poboljšavati program rada

Troškovnik  -



OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.

AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SAT RAZREDNIKA

Sadržaj

Komunikacijske vještine, odlučivanje u demokratskoj zajednici, pravila i 
norme, suzbijanje neprihvatljivog ponašanja, identitet i suživot, učiti kako 
učiti, poduzetništvo, svrhovita uporaba IKT-a, zdravlje.
Sudjelovanje u projektu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo - Trening 
životnih vještina.
Obilježavanje blagdana i spomendana, njegovanje kulturne baštine i
ekološke dimenzije (racionalno i odgovorno trošenje prirodnih resursa).

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  Marica Kučan, učiteljica RN

Razred 3. b

Planirani broj učenika 24 učenika

Planirani broj sati 
godišnje 35 sati

Vremenik 1 sat tjedno od rujna 2019. do lipnja 2020.

Ciljevi / Ishodi

- razvijati komunikacijske vještine
- razvijati toleranciju i prihvaćati različitosti
- naučiti biti odgovoran za svoje ponašanje i uspjeh
- razvijati suradnički i prijateljski odnos 
- usvojiti zdrav način života (higijena, prehrana, tjelovježba)
- usvojiti tehnike učenja koje najbolje odgovaraju pojedinim učenicima
- razvijati kreativnost i poduzetno djelovanje
- odgovorno se koristiti IKT-om, sigurno komunicirati u digitalnom okružju
- razviti odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša 
- obilježavati posebne dane u godini, slaviti blagdane
- upoznati kulturnu baštinu našeg zavičaja, te je naučiti cijeniti i njegovati

Način realizacije  - predavanja, razgovori, radionice, igre, posjet različitim kulturnim 
ustanovama i manifestacijama; obilježavanje blagdana

Namjena - osposobiti učenike za uspješnije snalaženje u društvu i životu

Način vrjednovanja - pojedinačno i skupno vrednovanje, samovrjednovanje, praćenje 
aktivnosti i zalaganja učenika

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja - na temelju rezultata dorađivati i poboljšavati program rada

Troškovnik  -



OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.



OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.

AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SAT RAZREDNIKA

Sadržaj

Komunikacijske vještine, odlučivanje u demokratskoj zajednici, pravila i 
norme, suzbijanje neprihvatljivog ponašanja, identitet i suživot, učiti kako 
učiti, poduzetništvo, svrhovita uporaba IKT-a, zdravlje.
Sudjelovanje u projektu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo - Trening 
životnih vještina.
Obilježavanje blagdana i spomendana, njegovanje kulturne baštine i
ekološke dimenzije (racionalno i odgovorno trošenje prirodnih resursa).

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  Ana Kurilić, učiteljica RN

Razred 3. a

Planirani broj učenika 23 učenika

Planirani broj sati 
godišnje 35 sati

Vremenik 1 sat tjedno od rujna 2019. do lipnja 2020.

Ciljevi / Ishodi

- razvijati komunikacijske vještine
- razvijati toleranciju i prihvaćati različitosti
- naučiti biti odgovoran za svoje ponašanje i uspjeh
- razvijati suradnički i prijateljski odnos 
- usvojiti zdrav način života (higijena, prehrana, tjelovježba)
- usvojiti tehnike učenja koje najbolje odgovaraju pojedinim učenicima
- razvijati kreativnost i poduzetno djelovanje
- odgovorno se koristiti IKT-om, sigurno komunicirati u digitalnom okružju
- razviti odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša 
- obilježavati posebne dane u godini, slaviti blagdane
- upoznati kulturnu baštinu našeg zavičaja, te je naučiti cijeniti i njegovati

Način realizacije  - predavanja, razgovori, radionice, igre, posjet različitim kulturnim 
ustanovama i manifestacijama; obilježavanje blagdana

Namjena - osposobiti učenike za uspješnije snalaženje u društvu i životu

Način vrjednovanja - pojedinačno i skupno vrednovanje, samovrjednovanje, praćenje 
aktivnosti i zalaganja učenika

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja - na temelju rezultata dorađivati i poboljšavati program rada

Troškovnik  -



OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.



OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.

AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SAT RAZREDNIKA

Sadržaj

Teme iz zdravstvenoga odgoja:
Tjelesna aktivnost
Mentalno zdravlje
Poželjna ponašanja
Životne vještine
Osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje
Mediji i sredstva ovisnosti
Rodne uloge u obitelji
Jednakopravnost spolova
Građanski odgoj: izbori za predsjednika razreda i vijeće 
učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske 
vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice 
učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja 
dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit 
svih, suzbijanje neprihvatljivog ponašanja.
Rad na godišnjoj temi Lajkam Rijeku, unaprjeđenje procesa 
učenja s naglaskom na digitalne kompetencije (EPK Rijeka 
2020.)
Trening životnih vještina
MAH 1 – Program unapređivanja kulture življenja 
izvannastavne aktivnosti prema programu Policijske uprave 
Rijeka
Obilježavanje blagdana i posebnih dana u godini, njegovanje 
kulturne baštine i ekološke dimenzije (racionalno i odgovorno 
trošenje prirodnih resursa).

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  Zvonimira Anić, učiteljica RN

Razred 4. b

Planirani broj učenika 23

Planirani broj sati 
godišnje 35 sati

Vremenik Jedan sat tjedno od rujna 2019. do lipnja 2020.

Ciljevi / Ishodi

- poštivanje kućnog reda škole i razrednih pravila
- razvijati komunikacijske vještine
- razvijati toleranciju i prihvaćati različitosti
- naučiti biti odgovoran za svoje ponašanje i uspjeh
- prepoznati nasilničke oblike ponašanja
- razvijati suradnički i prijateljski odnos 
- usvojiti zdrav način života (higijena, prehrana, tjelovježba)
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- unaprijediti svoje učenje i usvojiti tehnike učenja koje 
najbolje odgovaraju pojedinim učenicima
- razviti odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša 
- obilježavati posebne dane u godini, slaviti blagdane
- upoznati kulturnu baštinu našeg zavičaja, te je naučiti 
cijeniti i njegovati

Način realizacije  

- predavanja, razgovori, radionice, igre, posjet različitim 
kulturnim ustanovama i manifestacijama; obilježavanje 
blagdana; izrada plakata
- TŽV (za teme koje se podudaraju s građanskim i 
zdravstvenim odgojem)

Namjena 
- razviti poželjne higijenske i prehrambene navike
- osposobiti učenike za uspješnije snalaženje u društvu i 
životu općenito

Način vrjednovanja 
- pojedinačno i skupno vrednovanje, samovrednovanje, 
praćenje aktivnosti i zalaganja učenika

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja - na temelju rezultata dorađivati i poboljšavati program rada

Troškovnik  



OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.

AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

Sat razrednika

Sadržaj

Teme iz zdravstvenoga odgoja:
Tjelesna aktivnost
Mentalno zdravlje
Poželjna ponašanja
Životne vještine
Osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje
Mediji i sredstva ovisnosti
Rodne uloge u obitelji
Jednakopravnost spolova
Građanski odgoj: izbori za predsjednika razreda i vijeće učenika, 
donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje 
razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima 
poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih, 
suzbijanje neprihvatljivog ponašanja.
Rad na godišnjoj temi Lajkam Rijeku, unaprjeđenje procesa učenja s 
naglaskom na digitalne kompetencije (EPK Rijeka 2020.)
Trening životnih vještina
MAH 1 – Program unapređivanja kulture življenja izvannastavne aktivnosti 
prema programu Policijske uprave Rijeka
Obilježavanje blagdana i posebnih dana u godini, njegovanje kulturne 
baštine i ekološke dimenzije (racionalno i odgovorno trošenje prirodnih 
resursa).

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  Maja Doričić, učiteljica RN

Razred 4.a

Planirani broj učenika 22

Planirani broj sati 
godišnje 35 sati

Vremenik 1 sat tjedno od rujna 2019. do lipnja 2020.

Ciljevi / Ishodi

Razvijati komunikacijske vještine.
Poštivati kućni red škole i razredna pravila.
Razvijati toleranciju i prihvaćati različitosti.
Razvijati vještine nenasilnog rješavanja sukoba.
Naučiti biti odgovoran za svoje ponašanje i uspjeh.
Razvijati suradnički i prijateljski odnos.
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Prihvaćati stavove i mišljenje drugih učenika.
Briga o zdravlju (osobna higijena, zdrava prehrana, tjelovježba).            
Razvijati odgovoran odnos prema očuvanju okoliša.     
Obilježavati posebne dane u godini, slaviti blagdane.
Upoznati kulturnu baštinu našeg zavičaja te je naučiti cijeniti i njegovati.

Način realizacije  Razgovori, predavanja, radionice, izrada plakata, obilježavanje blagdana.

Namjena Osposobiti učenike za uspješnije snalaženje u društvu i životu općenito

Način vrjednovanja Praćenje aktivnosti i zalaganje učenika, pohvale.

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja

Na temelju rezultata dorađivati program rada. Primijeniti naučeno u školi i 
izvan nje.

Troškovnik  Nije predviđen.
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AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

Sat razrednika 5.b

Sadržaj

Izbor predsjednika razreda ,donošenje razrednih pravila  (korak  za 
stvaranje boljeg ozračja u razredu,nenasilničko ponašanje);
Živjeti zdravo : jedi zdravo - Izrada jelovnika prema godišnjim dobima – 
pravilna prehrana
Izazovi i odluke koje donosimo
Odgovorno ponašanje
Obilježavanje posebnih dana u školi ili državi
Prevencija nasilničkog  ponašanja i ovisnosti;
Spolna/rodna ravnopravnosti odgovorno spolno ponašanje
Rastrgnuto srce – empatija
Kućni red škole i tekući poslovi Razrednika , 
predavanja školske psihologinje, organizacija i provođenje izleta

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  Razrednik – Igor Glavić

Razred 5.b

Planirani broj učenika 23 učenika

Planirani broj sati 
godišnje Kroz jedan sat tjedno , 35 sati godišnje

Vremenik Od početka rujna 2019. do sredine lipnja 2020.

Ciljevi / Ishodi

osigurati sustavan način učenja o svijetu, prirodi, društvu, ljudskim 
dostignućima, o drugima i sebi
- sigurno i poticajno okruženje u školama
-usmjeriti učenike na pravilnu prehranu.
-stvoriti uvjete da svako dijete uči i bude uspješno
-pripremiti učenike za mogućnost iskušenja koja ih čekaju u životu
-poučiti učenike vrijednostima dostojnih čovjeka
-razvoj samopoštovanja kod školskog djeteta
-razumjeti značajke dobre komunikacije
-poticati i kontinuirano unaprjeđivati tjelesni
društveni, moralni, duhovni razvoj učenika
-promicati i osiguravati razvoj  i odgovorni odnos učenika prema svojemu 
zdravlju i sigurnosti
- stvarati odgovornost prema zaštiti okoliša

Način realizacije  
Kroz  komunikaciju i razgovor , radionice , predavanja ,ankete.
Četvrtak  1 sat.
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Namjena 
Učenicima predmetne nastave , učenicima koji ulaze u adolescentsku dob 
i pubertet

Način vrjednovanja Pratiti aktivnost i zalaganje učenika,

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja

Cijelo životno učenje. Primjena naučenog u školi i izvan nje te planira svoj 
daljnji razvoj

Troškovnik  -----------------------------------------------------
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AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SAT RAZREDNIKA

Sadržaj

Donošenje razrednih pravila  (korak  za stvaranje boljeg ozračja u 
razredu,nenasilničko ponašanje); 
Ekologija. Stvarati odgovornost prema zaštiti okoliša.
Prevencija nasilničkog  ponašanja i ovisnosti;
Spolna/rodna ravnopravnosti odgovorno spolno ponašanje 
anketa "Nemoj mi se rugati","Biti ti, biti ja, biti mi","Tebi je stalo meni je 
stalo",kreativno rješavanje sukoba "Riječi koje bole i koje liječe","Zajedno 
možemo sve","Kako se oduprijeti lošim nagovorima",

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  Razrednik – Ivica Matetić

Razred 5.a

Planirani broj učenika 24

Planirani broj sati 
godišnje 35

Vremenik Od rujna 2019. do sredine lipnja 2020.

Ciljevi / Ishodi

osigurati sustavan način učenja o svijetu, prirodi, društvu, ljudskim 
dostignućima, o drugima i sebi
- sigurno i poticajno okruženje u školama
-stvoriti uvjete da svako dijete uči i bude uspješno
-pripremiti učenike za mogućnost iskušenja koja ih čekaju u životu
-poučiti učenike vrijednostima dostojnih čovjeka
-razvoj samopoštovanja kod školskog djeteta
-razumjeti značajke dobre komunikacije
-poticati i kontinuirano unaprjeđivati tjelesni
društveni, moralni, duhovni razvoj učenika
-promicati i osiguravati razvoj  i odgovorni odnos učenika prema svojemu 
zdravlju i sigurnosti
- stvarati odgovornost prema zaštiti okoliša

Način realizacije  Kroz  komunikaciju i razgovor , radionice , predavanja ,ankete

Namjena 
Učenicima predmetne nastave , učenicima koji ulaze u adolescentsku dob 
i pubertet

Način vrjednovanja ----------------------

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja Cijelo životno učenje: „ ŠKOLA ZA ŽIVOT“
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Troškovnik  --------------------------



OŠ BRAJDA ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2019./2020.

AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SAT RAZREDNOG ODJELA 6.b

Sadržaj

Po preporuci MZOŠ u ovoj školskoj godini obradit će se teme iz:
A. Zdravstvenoga odgoja:

1. Živjeti zdravo
2. Prevencija ovisnosti
3. Piramida pravilne prehrane
4. Higijena cijeloga tijela
5. Rastem i odrastam
6. Životne vještine - Promocija odgovornog ponašanja
7. Rizične situacije i rizična ponašanja

B. Građanskog odgoja:
1. Izbor predsjednika razreda i predstavnika u Vijeću učenika 

(politička dimenzija)
2. Demokratsko donošenje razrednih pravila
3. Prihvaćanje osobnosti i identiteta
4. Izbor razrednog rukovodstva 
5. Donošenje razrednih pravila u slučaju nasilja
6. Osobni i socijalni razvoj – uvažavajući odnosi s drugima
7. Sukob i suradnja (nenasilne strategije rješavanja sukoba)

Sadržaji sata razrednika obuhvatit će i program Treninga životnih vještina 
za 6. razred.

Učenici će dio satova razrednika iskoristiti za zajedničku igru u parku 
Pomerio. Ujedno, predviđeno je da u okviru SRO učenici iskoriste najviše 
dva (2) nastavna sat za posjet klizalištu Morska pahuljica.

Satovi razrednika obuhvati će i upoznavanje s Kućnim redom škole, 
pravilima lijepoga ponašanja, Pravilnikom o vrednovanju i ocjenjivanju, 
odabir razrednog rukovodstva, analiza školske  godišnje teme – LAJKAM 
RIJEKU (EPK 2020) !
Novi kurikulum – ŠKOLA ZA ŽIVOT

Ostale teme koje ostvaruju cilj satova razrednika
- organizacija i provedba izleta
- obilježavanje važnih datuma
- rješavanje tekućih problema 
- odnosi među vršnjacima u pubertetu – tijekom godine
- tolerancija – tijekom godine
- sistematski pregledi i cijepljenje  - tijekom godine, školska liječnica 
- MAH 2 – projekt PU PGŽ „Mogu ako hoću“ (1 sat u 2. polugodištu)

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  

Martin Miharija, razrednik
Linda Kolić-Sobol, školska psihologinja
vanjski predavači i suradnici
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Razred 6.b

Planirani broj učenika 21

Planirani broj sati 
godišnje 35 sati

Vremenik 1 sat tjedno, prema rasporedu sati

Ciljevi / Ishodi

Svi sadržaji SRO koji će se provoditi u 6.b razrednom odjelu imaju 
nekoliko ključnih ciljeva kojima će njihova realizacija biti usmjerena:

1. razvijanje tolerancije na različitost
2. stvaranje i očuvanje prijateljstva
3. razvijanje osjećaja i suosjećanja prema drugima (empatija)
4. međusobno uvažavanje
5. pružanje pomoći onima koji pomoć trebaju
6. kulturno ophođenje: prema sebi, prema drugima i prema svojoj 

okolini
7. poticati na  učenje i  istraživanje, a to je bitno jer životni standard u 

velikoj mjeri određuje: informiranost, znanje i inovacija
8. razvijati komunikacijske vještine te vještine nenasilnog rješavanja 

sukoba
9. poticati suradnju i prijateljstvo među učenicima
10. stvoriti pozitivno razredno ozračje i osjećaj pripadnosti
11. razviti samopouzdanje i pozitivnu sliku učenika o sebi
12. kontinuirano raditi na odgovornome ponašanju prema drugima i 

imovini škole
13. poticati pozitivan stav prema očuvanju okoliša
14. promicati učeničku odgovornost prema vlastitome zdravlju i 

sigurnosti
15. poticati međusobnu suradnju  roditelja i djece

Način realizacije  razgovor, predavanje, diskusija, timski rad, radionice

Namjena 

- odgojno djelovati na cjelovitu ličnost učenika i njegov osobni razvoj u 
kolektivu 
- usmjeriti učenike na pristojno ponašanje prema prijateljima, učiteljima,
roditeljima i svim odraslim osobama koje ih okružuju

Način vrjednovanja 
učeničko samovrednovanje
praćenje ponašanja učenika te njegova evaluacija ocjenom ponašanja

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja uspješnost pojedinca u vršnjačkoj skupini i građanskom društvu uopće

Troškovnik  0 kuna
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AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SAT RAZREDNE ZAJEDNICE 6.a

Sadržaj

Po preporuci MZOŠ u ovoj školskoj godini obradit će se teme iz

Zdravstvenoga odgoja:

Tinejdžeri i poremećaji u prehrani (bulimija i anoreksija)
Prevencija nasilničkog ponašanja
Sustav vrijednosti
Prevencija ovisnosti
Utjecaj medija i vršnjaka

Kućni red škole
Pravila ponašanja u 6.b razredu
Higijena cijeloga tijela
Kultura ophođenja
Školski projekt – Lajkam Rijeku

Slika o sebi
Socijalne vještine
Rješavanje sukoba
Asertivnost
Suočavanje s ljutnjom
Anksioznost
Odgovorno ponašanje pri korištenju interneta

PIA 2
MAH 2 

GOO:

Demokratski izbori
Temeljna prava djeteta
Osiguranje pravde i pravednosti u razredu
Uloga građana u društvenoj zajednici
Osobni identitet, kulturni identitet i međukulturni dijalog
Solidarnost i društveno koristan rad

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  

Svijetlana Miljković, razrednica
Linda Kolić-Sobol, školska psihologinja
Školska liječnica
Vanjski suradnici (stručnjaci, roditelji....)

Razred 6.a

Planirani broj učenika 24
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Planirani broj sati 
godišnje 35 sati

Vremenik Utorkom 2.sat tijekom cijele školske godine

Ciljevi / Ishodi

Usmjeriti učenike na pravilnu prehranu budući da je to vrlo važno u ovoj 
životnoj dobi. Poticati zajedništvo, toleranciju, multikulturu i dijalog. Pružiti 
pomoć u stjecanju znanja, vještina i navika potrebnih za mirno rješavanje 
napetosti i sukoba. Unaprijediti univerzalni model prevencije ovisnosti u 
školskom okruženju. Pridonijeti usvajanju poželjnih društvenih stavova i 
ponašanja u odnosu na određene oblike rizičnih ponašanja. Poticati na 
oblikovanje stavova i usvajanja vještina na kojima počiva uspješan, 
kulturan, zdrav i odgovoran život u zajednici. Posebno ih podsjećati na 
važnost usvajanja znanja i poticati motivaciju za redovito učenje.

Način realizacije  

Razgovor
Predavanje
Radionice
Debata
Učeničke prezentacije

Namjena 
Osvijestiti kod učenika potrebu za mijenjanjem navika i usaditi moralne 
vrjednote koje doprinose uspješnijem odrastanju.

Način vrjednovanja Pohvala razrednice, vršnjaka i okoline u cjelini

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja

Odgovorniji i tolerantniji odnos prema sebi i suučenicima u razredu, kao i 
okolini u cjelini.

Troškovnik  Potrošni materijal  za pripremu određenih tema
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AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SRZ  7.b

Sadržaj

1.Upoznavanje s Kućnim redom škole, pravilima lijepoga ponašanja, 
Pravilnikom o vrednovanju i ocjenjivanju, odabir razrednog rukovodstva, 
analiza školske  godišnje teme – LAJKAM RIJEKU (EPK 2020) !
Novi kurikulum – ŠKOLA ZA ŽIVOT

2.Sadržaj Kurikuluma zdravstvenog odgoja (12 školskih sati tijekom 
nastavne godine) :
Tjelesna aktivnost 
Osobna higijena
Prva pomoć
Mentalno zdravlje - Učim
Rastem i odrastam
Živim zdravo-  kultura zdravog življenja
Životne vještine- Promocija odgovornog ponašanja
Rizične situacije i rizična ponašanja
Spolna / rodna ravnopravnost

3.GO (5 školskih sati):
Demokracija- odlučivanje, solidarnost
Prihvaćanje osobnosti i identiteta
Izbor razrednog rukovodstva (politička dimenzija)
Donošenje razrednih pravila u slučaju nasilja (politička dimenzija)
Poduzetništvo -inovativna i kreativna rješenja, razvoj osobnih potencijala 
(Škola za život)
Osobni i socijalni razvoj – uvažavajući odnosi s drugima
Sukob i suradnja (nenasilne strategije rješavanja sukoba)

4. Ostalo:
- odabrane teme koje će poticati održavanje prijateljske razredne 
atmosfere, toleranciju i međusobno uvažavanje, slobodno iznošenje 
stavova, motivaciju za rad, odgovornost prema radu i sl.
- organizacija i provedba izleta
- obilježavanje važnih datuma
- rješavanje tekućih problema 

- odnosi među vršnjacima u pubertetu – tijekom godine
- tolerancija – tijekom godine
- ppd, cijepljenje  - tijekom godine, školska liječnica 
- skrining mentalnog zdravlja – tijekom šk godine, predavač vanjski 
suradnik
- vježbe opuštanja i vježbe protiv treme – tijekom godine, predavač  
psihologinja Dubravka Veršić i školska psihologinja Linda Kolić Sobol
- roditeljski sastanak na temu Elektronički kriminalitet - tijekom godine, 
vanjski suradnik.
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Voditelji - nositelji 
aktivnosti  

Vesna Benić, razrednica
Linda Kolić-Sobol, školska psihologinja
Vanjski  predavači i suradnici

Razred 7.b

Planirani broj učenika 19

Planirani broj sati 
godišnje 35 sati

Vremenik 1.sat tjedno (petkom 5.sat)

Ciljevi / Ishodi

promocija znanja i vještina, ŠKOLA ZA ŽIVOT ! 
-poticati na  učenje i  istraživanje, a to je bitno jer životni standard u velikoj 
mjeri određuje: informiranost, znanje i inovacija. 
- razvijati komunikacijske vještine te vještine nenasilnog rješavanja sukoba
- poticati suradnju i prijateljstvo među učenicima
- stvoriti pozitivno razredno ozračje i osjećaj pripadnosti
- razviti samopouzdanje i pozitivnu sliku učenika o sebi
- kontinuirano raditi na odgovornome ponašanju prema drugima i imovini 
škole
- poticati pozitivan stav prema očuvanju okoliša
- promicati učeničku odgovornost prema vlastitome zdravlju i sigurnosti
- stvoriti pravilan stav prema nekorištenju opojnih sredstava 
- poticati međusobnu suradnju  roditelja i djece

Način realizacije  razgovor, predavanje, diskusija, timski rad ,radionice

Namjena 

odgojno djelovati na cjelovitu ličnost učenika i njegov osobni razvoj u 
kolektivu 
- usmjeriti učenike na pristojno ponašanje prema prijateljima, učiteljima,
roditeljima i svim odraslim osobama koje ih okružuju

Način vrjednovanja 
učeničko samovrednovanje
praćenje ponašanja učenika te njegova evaluacija ocjenom ponašanja

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja uspješnost pojedinca u vršnjačkoj skupini i građanskom društvu uopće

Troškovnik  Materijal za potrebe određene radionice
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AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SRZ 7.a

Sadržaj

1.Upoznavanje s Kućnim redom škole, pravilima lijepoga ponašanja, 
Pravilnikom o vrednovanju i ocjenjivanju, odabir razrednog rukovodstva, 
podjela udžbenika

2.Sadržaj Kurikuluma zdravstvenog odgoja (12 školskih sati tijekom 
nastavne godine) :
Tjelesna aktivnost 
Osobna higijena
Prva pomoć
Mentalno zdravlje, škola, ja i okolina
Rastem i odrastam
Živim zdravo

3.GO (7 školskih sati):
Izbor razrednog rukovodstva (politička dimenzija), rujan, 2 sata
Donošenje razrednih pravila u slučaju nasilja (politička dimenzija),
rujan 2 sata
Sukob i suradnja, listopad 1 sat
Moja domovina (Hrvatski znanstvenici, umjetnici i nacionalne manjine), 
ožujak 2 sata

4. Izborne teme (10 školskih sati od listopada do svibnja)  
Slika o sebi i samopouzdanje
Donošenje odluka
Pušenje
Alkohol, Marihuana
Utjecaj medija
Anksioznost
Suočavanje s ljutnjom
Komunikacijske vještine
Socijalne vještine
Asertivnost
Rješavanje sukoba

5. Ostalo:
- odabrane teme koje će poticati održavanje prijateljske razredne 
atmosfere, toleranciju i međusobno uvažavanje, slobodno iznošenje 
stavova, motivaciju za rad, odgovornost prema radu i sl.
- organizacija i provedba izleta
- obilježavanje važnih datuma
- rješavanje tekućih problema 

- odnosi među vršnjacima u pubertetu – tijekom godine
- tolerancija – tijekom godine
- ppd, cijepljenje  - tijekom godine, školska liječnica Jadranka Vrcelj Šanko
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- skrining mentalnog zdravlja – tijekom šk godine, predavač vanjski 
suradnik
- vježbe opuštanja i vježbe protiv treme – tijekom godine, predavač  
psihologinja Dubravka Veršić i školska psihologinja Linda Kolić Sobol
- roditeljski sastanak na temu Elektronički kriminalitet - tijekom godine, 
predavač gospođa Dubravka Veršić.

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  

Bojana Basta, razrednica
Linda Kolić Sobol – psiholog škole
Vanjski suradnici

Razred 7.a

Planirani broj učenika 17

Planirani broj sati 
godišnje 35

Vremenik Od rujna do lipnja, srijeda 4.šk. sat

Ciljevi 

-poticati na  učenje i  istraživanje, a to je bitno jer životni standard u velikoj 
mjeri određuje: informiranost, znanje i inovacija. 
- razvijati komunikacijske vještine te vještine nenasilnog rješavanja sukoba
- poticati suradnju i prijateljstvo među učenicima
- stvoriti pozitivno razredno ozračje i osjećaj pripadnosti
- razviti samopouzdanje i pozitivnu sliku učenika o sebi
- kontinuirano raditi na odgovornome ponašanju prema drugima i imovini 
škole
- poticati pozitivan stav prema očuvanju okoliša
- promicati učeničku odgovornost prema vlastitome zdravlju i sigurnosti
- stvoriti pravilan stav prema nekorištenju opojnih sredstava 
- poticati suradnju s roditeljima

Način realizacije  razgovor, predavanje, diskusija, timski rad ,radionice

Namjena 

- odgojno djelovati na cjelovitu ličnost učenika i njegov osobni razvoj u 
kolektivu 
- usmjeriti učenike na pristojno ponašanje prema prijateljima, učiteljima,
roditeljima i svim odraslim osobama koje ih okružuju

Način vrjednovanja 

učeničko samovrednovanje
- praćenje ponašanja učenika te njegova evaluacija ocjenom vladanja
Napomena: s obzirom da se neke od tema iz područja TŽV-a, 
Zdravstvenoga odgoja i Građanskoga odgoja i obrazovanja preklapaju, 
obradit će se integrirano dok će se ostale teme obrađivati zasebno.

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja - uspješnost pojedinca u vršnjačkoj skupini i građanskom društvu uopće
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Troškovnik  - 20 kn
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AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SRZ 8.b

Sadržaj

Na početku godine proučiti Pravilnik o načinima i 
postupcima vrednovanja u osnovnoj školi, pravilnik o 
kućnom redu, pravilnik o pedagoškim mjerama, donijeti 
raspored sati i podijeliti udžbenike.

Učit će poštivati razredna pravila i provesti izbor 
predsjednika razreda i predstavnika vijeća učenik

Uključiti se u izradi školskog projekta Lajkam Rijeku

Tijekom godine održati će se 4 roditeljska sastanaka

Održati radionice, tema: Dnevno i tjedno planiranje, 
Dobar raspored učenja, Načini i pravila učenja

Razgovarati će o društvenom okruženju i prehrambenim 
navikama, o sobnoj odgovornosti za zdravlje i 
odgovornom ponašanju na internetu i spolnom ponašanju
Pratiti će gradska zbivanja i kulturne manifestacije

Posjetiti će kina i kazališta 

Profesionalna orijentacija (4 radionice)

U suradnji 8.a i 8.b pripremit će koreografiju i prikaz  
završne priredbe osmaša (pisanje obraćanja učiteljicama, 
učiteljima, tekstovi o učenicima)
Panirat će ekskurziju osmaša, dogovoriti ciljeve, zadatke, 
ponašanje i sadržaj na različitim odredištima 
Obilježiti će Dan znanosti, Dan planeta Zemlje
Pripreme za upis u srednju školu
Analizirat će uspjeh učenika na kraju polugodišta i na 
kraju nastavne godine

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  

Alenka Poropat
Emilija Cuculić, suradnja
Linda Kolić-Sobol, školska psihologinja
vanjski predavači i suradnici

Razred 8.b
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Planirani broj učenika 23

Planirani broj sati 
godišnje 35

Vremenik Četvrtak 5.sat

Ciljevi / Ishodi

 razvijanje tolerancije na različitost, stvaranje i 
očuvanje prijateljstva

 međusobno uvažavanje
 kulturno ophođenje: prema sebi, prema drugima i 

prema svojoj okolini
 poticati na  učenje i  istraživanje, a to je bitno jer 

životni standard u velikoj mjeri određuje: 
informiranost, znanje i inovacija

 razvijati komunikacijske vještine te vještine 
nenasilnog rješavanja sukoba

 stvoriti pozitivno razredno ozračje i osjećaj 
pripadnosti

 razviti samopouzdanje i pozitivnu sliku učenika o 
sebi

 kontinuirano raditi na odgovornome ponašanju 
prema drugima i imovini škole

 poticati pozitivan stav prema očuvanju okoliša
 promicati učeničku odgovornost prema vlastitome 

zdravlju i sigurnosti
 poticati međusobnu suradnju  roditelja i djece

Način realizacije  
Metode rada: razgovor, radionice, posjete muzejima, odlazak 
na dvorište, izleti individualni rad

Namjena učenicima 8.b razreda i suradnja sa 8.a

Način vrjednovanja Praćenje napredovanja učenika.

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja

Ne vrednuje se brojčanom ocjenom, utječe na ocjenu 
vladanja

Troškovnik  Jedan sat u tjednoj normi.
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AKTIVNOST, 
PROGRAM I/ILI 
PROJEKT

SRZ 8.a

Sadržaj

 Na početku godine proučiti Pravilnik o načinima i 
postupcima vrednovanja u osnovnoj školi, pravilnik o 
kućnom redu, pravilnik o pedagoškim mjerama, 
donijeti raspored sati i podijeliti udžbenike.

 Učit će poštivati razredna pravila i provesti izbor 
predsjednika razreda i predstavnika vijeća učenika

 Tijekom godine održati će se 4 roditeljska sastanaka
 Održati radionice, tema: Dnevno i tjedno planiranje, 

Dobar raspored učenja, Načini i pravila učenja
 Uključiti se u izradi školskog projekta Lajkam Rijeku
 Razgovarati će o društvenom okruženju i 

prehrambenim navikama, o sobnoj odgovornosti za 
zdravlje i odgovornom ponašanju na internetu i 
spolnom ponašanju

 Pratiti će gradska zbivanja i kulturne manifestacije
 Posjetiti će kina i kazališta 
 Profesionalna orijentacija (4 radionice)
 U suradnji 8.a i 8.b pripremit će koreografiju i prikaz  

završne priredbe osmaša (pisanje obraćanja 
učiteljicama, učiteljima, tekstovi o učenicima)

 Panirat će ekskurziju osmaša, dogovoriti ciljeve, 
zadatke, ponašanje i sadržaj na različitim odredištima 

 Obilježiti će Dan znanosti, Dan planeta Zemlje
 Pripreme za upis u srednju školu
 Analizirat će uspjeh učenika na kraju polugodišta i na 

kraju nastavne godine

Voditelji - nositelji 
aktivnosti  

Emilija Cuculić
Alenka Poropat, suradnja
Linda Kolić-Sobol, školska psihologinja
vanjski predavači i suradnici

Razred 8.a

Planirani broj učenika 24

Planirani broj sati 
godišnje 35

Vremenik Ponedjeljak 5.sat
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Ciljevi / Ishodi

 razvijanje tolerancije na različitost, stvaranje i 
očuvanje prijateljstva

 međusobno uvažavanje
 kulturno ophođenje: prema sebi, prema drugima i 

prema svojoj okolini
 poticati na  učenje i  istraživanje, a to je bitno jer 

životni standard u velikoj mjeri određuje: 
informiranost, znanje i inovacija

 razvijati komunikacijske vještine te vještine 
nenasilnog rješavanja sukoba

 stvoriti pozitivno razredno ozračje i osjećaj 
pripadnosti

 razviti samopouzdanje i pozitivnu sliku učenika o 
sebi

 kontinuirano raditi na odgovornome ponašanju 
prema drugima i imovini škole

 poticati pozitivan stav prema očuvanju okoliša
 promicati učeničku odgovornost prema vlastitome 

zdravlju i sigurnosti
 poticati međusobnu suradnju  roditelja i djece

Način realizacije  
Metode rada: razgovor, radionice, posjete muzejima, odlazak 
na dvorište, izleti individualni rad

Namjena učenicima 8.a razreda i vrlo često suradnja sa 8.b

Način vrjednovanja Praćenje napredovanja učenika.

Način korištenja 
rezultata vrjednovanja

Ne vrednuje se brojčanom ocjenom, utječe na ocjenu 
vladanja

Troškovnik  Jedan sat u tjednoj normi.


