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1. IZBORNA NASTAVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KURIKUL:KATOLIČKI VJERONAUK 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM:  Sreten Simonović 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM:20.09.2017 VRIJEME TRAJANJA: 
Školska god. 2017./18. 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: Za sve učenike od prvog do 
osmog razreda, te za sve učenike odgojno-
obrazovnih skupina od 7 do 21 godine. 
 
 

MJESTO OSTVARENJA: 
Učionica i izvanučionička nastava  

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 

bojice, flomasteri, tempere,  ljepilo, škarice, papir za 
plakate. slikovnice… 

TROŠKOVNIK: 
prema financijskim mogućnostima  

 
AKTIVNOST 
 
 

Svrha katoličkog vjeronauka jest sustavno i skladno teološko-ekleziološko i 
antropološko-pedagoško povezivanje Božje objave i tradicije Crkve sa životnim 
iskustvom učenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito, ekumenski i dijaloški 
otvoreno, upoznavanje katoličke vjere na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i 
djelatnoj razini radi zrelosti u kršćanskoj vjeri i postignuća cjelovita općeljudskoga i 
vjerskog odgoja učenika koji žive u svojem religioznom i crkvenom, kulturnom i 
društvenom prostoru. 

CILJ AKTIVNOSTI 

-Duhovni odgoj i razvoj duhovne dimenzije kod učenika 
-Upoznati rimokatoličku vjeru i njene bitne značajke 
-Razviti pozitivan odnos prema vjeri, molitvi i slavlju blagdana 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

-Upoznati druge i različite od sebe te izgraditi osjećaj poštovanja prema drugim 
-Upoznati i ucijepiti u vlastiti život cjeloviti kršćanski moral, tj. Isusov zakon ljubavi i 
služenja kao istinski način kršćanskoga života 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Kroz satove vjeronauka, koristeći se metodologijom i  pedagogijom  primjerenom 
djeci sa posebnim potrebama. 

VREDNOVANJE 

Svi  učenici, odnosno učenici svih razreda  vrednuju se prema standardima i propisima 
odgojno obrazovne ustanove, vrednovanje se bilježi u imenik, a na kraju obrazovnog 
razdoblja iznosi se zaključna ocjena (opisna ili brojčana). 
Komponente vrednovanja kod brojčanog ocjenjivanja su slijedeće: znanje, stvaralačko 
izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja 
Učenici u odgojno-obrazovnim skupinama se vrednuju opisnim ocjenama prema 
vlastitim mogućnostima. 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Rezultati iskazuju praćenje i napredak učenika, ukazuju na njegove sposobnosti kao i 
na područja u kojima učenik još može napredovati. 

ZABILJEŠKA 
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KURIKUL:POSEBNI EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI 

POSTUPCI  

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Kornelija Panza Janda, prof.reh. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM: 2017./2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA: rujan, listopad, studeni, prosinac, 
siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 3 
 

MJESTO OSTVARENJA: učionica 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: radni 
listići, didaktički materijali 

TROŠKOVNIK: 

 
AKTIVNOST 
 
 

Vježbe za razvoj govora, vježbe za razvoj perceptivnih i motoričkih sposobnosti, vježbe za 
razvoj grafomotorike , predvježbe za čitanje i vježbe za razvoj predmatematičkih vještina. 
 

CILJ AKTIVNOSTI 
 
Stvaranje osnovnih preduvjeta za početno čitanje i pisanje. 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
Poticanje razvoja percepcije, senzo i grafomotorike. Poticanje i razvoj aktivnosti uočavanja, 
imenovanja , slaganja, sortiranja i grupiranja različitih predmeta po obliku, veličini, boji i 
teksturi. Razvoj  koordinacije oko-ruka, orijentacije u prostoru i motoričkih sposobnosti. 
 
 
 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Ostvaruje se kroz individualan rad jedan sat tjedno. 

VREDNOVANJE 

Provjera znanja  usmenim i pismenim putem. 
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Primjena znanja u odgojno-obrazovnom procesu i svakodnevnom životu. 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 

 



 

 

 

KURIKUL:PROGRAM SOCIJALNE 
KOMPETENCIJE 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: IVANA JANČIĆ, prof.def.reh. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: -  
 

DATUM: 30.9.2017. 
 

VRIJEME TRAJANJA: 
Rujan, listopad, studeni, prosinac, siječanj, veljača, 
ožujak, travanj, svibanj, lipanj 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 5 
 

MJESTO OSTVARENJA 
Prostor V OŠ; uži centar grada Bjelovara 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Papir za printanje, folije i plastifikator 
Namirnice za pripravu jednostavnih jela i napitaka 

TROŠKOVNIK: 
300 kn 

 
AKTIVNOST 
 
 

 PRAKTIČNO  - OSOBNA KOMPETENCIJA 
- briga o sebi (prehrana,odijevanje, higijena, zdravlje), 

 SPOZNAJNO – DRUŠTVENA KOMPETENCIJA 
-snalaženje u okolini, brojanje, računanje i mjerenje 

 EMOCIONALNO – SOCIJALNA KOMPETENCIJA 
-odnos prema sebi/drugima/okolini 

CILJ AKTIVNOSTI 

 
Iskoristiti poticaje iz okruženja, i svoje osobne, te postići dobre razvojne rezultate koji 
omogućavaju zadovoljavajuće, kompetentno i što samostalnije sudjelovanje u aktivnostima 
svakodnevnog života  u grupama, zajednicama i širem društvu kojem osoba pripada 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

-priprema jednostavnih jela/napitaka 
-briga o odjeći/obući (čišćenje, pranje, slaganje, glačanje, sortiranje) 
-uočavanje promjena u zdravstvenom stanju, pravilno  postupanje u slučaju bolesti, 
pružanje jednostavne prve pomoći sebi/drugome 
-poštivanje prometnih pravila, snalaženje u prostoru uže okoline 
-snalaženje na satu, mjerenje količina, uporaba novčanica manje novčane vrijednosti 
-osvješćivanje socijalne okoline, primjena pravila primjerene socijalne interakcije, 
prevladavanje sukoba 
-primjena ponašanja ekološki prihvatljivih za okolinu 
-primjena tradicionalnih običaja vezanih uz vjerske blagdane 

NAČIN 
REALIZACIJE 

-aktivnosti će se, kroz individualizirani pristup, provoditi na dnevnoj bazi u skladu s 
godišnjim i mjesečnim planom i programom produženog stručnog postupka 
 
 

VREDNOVANJE 

- mjesečno praćenje i bilježenje napretka u primjeni usvojenih znanja, vještina i navika, te 
usporedba početka i kraja šk.god 
-primjena znanja u svakodnevnom životu  
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

-primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina u 
svakodnevnom životu učenika  



KURIKUL: SAMOZASTUPANJE 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM:    Lucija Dronjak, prof. def. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM:  
ŠK./GOD. 2017./2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA 
RUJAN - LIPANJ 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
7 

MJESTO OSTVARENJA 
PROSTOR ŠKOLE 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
PAPIR, HAMER U BOJI, BOJE,PRIJENOSNO 
RAČUNALO,CD, 
-ČLANSTVO U GRADSKOJ KNJIŽNICI, 
 

TROŠKOVNIK:  300  KN 

 
AKTIVNOST 
 
 

ODGOJNA/SOCIJALIZACIJSKA/REHABILITACIJSKA 
 
 

CILJ AKTIVNOSTI 

OSPOSOBITI OSOBU DA BUDE SAM SVOJ ZASTUPNIK, RAZVIJATI OSJEĆAJ 
VLASTITE VRIJEDNOSTI,ZNATI BIRATI,DONOSITI ODLUKE, KOMUNICIRATI S 
OKOLINOM,PREPOZNAVANJE OSTVARLJIVIH CILJEVA ,,, IZRAŽAVANJE JEDNOG 
IZBORA I OSJEĆAJA, DJELOVANJE U OSTVARIVANJU ODABRANOG CILJA I 
PROCJENE NAPRETKA,PRONALAŽENJE POMOĆI KADA JE ONA POTREBNA ZA 
OSTVARIVANJE CILJA,IMATI EMPATIJU S DRUGIMA CIJENITI TUĐE POGLEDE I 
STAVOVE, 
 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
POSTATI SAM SVOJ ZASTUPNIK 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

INDIVIDUALNI I GRUPNI RAD,UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI DRUŠTVENE 
ZAJEDNICE I UPOZNAVANJE VEĆEG BROJA LJUDI U VLASTITOJ ZAJEDNICI 
 
 

VREDNOVANJE 

- PRAĆENJE, EVALUACIJA I PROCJENA USPJEŠNOSTI ŽIVOTA U VLASTITOJ 
KUĆI/STANU, KAO I ŽIVOTA I SNALAŽENJA U UŽOJ ŽIVOTNOJ ZAJEDNICI - 
PROCJENA USVOJENIH KOMUNIKACIJSKIH I SOCIJALNIH VJEŠTINA PROSTORA, 
PRIMJENA ZNANJA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU  
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 



 

 

 

 

KURIKUL:REHABILITACIJA PUTEM 
POKRETA 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Jasmina Maltarić Rašetina, Kornelija Hudina 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM: Školska godina 2017./2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA: od rujna 2017. do lipnja 2018. 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 10 
 

MJESTO OSTVARENJA: Prostor doma, dvorana, 
školsko dvorište, Borik 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: hamer 
papir, ljepilo, flomasteri, laptop, zvučnici, udaraljke, 
lopte, obruči, marame, baloni, slikovnice 

TROŠKOVNIK: 
100 kuna 

 
AKTIVNOST 
 
 

 

RUJAN 2017. - Igre upoznavanja 
LISTOPAD 2017.  - Orijentacija u prostoru  
STUDENI 2017.- Igre sredstvima (udaraljke, balon, lopta, obruč) 
PROSINAC 2017. - Igre sredstvima (balon, lopta, obruč) 
SIJEČANJ 2018.- Igre povjerenja 
VELJAČA 2018.- Igre povjerenja 
OŽUJAK 2018.- Ritmičko oblikovanje 
TRAVANJ 2018.- Priča i pjesmice u pokretu 
SVIBANJ 2018.- Igre natjecanja 
LIPANJ 2018. - Igre natjecanja 
 
 
 

CILJ AKTIVNOSTI 

 Međusobno upoznavanje, razlikovanje po spolu, po tjelesnim 
karakteristikama, uočavanje posebnih detalja na pojedincu. 

 Imenovanje i lociranje osnovnih dijelova tijela na sebi i na prijateljima u 
grupi.  

 Razvoj svijesti o sebi i svojim osobinama. 
 Poticati usvajanje i poznavanje prostornih odnosa ( početak, kraj, između), 

prostornih oblika ( red, vrsta, krug) i prostornih smjerova, lateralizacija. 
 Prepoznavanje i imenovanje udaraljki. 
 Slušanje, ponavljanje i izvođenje ritmičkih pokreta. 
 Razvijati motoričke vještine, motoričke sposobnosti. 
 Poticati povjerenje u grupi, razvoj pozitivne slike o sebi, ublažavanje 

emocionalnih napetosti. 
 Poticanje slušnog primanja obavijesti, prenošenje usmene obavijesti u pisani 

oblik. 
 Međusobna suradnja i pozitivan odnos prema pobjedi i porazu u igri 



 

 

 

KURIKUL:REHABILITACIJA IGROM 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Jasmina Maltarić Rašetina, Kornelija Hudina   
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM: Školska godina 2017./2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA: od rujna 2017. do lipnja 2018. 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 10 
 

MJESTO OSTVARENJA: Prostor PSP-a, školsko 
dvorište, dječje igralište 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Različite društvene igre, računalo, papir, bojice, 
tempere, kistovi,  škare, ljepilo, kartonske kutije, čepovi, 
plastične posude, slikovnice 

TROŠKOVNIK: 300 kuna 

 
AKTIVNOST 
 
 

 

RUJAN I LISTOPAD 2017.- Društvene igre 
STUDENI 2017.- Jezične igre 
PROSINAC 2017.- Božićna slikovnica 
SIJEČANJ 2018.- „Mali majstori“ 
VELJAČA 2018.- Igre uloga 
OŽUJAK 2018.- Loto igre 
TRAVANJ 2018.- Igre vodom 
SVIBANJ 2018.- Igranje „starih“ igara  
LIPANJ 2018.- Igre bojama 
 
 

CILJ AKTIVNOSTI 

 
 Prihvaćanje društvenih pravila, poticanje kognitivnog razvoja i zaključivanja 
 Poticanje suradnje i komunikacije  
 Jačanje pozitivnih emocija i primjereno izražavanje negativnih 
 Pomoću jezičnih igara poticati i razvijati aktivno slušanje, govorno 

izražavanje, vježbati postavljanje pitanja i odgovora, vježbati razgovijetan 
izgovor, bogatiti rječnik 

 Poticati kod učenika kreativnost i maštu, osvijestiti ih da se ne moraju 
igračke i slikovnice uvijek kupovati, poticati ekološku osviještenost i 
zadovoljstvo 

 Igranjem uloga razvijati maštu i kreativnost, bogatiti rječnik, razvijati 
spretnost ruku, vježbati kako na pravilan način izraziti osjećaje 

 Uparivati identične predmeta, imenovati boje, predmete i oblike.  
 Promatranje i razlikovanje različitih svojstava predmeta i pojava koje 

okružuju učenika. Poticati vizualnu percepciju 
 Poticati učenike na istraživanje što sve možemo s vodom. Zabaviti se i 

opustiti. Poticati vizualnu i taktilnu percepciju.  
 Poticati učenike da više vremena provode u aktivnoj igri, a ne za računalom. 

Naučiti ih kako se igraju neke zaboravljene igre.  
 Istraživati kako boja nastaje, miješati boje. Slikati i bojati različite predmete 



 

3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

KURIKUL:ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: ZORAN ĆUIĆ 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM: 
 

VRIJEME TRAJANJA –NASTAVNA GODINA 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 15 
 

MJESTO OSTVARENJA 
ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA, VANJSKI TERENI, 
SPORTSKI TERENI „SOKOLANE“, FITNES CENTAR, 
STOLNOTENISKI KLUB BJELOVAR 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
  

TROŠKOVNIK: 
 OSIGURATI PRIJEVOZ UČENIKA NA NATJECANJE, 
SPORTSKA OPREMA (TRENIRKE, DRESOVI, TENISICE 
7000,00 Kn) 
 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
POTICATI SKLADAN RAST I RAZVOJ, ZADOVOLJITI BIOLOŠKU POTREBU UČENIKA ZA 
KRETANJEM, POTICATI NA STJECANJE NAVIKA   I NUŽNOSTI BAVLJENJA SPORTOM. 
ZADOVOLJITI POTREBE UČENIKA ZA AFIRMACIJOM I GRUPNOM IDENTIFIKACIJOM 
 

CILJ AKTIVNOSTI 

 
ZADOVOLJAVANJE BIOPSIHOSOCIJALNIH POTREBA DJETETA ZA KRETANJEM 
 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

RAZVOJ MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI, TE USAVRŠAVANJE MOTORIČKIH 
ZNANJA, STJECANJE PRIMJERENE RAZINE MOTORIČKIH DOSTIGNUĆA 
 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

ATLETIKA, STOLNI TENIS, SPORTSKE IGRE. RAD INDIVIDUALAN, U PAROVIMA, TROJKAMA, 
GRUPNI.ŠKOLA TRČANJA, KINEMATIKA TRČANJA, UVJEŽBAVANJE TEHNIKE. TRENINZI 
FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI. SUDJELOVANJE NA SPORTSKIM 
NATJECANJIMA I SPORTSKI SUSRETI SA DRUGIM ŠKOLAMA I KLUBOVIMA. 
 
 
 

VREDNOVANJE 

REDOVITOST POHAĐANJA. INDIVIDUALNI NAPREDAK. ULAZAK U SUSTAV NATJECANJA. 
POSTIGNUTI REZULTATI.PROMOCIJA ŠKOLE. 
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

NAGRADITI USPJEŠNE POJEDINCE. REZULTATIMA MOTIVIRATI OSTALE UČENIKE NA RAD. 
PROMOCIJA ŠKOLE. 

ZABILJEŠKA 
 
 
 



 

 

KURIKUL:PLESNA SKUPINA - IZVANNASTAVNA AKTIVNOST 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Kornelija Panza Janda, prof.reh. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM: 2017./2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA: rujan, listopad, studeni, prosinac, 
siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 6 
 

MJESTO OSTVARENJA: Škola, dvorana Dom 
kulture/Multimedijalni centar 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: ritmičke 
trake, odjeća, obuća, ukrasni rekviziti 

TROŠKOVNIK:500 kn 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
Sudjelovanje na školskim priredbama i nastupima predviđenim u okviru školskih priredbi, 
nastupanje na gostovanjima prilikom društvenih svečanosti u školi 
 

CILJ AKTIVNOSTI 

Poticanje i razvijanje samopouzdanja, samopoštovanja, plesnih  vještina, poticanje i razvoj 
prirodnih talenata kod učenika, razvoj motorike, koordinacije  i spretnosti kod učenika,razvoj 
osjećaja za ritam, razvoj osjećaja za lijepo, te razvoj sluha 
 
 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
Samostalno nastupanje učenika na školskim priredbama 
 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Priprema i vježbe za nastup tijekom cijele godine. 
 
Nastupi učenika na školskim priredbama u prosincu i lipnju 
 

VREDNOVANJE 

Kroz prezentaciju javnosti o usvojenim vještinama. 
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Bolje upoznavanje i senzibilizacija javnosti o sposobnostima i mogućnostima osoba s 
posebnim potrebama. 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 

 



KURIKUL:IZVANNASTAVNA AKTIVNOST VJERONAUČNA 
GRUPA 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Sreten Simonovic 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM: 
 

VRIJEME TRAJANJA 
Školska god. 2017./18. 

PLANIRANI BROJ UČENIKA:4 
 

MJESTO OSTVARENJA 
Učionica i izvanučionika nastava 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: TROŠKOVNIK: 

 
AKTIVNOST 
 
 

 

Izvannastavna aktivnost izvodit će se u različitim oblicima rada:  kreativno, 

usmeno, pismeno, likovno, glazbeno, scensko…. 

 

CILJ AKTIVNOSTI 

 
 
Razviti pozitivan stav prema crkvi, svećenicima, redovnicima, molitvi, slavlju blagdana, 
duhovnim pjesama … 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
Duhovni odgoj i razvoj ljudske i duhovne dimenzije kod učenika 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

 
Učionica i izvanučionička nastava 
 
 

VREDNOVANJE 

 
Vođenje evidencije i bilježaka. 
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Rezultati iskazuju praćenje i napredak učenika, kao i na područja u kojima učenik još 
može napredovati 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 

 



 

 

KURIKUL: Informatička radionica  

NOSITELJI:  Tanja Filipec-Lovasić, prof. defektolog 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM: 
 

VRIJEME TRAJANJA: 2017./2018. 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA:  6 
 

MJESTO OSTVARENJA:  Učionica 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: TROŠKOVNIK: 

 
AKTIVNOST 
 
 

- usvajanja pravila ponašanja u radu s računalom/tabletom 
- upoznavanje osnovnih dijelova računala 
- rad u aplikacijama ITC-AAC (slovarica, glaskalica, matematički vrtuljak, matematička igraonica, domino    
  brojalica, koliko je sati, pamtilica) 
- upoznavanje programa za pisanje i uređivanje teksta Word 
- pisanje i uređivanje teksta u Word programu 
- upoznavanje i korištenje interneta u edukacijske svrhe i provođenja slobodnog vremena 

CILJ AKTIVNOSTI 

- stjecanje osnovnih informatičkih kompetencija i računalne pismenosti 
- stjecanje potrebnih znanja i vještina kako bi se  učenici mogli služiti s računalom kao pomagalom za  
  svladavanje nastavnih sadržaja 
- poticati  interes učenika za rad  na računalu  
- rad na računalu iskoristiti kao motivaciju za usvajanje novih nastavnih sadržaja 
- upoznati se s novim mogućnostima koje nam pruža internet  
- pretraživanje fotografija, audio i video edukativnih zapisa 
- osmišljavanje božićnih i uskršnjih čestitki 
- slušanje prigodnih dječjih pjesmica 
- gledanje dječjih filmova 
- upoznati se s mogućnostima koje pruža Microsoft Word program (pisanje, promjena fonta slova, 
  podebljanje, promjena veličine slova…) 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

- usvajanja pravila ponašanja u radu s računalom/tabletom 
- rad u aplikacijama ITC-AAC (slovarica, glaskalica, matematički vrtuljak, matematička igraonica, domino    
  brojalica, koliko je sati, pamtilica) 
- pisanje i uređivanje teksta u Word programu 
- upoznavanje i korištenje interneta u edukacijske svrhe i provođenja slobodnog vremena 

NAČIN 
REALIZACIJE 

- rad na tabletu 
- rad na računalu 
- razgovor 
- demonstracija 
- individualni rad, rad u grupi, rad u paru 

VREDNOVANJE 

- praćenje učenika u zalaganju 
- osobno zadovoljstvo učenika 
- provjera usvojenosti sadržaja kroz  različite aktivnosti učenika 
- primjena naučenog u svakodnevnom životu 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

 
- primjena komunikacijskih, socijalnih  i radnih navika i vještina u svakodnevnom životu  
  učenika 

ZABILJEŠKA 
 
 
 

 



 

4. IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLUDNEVNI ŠKOLSKI IZLET ZA ODGOJNO 
OBRAZOVNE SKUPINE I VIŠE RAZREDE 
NAZIV- PO DOGOVORU 

ODJELJENJA: 3/5, 6/7/8, 2. S, 3. S, 4. S, RO1, RO2, RO3, NUK 

VRIJEME TRAJANJA - od 8.00-13 00 

IME I PREZIME VODITELJA 

- imenovat će ravnatelj (Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno- obrazovnih aktivnosti 

izvan škole) 

CILJEVI - razvijanje primjerenih oblika ponašanja učenika 

- razvijati komunikacijske vještine u interakciji s drugim učenicima 

- pravilno kretanje prema uputama, u paru, u skupini 

- u interakciji s drugim učenicima, sudjelovati u sportskim 

natjecanjima 

- pravilno postupiti tijekom natjecanja-prihvatiti poraz, pobjedu 

- izvoditi različite motoričke aktivnosti 

- šetati u manjoj grupi – promatrati okolinu -razgovori 

- uzimati i odlagati hranu na pravilan način 

- pravilno odlaganje smeća 

NAČIN REALIZACIJE -dogovor s roditeljima, dogovor s ravnateljem 

dogovor s prijevoznicima 

- razraditi plan izleta na razrednim aktivima 

VREMENSKI OKVIR Travanj 2018. 

OSNOVNA NAMJENA Socijalizacija djece u zajedničkim aktivnostima 

NAČIN VREDNOVANJA 

Osvrt na ostvareni izlet prema mogućnostima djece i odabiru učitelja (Utvrditi će se u izvedbenim 

planovima pojedinih razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina) 

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA 

Dobiveni rezultati koristit će se u svrhu unaprjeđenja nastavnog procesa 

TROŠKOVNIK 100 kuna po učeniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLUDNEVNI ŠKOLSKI IZLET ZA ODGOJNO 
OBRAZOVNE SKUPINE I NIŽE RAZREDE 
 

NAZIV- MJESTO naknadni dogovor 

Odjeljenja: ½ R, 1. S, 2. S, 5. S, 6. S, 1. SA, 2. SA  

VRIJEME TRAJANJA - cijeli dan- po dogovoru vrijeme polaska i povratka 

IME I PREZIMEVODITELJA 

- imenovat će ravnatelj (Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno- obrazovnih aktivnosti 

izvan škole) 

 

CILJEVI - učenici će:  

- upoznavati dijelove RH, značajkei znamenitosti kraja  

- upoznavati širi zavičaj i prirodne ljepote 

- upoznavati prostor i širu okolice 

- snalaziti se u prostoru, ponoviti strane svijeta 

- uočavati biološke raznolikosti kraja 

- razvijati socijalne vještine učenika i primjerene oblike ponašanja 

NAČIN REALIZACIJE - dogovor s roditeljima, dogovor s prijevoznicima 

- razrada plana izleta na razrednim aktivima 

VREMENSKI OKVIR - svibanj/ lipanj 2018. 

OSNOVNA NAMJENA - upoznavanje povijesnog i kulturnog dijela RH, naučiti poštivati i 

njegovati prirodne i povijesno-kulturne znamenitosti zavičaja. 

-socijalizacija djece u zajedničkim aktivnostima. 

NAČIN VREDNOVANJA 

- osvrt na ostvareni izlet prema mogućnostima djece i odabiru učitelja 

(izrada plakata, foto albuma, likovnih i literarni radova) 

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA 

-u svrhu unaprjeđenja nastavnog procesa i prezentacije aktivnosti V. OŠ 

- smjernice za planiranje nastavnih sadržaja prirode i društva u daljnjem radu s učenicima 

TROŠKOVNIK - prijevoz -po dogovoru s prijevoznikom 

sendviči, sokovi i grickalice po dogovoru 30 kn po učeniku, dnevnica za učitelje 

ukupno: 330 kn + dnevnice 

 

 

 

 

 

 

 



CJELODNEVNI ŠKOLSKI IZLET ZA ODGOJNO 
OBRAZOVNE SKUPINE I VIŠE RAZREDE 
 

 

NAZIV- MJESTO naknadni dogovor 

Odjeljenja: 3/5 r, 6/7/8 r, RO1, RO2, RO3, NUK 

VRIJEME TRAJANJA - cijeli dan- po dogovoru vrijeme polaska i povratka 

IME I PREZIMEVODITELJA 

- imenovat će ravnatelj (Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno- obrazovnih aktivnosti 

izvan škole) 

 

CILJEVI - učenici će:  

- upoznavati dijelove RH, značajke kraja i znamenitosti grada 

- upoznavati širi zavičaj i prirodne ljepote 

- upoznavati prostor i širu okolice 

- snalaziti se u prostoru, ponoviti strane svijeta 

- uočavati biološke raznolikosti kraja 

- razvijati socijalne vještine učenika i primjerene oblike ponašanja 

NAČIN REALIZACIJE - dogovor s roditeljima, dogovor s prijevoznicima 

- razrada plana izleta na razrednim aktivima 

VREMENSKI OKVIR - svibanj/ lipanj 2018. 

OSNOVNA NAMJENA - upoznavanje povijesnog i kulturnog dijela RH, naučiti poštivati i 

njegovati prirodne i povijesno-kulturne znamenitosti zavičaja. 

-socijalizacija djece u zajedničkim aktivnostima. 

NAČIN VREDNOVANJA 

- osvrt na ostvareni izlet prema mogućnostima djece i odabiru učitelja 

(izrada plakata, foto albuma, likovnih i literarni radova) 

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA 

-u svrhu unaprjeđenja nastavnog procesa i prezentacije aktivnosti V. OŠ 

- smjernice za planiranje nastavnih sadržaja prirode i društva u daljnjem radu s učenicima 

TROŠKOVNIK - prijevoz -po dogovoru s prijevoznikom 

sendviči, sokovi i grickalice po dogovoru 30 kn po učeniku,dnevnica za učitelje 

ukupno: 330 kn + dnevnice 

 

 

 



TERENSKA NASTAVA U VUKOVARU 

 

 

 

 

 

KURIKUL:Terenska nastava u Vukovaru  

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Kornelija Panza Janda, prof.reh. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM: 2017./2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA: listopad 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 2 
 

MJESTO OSTVARENJA:  Vukovar 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL:  TROŠKOVNIK: 

 
AKTIVNOST 
 
 

Praćenje programa turističkog vodiča, sudjelovanje na radionicama. 
 

CILJ AKTIVNOSTI 
 
Upoznavanje  sa događanjima u Domovinskom ratu kroz projekt „Posjet učenika osmih 
razreda Vukovaru“. 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
Posjet  „ Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar“, „Domu hrvatskih branitelja“, 
„Vukovarskoj bolnici i muzeju“, te ostalim kulturno-povijesnim znamenitostima grada 
Vukovara. 
 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Ostvaruje se kroz dvodnevni boravak u gradu Vukovaru. 

VREDNOVANJE 

 
Kroz usmenu i pismenu provjeru učenika. 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Primjena znanja u odgojno-obrazovnom procesu i svakodnevnom životu. 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 

 



 

 

  

 

 

IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED/SKUPINA:   ššk 

VODITELJI/ICA: ZORAN ĆUIĆ 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

DRŽAVNO PRVENSTVO U 
ATLETICI I STOLNOM TENISU 

POREĆ 5. MJESEC 

 

IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED: 1. I 2.  

VODITELJI/ICA: KORNELIJA PANZA-JANDA, , PROF.REH. 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

POSJET TRŽNICI TRŽNICA 
LISTOPAD, OŽUJAK, TRAVANJ, 

SVIBANJ 

POSJET STOMATOLOGU STOMATOLOŠKA ORDINACIJA LISTOPAD 

POSJET KNJIŽNICI KNJIŽNICA 
STUDENI, 

VELJAČA, SVIBANJ 

IZLET PO DOGOVORU SVIBANJ 

ŠETNJA GRADOM GRAD BJELOVAR 

RUJAN, LISTOPAD, STUDENI, 
PROSINAC, SIJEČANJ,VELJAČA, 
OŽUJAK, TRAVANJ, SVIBANJ, 

LIPANJ 

POSJET KAZALIŠTU KAZALIŠTE SVIBANJ 

POSJET VATROGASCIMA VATROGASNA POSTAJA SVIBANJ 

POSJET LUTKARSKOJ 
PREDSTAVI 

KNJIŽNICA/KAZALIŠTE OŽUJAK 

ODLAZAK NA DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJE IGRALIŠTE TRAVANJ,SVIBANJ,LIPANJ 

 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 

RAZRED:   6./7./8. 

VODITELJICA:  Tanja Filipec-Lovasić, prof. defektolog 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Učenici u prometu 

- naučiti pravilno kretati se u 

prometu, uočiti važnost 

poštivanja prometnih pravila, 

uočiti opasnosti u prometu 

- imenovati, opisati i primijeniti 

osnovna pravila ponašanja u 

prometu 

Gradske prometnice rujan 

Tržnica 

- prepoznati, razlikovati i 

imenovati voće i povrće,  uočiti 

važnost zdrave i raznovrsne 

prehrane 

- snalaziti se i pravilno ponašati 

na tržnici 

Gradska tržnica rujan, svibanj 

Zdravlje   - Sačuvajmo zdrave 

zube 

- razvijati kod učenika skrb o 

vlastitom zdravlju, osjećaj 

odgovornosti prema sebi, 

prevenirati strah od 

stomatologa 

- promovirati i poticati 

preventivne mjere oralne 

higijene 

Dom zdravlja Bjelovar listopad 

Jesen 

- razvijati sposobnost 

zapažanja, uočavanja, 

razlikovanja, razvijanje 

ekološke svijesti i ljubavi 

prema prirodi 

Grad listopad 



- uočiti promijene u prirodi 

Dječja knjižnica Petar 

Preradović 

- poticati i razvijati  ljubav i 

interes prema knjizi i čitanju, 

pravilno se odnositi prema 

knjizi, slikovnici 

- slušanje priča, sudjelovanje 

na radionicama 

- usvojiti pravila ponašanja u 

knjižnici 

Dječja knjižnica Petar 

Preradović 

 

listopad, studeni, prosinac, 

veljača, ožujak, travanj, svibanj 

Obilježavanja Dana Grada 

Vukovara, 8. razred 

- posjetiti Memorijalni centar 

Domovinskog rata u Vukovaru 

- spoznati posljedice ne 

tolerancije među ljudima i 

ratnih stradanja, poticati 

uvažavanje različitosti i 

toleranciju 

Grad Vukovar studeni 

Božićna priča 

- posjetiti Božićnu priču u 

Grabovnici, 

doživjeti ugođaj blagdana 

- razviti sposobnost 

doživljavanja blagdanske 

radosti,primjereno se ponašati 

Grabovnica prosinac 

Kazalište - Mali BOK  Fest 

- gledati, slušati i razumjeti 

kazališnu predstavu, 

primjereno se ponašati u 

kazalištu 

- spoznati, doživjeti i iskazati 

doživljaj kazališne predstave 

Dom kulture, 

kazalište 

veljača 



Zaštita okoliša - razvrstavanje 

korisnog otpada 

- razvijati ljubav prema prirodi, 

razvijati ekološku svijest i 

odgovorno ponašanje prema 

prirodi koja nas okružuje 

- poticati učenike na 

razvrstavanje korisnog otpada 

u odgovarajuće spremnike, 

razlikovati spremnike za 

odlaganje otpada, praktična 

primjena znanja  

Učionica, Reciklažno dvorište ožujak 

Parkovi i šetališta grada 

Bjelovara 

- upoznati ljepote grada, 

posjetiti parkove i šetališta, 

usvojiti pravila ponašanja 

- osposobiti učenike za 

razumijevanje odnosa čovjeka i 

prirode, razvijati ljubav prema 

prirodi, orijentirati se u 

prostoru 

Parkovi i šetališta travanj 

Izlet 

- posjet akvariju, razvijati 

svijest o iznimnoj biološkoj 

raznolikosti, upoznati zavičaj 

- gledati, slušati i razumjeti 

kazališnu predstavu, 

primjereno se ponašati u 

kazalištu 

- spoznati, doživjeti i iskazati 

doživljaj kazališne predstave 

Aquatika - Slatkovodni akvarij 

Karlovac, 

Kazalište Trešnja 

 

svibanj  

Sportsko rekreacijski centar 

Veliki Grđevac 

- posjet bazenu, plivanje 

Sportsko rekreacijski centar 

Veliki Grđevac 

 

svibanj, lipanj 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

Razred/skupina: 3. i 5. 

VODITELJI/ICA:  Anđa Perić- Valenta, prof.def. 

 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Pozdrav jeseni Gradski park rujan 

Berba jabuka voćnjak listopad 

Kako su živjeli naši stari Gradski muzej studeni 

Ususret blagdanima Dječji odjel Narodne knjižnice prosinac 

Zimske radosti- igre Obližnji park siječanj 

Maskenbal u gradu Gradske ulice veljača 

Pozdrav proljeću tržnica ožujak 

Običaji za Uskrs Dječji odjel Narodne knjižnice travanj 

Vožnja vlakom Bjelovar- Veliki Grđevac svibanj 

Igre na otvorenom Park Borik lipanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 

SKUPINA: 1. S, DOROTEA KLASIĆ 

Voditeljica: Dorotea Klasić, mag. rehab. educ.  

 

 
 
 
 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Obilježavanje Dana grada 
Bjelovar (29. rujna) 

Bjelovar rujan 

Kulturne i javne ustanove u 
gradu Bjelovaru 

Bjelovar 
listopad, studeni, prosinac, 

siječanj, veljača, ožujak, 
travanj, svibanj, lipanj 

Jesen u gradu Bjelovar studeni 

Zima u našem gradu Bjelovar prosinac, siječanj 

Maškare Bjelovar veljača 

Uskrs u našem gradu Bjelovar ožujak 

Proljeće u našem gradu Bjelovar travanj 

Posjet tržnici Bjelovar svibanj, lipanj 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 
RAZRED/SKUPINA: 2. S 

VODITELJ/ICA: Helena Međimorac, mag.rehab.educ. 

 

 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Obilježavanje Dana grada 
Bjelovara – 29. rujna 

 
Bjelovar rujan 

Kulturne i javne ustanove u 
gradu Bjelovaru (knjižnica, kino, 

kazalište i sl.) 
 

Bjelovar 
listopad, studeni, prosinac, 

siječanj, veljača, ožujak, travanj, 
svibanj 

Sačuvajmo zdravlje zubi 
 

Dom zdravlja Bjelovar studeni 

Jesen u gradu 
 

Bjelovar studeni 

Božić u našem gradu 
 

Bjelovar prosinac 

Zima u gradu 
 

Bjelovar siječanj 

Maškare 
 

Bjelovar veljača 

Uskrs u našem gradu 
 

Bjelovar ožujak 

Proljeće u gradu 
 

Bjelovar travanj 

Posjet tržnici 
 

Bjelovar svibanj 

 

 

 
 
 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED/SKUPINA:  3. S 

VODITELJI/ICA: VLATKA BAHOR HARAMINČIĆ, PROF.REH. 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

POSJET TRŽNICI TRŽNICA LISTOPAD,TRAVANJ,SVIBANJ 

ODLAZAK U DUĆAN DUĆAN 
RUJAN,LISTOPAD 

STUDENI,PROSINAC,SIJEČANJ 

POSJET STOMATOLOGU 
STOMATOLOŠKA 

ORDINACIJA 
RUJAN 

POSJET KNJIŽNICI KNJIŽNICA 
LISTOPAD,STUDENI,PROSINAC, 

SIJEČANJ,VELJAČA,OŽUJAK,TRAVANJ,SVIBANJ 

IZLET PO DOGOVORU SVIBANJ 

ŠETNJA GRADOM GRAD BJELOVAR 
RUJAN, LISTOPAD, STUDENI, PROSINAC, 
SIJEČANJ, VELJAČA, OŽUJAK, TRAVANJ, 

SVIBANJ, LIPANJ 

POSJET KAZALIŠTU KAZALIŠTE SVIBANJ 

POSJET VATROGASCIMA VATROGASNA POSTAJA SVIBANJ 

POSJET LUTKARSKOJ 
PREDSTAVI 

KNJIŽNICA/KAZALIŠTE OŽUJAK 

POSJET KINU KINO VELJAČA 

ODLAZAK NA DJEČJE 
IGRALIŠTE 

DJEČJE IGRALIŠTE OŽUJAK,TRAVANJ,SVIBANJ,LIPANJ 

 

 

 

 

 
 
 
 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED/SKUPINA:   4. S 

VODITELJI/ICA:  Petra Đopar, mag. rehab. educ. 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Obilježavanje Dana grada 
Bjelovar – 29. rujna 

Bjelovar rujan 

Kulturne i javne ustanove u 
gradu Bjelovaru (knjižnica, 
kino, kazalište, muzej, KMC 

Bjelovar i sl. ) 

Bjelovar 
 listopad, studeni, prosinac, 

siječanj, veljača, ožujka, 
travanj, svibanj 

4 cvjetna godišnja doba u 
našem parku 

Trg Eugena Kvaternika, 
Bjelovar 

listopad, prosinac, ožujak, 
lipanj 

Posjet cvjećarnici Bjelovar studeni 

Dan sjećanja na Vukovar Vukovarska ulica, Bjelovar studeni 

Sačuvajmo zdravlje zubi Dom zdravlja Bjelovar studeni 

Božić u našem gradu Bjelovar prosinac 

Božićna bajka u Čazmi Grabovnica prosinac 

Posjet tržnici Tržnica Bjelovar prosinac, ožujak 

Maškare Bjelovar veljača 

Uskrs u gradu Bjelovar ožujak 

Šetnja šumom i promatranje 
proljetnica  

okolica Bjelovara ožujak 

Posjet plastenika sa cvijećem, 
promatranje i kupovina cvijeća 

Bjelovar travanj 

Putujemo vlakom Bjelovar – Veliko Trojstvo svibanj 

Posjet Međunarodnoj vrtnoj 
izložbi „Floraart“ 

Zagreb  svibanj 

Međunarodni dan  muzeja Bjelovar svibanj 

 

 

 
 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
RAZRED/SKUPINA: 5. S 

VODITELJ/ICA:Andreja Jež Rogelj, mag.rehab.educ. 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Šetnja gradom Bjelovar 
Rujan, listopad, studeni, 

prosinac, siječanj, veljača, 
ožujak, travanj, svibanj, lipanj 

Božić u našem gradu 
 

Bjelovar prosinac 

Maškare 
 

Bjelovar veljača 

Proljeće u gradu 
 

Bjelovar travanj 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED/SKUPINA: 6. S 

VODITELJ/ICA: Martina Sikra 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

šetnja gradom grad Bjelovar rujan, listopad, studeni, 
prosinac, siječanj, veljača, 
ožujak, travanj, svibanj, lipanj 

 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

 

SKUPINA:   SA 1 (skupina autizma 1) 

VODITELJICA: Ana Dragičević, mag. rehab. educ.  

 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Dan grada Bjelovara (29.9.) Bjelovar rujan 

Dan sjećanja na mrtve Gradsko groblje u Bjelovaru kraj listopada  

Radionice u suradnji s 
dječjim odjelom Narodne 
knjižnice Petar Preradović 

Bjelovar 

po jedna radionica u 
listopadu, studenom, 

prosincu, siječnju, veljači, 
ožujku, travnju, svibnju, 

lipnju 

Jesen je u gradu Bjelovar listopad 

Sačuvajmo zdravlje zubi Dom zdravlja Bjelovar studeni 

Božić dolazi u naš grad Bjelovar prosinac 

Zima je u gradu Bjelovar siječanj 

Proljeće je u gradu Bjelovar travanj 

Idemo na tržnicu Bjelovar svibanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
RAZRED/SKUPINA: 2. SA,  

 VODITELJI/ICA: Petra Mamić, mag. rehab. educ. 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Dan grada Bjelovara Bjelovar rujan 

Kulturne i javne ustanove u 
gradu 

 

Bjelovar 
rujan, listopad, studeni, 

prosinac, siječanj, veljača, 
ožujak, travanj, svibanj 

Godišnje doba u gradu – jesen Bjelovar listopad 

Dan sjećanja na Vukovar Bjelovar studeni 

Posjet zubaru Bjelovar studeni 

Školska priredba Bjelovar prosinac 

Božić u gradu Bjelovar prosinac 

Godišnje doba u gradu – zima Bjelovar siječanj 

Maškare Bjelovar veljača 

Uskrs u gradu Bjelovar ožujak 

Godišnje doba u gradu – 
proljeće 

Bjelovar travanj 

Dan planeta Zemlje Bjelovar travanj 

Putujemo vlakom Bjelovar – Veliko Trojstvo svibanj 

Posjet tržnici Bjelovar svibanj 

Školska priredba Bjelovar svibanj 

Godišnje doba u gradu – ljeto Bjelovar lipanj 

 

 

 

 

 

 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 
 
RAZRED/SKUPINA: RO1 
 
VODITELJ/ICA: Katarina Ljubičić, prof. reh. 
 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Učenik-učenica u prometu Bjelovar rujan 

Posjet i razgledavanje javnih i 
kulturnih ustanova grada 

Bjelovar rujan, listopad, studeni, 
prosinac, sječanj, veljača, 
ožujak, travanj svibanj, lipanj 

Dan grada Bjelovara Bjelovar rujan 

Odlazak na gradsku tržnicu Bjelovar rujan, listopad, studeni, 
prosinac, sječanj, veljača, 
ožujak, travanj svibanj, lipanj 

Godišnja doba u gradu Bjelovar rujan-listopad, prosinac- 
siječanj, ožujak-travanj, 
svibanj-lipanj 

Odlazak  u  cvjećarnicu Bjelovar studeni 

Dan sjećanja na Vukovar Bjelovar studeni 

Centralni gradski park kroz 
godišnja doba 

Bjelovar listopad, prosinac, ožujak, 
lipanj 

Suradnja s Udrugom osoba s 
intelektualnim teškoćama 
Bjelovar 

Bjelovar listopad, studeni, prosinac, 
sječanj, veljača, ožujak, 
travanj svibanj 

Suradnja s Udrugom autizam 
Bjelovar 

Bjelovar listopad, studeni, prosinac, 
sječanj, veljača, ožujak, 
travanj svibanj 

Božić u našem gradu Bjelovar studeni, prosinac 

Fašnik Bjelovar veljača 

Vjesnici proljeća u šumi Bjelovar ožujak 

Uskrs u našem gradu Bjelovar ožujak 

Posjet OPG-u Ravenšćak Bjelovar travanj 

Dan planeta Zemlje Bjelovar travanj 

Vrtna izložba „Floraart“ Zagreb svibanj 

Putujemo vlakom Bjelovar – Veliko Trojstvo svibanj 
 

 

 

 

 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED/SKUPINA:   RADNO OSPOSOBLJAVANJE 2 

VODITELJI/ICA:  TATJANA PLESKOT ČVEK 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Dan grada Bjelovara BJELOVAR rujan 

Kulturno ponašanje za vrijeme 
šetnje  

BJELOVAR rujan 

Kulturne ustanove u gradu BJELOVAR rujan 

Godišnje doba u gradu BJELOVAR listopad 

Kulturne ustanove u gradu BJELOVAR listopad 

Kulturne ustanove u gradu BJELOVAR studeni 

Dan osjećanja na Vukovar BJELOVAR studeni 

Božić u gradu BJELOVAR prosinac 

Kulturne ustanove u gradu BJELOVAR prosinac 

Godišnje doba u gradu BJELOVAR siječanj 

Kulturne ustanove u gradu BJELOVAR siječanj 

Maškare BJELOVAR veljača 

Kulturne ustanove u gradu BJELOVAR veljača 

Uskrs u gradu BJELOVAR                       ožujak 

Kulturne ustanove u gradu BJELOVAR ožujak 

Godišnje doba u gradu BJELOVAR travanj 

Kulturne ustanove u gradu BJELOVAR travanj  

Dan planete Zemlje BJELOVAR travanj 

Putujemo vlakom BJELOVAR- VELIKO TROJSTVO svibanj 

Kulturne ustanove u gradu BJELOVAR svibanj 

Godišnje doba u gradu BJELOVAR lipanj 



Kulturne ustanove u gradu BJELOVAR lipanj 

Prodaja   BJELOVAR prosinac, ožujak, svibanj 

Posjet zubaru BJELOVAR studeni 

 

 
IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED/SKUPINA:   RADNO OSPOSOBLJAVANJE 3 

VODITELJI/ICA: Martina Prelog Poletto, prof.reh. 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Ponašanje pješaka u prometu Bjelovar  rujan 

Razgledavanje i posjet javnim i 
kulturnim ustanovama u gradu 

Bjelovar  
rujan, listopad, studeni, 

prosinac, siječanj, veljača, 
ožujak, travanj, svibanj 

Odlazak na tržnicu, u trgovinu, 
slastičarnicu, teretanu 

Bjelovar  
rujan, listopad, studeni, 

prosinac, siječanj, veljača, 
ožujak, travanj, svibanj, lipanj 

Godišnja doba u našem gradu Bjelovar  rujan, siječanj, travanj, lipanj 

Dan sjećanja na Vukovar Bjelovar  studeni 

Razgledavanje ukrasa u gradu 
povodom blagdana 

Bjelovar  prosinac, ožujak 

Fašnik Bjelovar  ožujak 

Dan planeta Zemlje Bjelovar  travanj 

Putovanje vlakom Bjelovar / Veliko Trojstvo svibanj 

Dan otvorenih vrata – DVD 
Bjelovar 

Bjelovar  svibanj 

Prodaja učeničkih radova Bjelovar  prosinac, ožujak, svibanj 

 

 
 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED/SKUPINA:   PSP 

VODITELJI/ICA: Lucija Dronjak 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Projekt od vrta do stola 
Plastenik Udruge za 
promicanje inkluzije 

Po dogovoru s koordinatorom 
udruge- tijekom pojedinih  faza 
radova- tijekom školske godine  

Vezano za projekt   
Flora art –Zagreb ili Botanički 

vrt 
U vrijeme održavanja 

manifestacije 

Priroda –promjene u prirodi 
vezano uz godišnja doba 

Planinarac Po dogovoru  

 
IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED/SKUPINA:    PSP – VELIKI TURNUS 

VODITELJI/ICA:  IVANA JANČIĆ, prof.def.reh. 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

ŠETNJA GRADOM 
GRAD BJELOVAR – uži centar, 

parkovi, tržnica 

Rujan, listopad, studeni i 
prosinac 2017., siječanj, 
veljača, ožujak, travanj, 

svibanj, lipanj 2018. 

Pričopričalice 
Dječi odjel gradske knjižnice 

Bjelovar 

listopad, studeni i prosinac 
2017., siječanj, veljača, ožujak, 

travanj, svibanj 2018. 

Svjetski dan pošte GRAD BJELOVAR – Pošta Listopad 2017. 

Međunarodni dan starijih 
osoba 

Dom za starije osobe Bjelovar Listopad 2017. 

Svjetski dan pješačenja Park Borik Listopad 2017. 

Svi sveti Gradsko groblje Borik Listopad 2017. 

Dan sjećanja na Vukovar GRAD BJELOVAR – paviljon Studeni 2017. 

Ususret blagdanima - Božić 
Knjižara sv.Franjo, katedrala 

sv.Terezije Avilske 
Prosinac 2017. 

Međunarodni dan planina Maglenča – Planinarac Prosinac 2017. 

Ususret Uskrsu Vlakom u Paulovac Ožujak 2018. 



Pozdrav proljeću Maglenča - Planinarac Travanj 2018. 

Međunarodni dan muzeja Muzej grada bjelovara Svibanj 2018. 

Hrvatska Sahara Grad Đurđevac Svibanj 2018. 

Europski dan parkova Parkovi grada Bjelovara Svibanj 2018. 

 

 
IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED/SKUPINA:   Niži turnus PSP-A 

VODITELJI/ICA: Jasmina Maltarić Rašetina, Kornelija Hudina 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Izrada fotografija Fotostudio Danica  Rujan 

Igranje na dječjem igralištu i 
šetnja gradom 

Dječje igralište, grad Rujan 

Slanje pisma Hrvatska pošta Bjelovar Listopad 

Posjet društvu za zaštitu 
životinja Šapa 

Letičani Listopad 

Odlazak u poljoapoteku KTC Poljoapoteka KTC, Bjelovar Listopad 

Odlazak na gradsku tržnicu Gradska tržnica Bjelovar Listopad 

Odlazak u vrtni centar Marina Vrtni centar Marina Studeni 

Odlazak u trgovački centar Lidl Lidl Bjelovar Studeni 

Posjet prodavaonici namještaja 
Jysk 

Jysk Bjelovar Studeni 

Odlazak u trgovački centar 
Kaufland 

Kaufland Bjelovar Prosinac 

Šetnja gradom  
 

Bjelovar Prosinac 

Posjet cvjećarnici Cvjetni atelje Marina Prosinac 

Posjet gradskoj tržnici i 
kupovina lončanica božićne 
zvijezde 

Gradska tržnica Bjelovar Prosinac 

Božićna bajka 
Obiteljsko imanje Salaj 
Grabovnica 

Prosinac 

Odlazak na sanjkanje i grudanje Bjelovarsko sanjkalište Siječanj 

Odlazak na kulinarske radionice 
u TUPŠ 

Turističko- ugostiteljska i 
prehrambena škola Bjelovar 

Siječanj 

Šetnja gradom Bjelovar Siječanj 

 
Odlazak na kulinarske radionice 
u TUPŠ 

Turističko- ugostiteljska i 
prehrambena škola Bjelovar 

Veljača 

Odlazak u trgovinu za prodaju Bjelovar Veljača 



meda 

Posjet mesnici Jurišić Bjelovar Veljača 

Posjet Križevačkoj mljekari Bjelovar Veljača 

Odlazak u ribarnicu Bjelovar Veljača 

Posjet Vetrinarskoj stanici 
Bjelovar 

Vetrinarska stanica Bjelovar Ožujak 

Odlazak na kulinarske radionice 
u TUPŠ 

Turističko- ugostiteljska i 
prehrambena škola Bjelovar 

Ožujak 

Odlazak u šumu Lug Ožujak 

Kupovina balkonskog cvijeća 
 

OPG Ravenšćak Bjelovar Travanj 

 

IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

RAZRED/SKUPINA:   6./7. I 8, 3./5, RO1, RO2, RO3, 3S i izvannastavna aktivnost  

VODITELJI/ICA:  SRETEN SIMONOVIĆ, VJEROUČITELJ 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Upoznati redovnike  6./7. I 8 
Posjetiti župu sv. Antuna 
Padovanskoga 

studeni/prosinac 

Svi Sveti  3./5. Izvannastavna 
aktivnost 

Posjetiti Crkvu listopad 

Razgledavanje  katedrale  Sv. Terezija Avilska prosinac 

Križni put crkva ožujak 

Marijin mjesec 
Kip i slika Marijin, ispred crkve i 

u crkvi sv. Antuna 
svibanja 

Križni Put izvannastavna 
aktivnost 

Paulovac ožujak 

 

IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
 

Tima stručnih suradnica 

VODITELJICE:  Tihana Doskočil, dipl. bibl. i  Martina Hautman Matijaš, prof.reh. 

OPIS SADRŽAJA MJESTO ODRŽAVANJA VRIJEME OSTVARIVANJA 

Šetnja gradom ( „Jesen“, joga 
za mlade) 

Gradski park rujan 

Posjet veterinaru ( „Lijepo 
ponašanje prema životinjama, 

Veterinarska stanica Ines-vet listopad 



ŠPP) 

Svjetski dan pošte (Čitajmo 
zajedno) 

Pošta listopad 

Književni susret ( Čitajmo 
zajedno) 

Dječji odjel Narodne knjižnice studeni 

Fotografiranje gradskih 
znamenitosti („Moj grad“, 

Upoznajmo se!) 
Gradske ulice studeni 

Posjet dječjem odjelu knjižnice 
i knjižare (Čitajmo zajedno) 

Dječji odjel Narodne knjižnice i 
knjižara 

studeni 

Vježbanje joge („Zima“, Joga za 
mlade) 

Mandala joga studio prosinac 

Odlazak na gradsku tržnicu 
(„Zdrave namirnice“, ŠPP) 

Gradska tržnica, prodavaonica prosinac 

Adventske pričopričalice 
(„Čitajmo zajedno“) 

Dječji odjel Narodne knjižnice  prosinac 

Odlazak u gradski muzej i 
knjižnicu („Tradicija Uskrsa“, 

Upoznajmo se!) 

Gradski muzej, Narodna 
knjižnica 

ožujak 

Posjet bolnici („Alkoholizam“, 
ŠPP) 

bolnica ožujak 

Djeca djeci  Dječji odjel Narodne knjižnice ožujak 

Vježbanje na Boriku ( 
„Reciklaža“, Joga  za mlade) 

Borik travanj 

Vježbanje u prirodi („Piknik“, 
Joga za mlade) 

Gradski park svibanj 

Odlazak na bazen ( „Zajedničko 
druženje“, Upoznajmo se!) 

Veliki Grđevac svibanj 

Odlazak u slastičarnu („Završno 
druženje“, ŠPP) 

Slastičarna lipanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. PROJEKTI ŠKOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURIKUL projekta: city4you 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: V. OŠ, GRAD BJELOVAR 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: UDRUGA IMPRESS 
 

DATUM: NIJE ODREĐENO 
 

VRIJEME TRAJANJA 
NIJE ODREĐENO 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
RO1, RO2, RO3 

MJESTO OSTVARENJA 
BJELVOAR 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
NIJE DOREĐENO 

TROŠKOVNIK: 
IZ PROJEKTA 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
 
Provedba edukativnih radionica 

CILJ AKTIVNOSTI 

Prevenncija socijalne isključenosti mladih 
 
 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
Jačanje vršnjačke podrše mladima 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

 
Edukativnim radionicama 
 
 

VREDNOVANJE 

praćenje, evaluacija i procjena uspješnosti života u vlastitoj kući/stanu, kao i života i 
snalaženja u užoj životnoj zajednici - procjena usvojenih komunikacijskih i socijalnih 
vještina - samovrednovanje Mjesečno praćenje i bilježenje napretka primjeni 
usvojenih znanja, vještina i navika, te usporedba početka i kraja šk.god, Primjena 
znanja u svakodnevnom životu  
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina 
u svakodnevnom životu učenika - promocija usluga navedenih ustanova - promocija 
osoba s posebnim potrebama, - za samovrednovanje; - za primjenu u svakodnevnom 
životu bolje upoznavanje i senzibilizacija javnosti o sposobnostima i mogućnostima 
osoba s posebnim potrebama… 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 

 



KURIKUL: PETA U DJEČJOJ KNJIŽNICI 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: V. OŠ, DJEČJI ODJEL NARODNE KNJIŽNICE „PETRA PRERADOVIĆA“ 
BJELOVAR 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI:  V. Oš i DJEČJI ODJEL NARODNE KNJIŽNICE „PETRA 
PRERADOVIĆA“ BJELOVAR 
 

DATUM: listopad 2017. VRIJEME TRAJANJA 
7 mjeseci 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
Svi učenici 

MJESTO OSTVARENJA: knjižnica 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Po dogovoru 

TROŠKOVNIK: 
- 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
 
Provedba edukativnih radionica 

CILJ AKTIVNOSTI 

Prevencija socijalne isključenosti mladih 
 
 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
Poticanje razvoja identiteta i suradničkog ponašanja, formiranje pozitivnih 
stavova, razvoj kreativnosti, razvoj komunikacijskih vještina, razvoj 
prosocijalnog ponašanja 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

 
Edukativnim radionicama 
 
 

VREDNOVANJE 

praćenje, evaluacija i procjena uspješnosti života u vlastitoj kući/stanu, kao i 
života i snalaženja u užoj životnoj zajednici - procjena usvojenih 
komunikacijskih i socijalnih vještina - samovrednovanje Mjesečno praćenje i 
bilježenje napretka primjeni usvojenih znanja, vještina i navika, te usporedba 
početka i kraja šk.god, Primjena znanja u svakodnevnom životu  
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i 
vještina u svakodnevnom životu učenika - promocija usluga navedenih 
ustanova - promocija osoba s posebnim potrebama, - za samovrednovanje; - za 
primjenu u svakodnevnom životu bolje upoznavanje i senzibilizacija javnosti o 
sposobnostima i mogućnostima osoba s posebnim potrebama… 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 



PROJEKT 
ROL ZA LEPTIRIĆE-PARTNERSTVO 

V. OŠ je odgojno-obrazovna ustanova koja odgaja, obrazuje i rehabilitira učenike s većim teškoćama u 

razvoju sukladno čl. 8. i čl. 9. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u 

razvoju i okviru svog edukacijsko-rehabilitacijskog rada i provodi dva bazična programa. 

 

Prvi program se odnosi na djecu s lakim intelektualnim teškoćama i kad učenici uspješno završe ovaj 

program, ukoliko prođu na zakonski obvezatnom profesionalnom usmjeravanju, mogu upisati i srednju 

školu za pomoćna zanimanja. 

 

Drugi program se odnosi na učenike na nivou umjerenih intelektualnih teškoća, višestrukih teškoća i na 

učenike s poremećajima iz autističnog spektra oštećenja. Ovi učenici imaju pravo na školovanje po 

spomenutom programu do 21. godine života. 

 

Neki od roditelja učenika s višestrukim oštećenjima su također članovi udruge Leptirić, a ravnateljica škole 

Jasmina Vuković je kao volonter defektolog sudjelovala u provedbi dijela projekta pod nazivom 

”Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju” kojeg je provodio Hrvatski savez udruga cerebralne i 

dječje paralize (HSUCDP), Zagreb u partnerstvu s Udrugom tjelesnih invalida Bjelovara. 

 

S obzirom da je suradnja bila uspješna, ona se nastavila i putem aktivnosti u školi, a želimo ju nastaviti i kao 

partneri u ovom projektu na način da sudjelujemo u provedbi izleta i radionica za djecu i roditelje koji su 

predviđen ovim projektom. 

Ovaj vid suradnje poboljšava rezultate edukacijsko-rehabilitacijskih programa koji se provode kako u V. OŠ 

tako i u udruzi Leptirić, što pozitivno utječe na učenike s teškoćama i na same roditelje i stručnjake. 

 

Aktivnosti koje planiramo ovim projektom u korelaciji su s odgojno obrazovnim područjima pod nazivom 

Komunikacija, Radni odgoj, Upoznavanje škole i uže okoline, Skrb o sebi, Razvoj kreativnosti, Socijalizacija i 

Organizirano provođenje slobodnog vremena te će obogatiti našu izvanučioničku nastavu i suradnju s 

roditeljima. Sve aktivnosti su uklopljene unutar našeg školskog kurikula. 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                             IZJAVA O PARTNERSTVU 

 

Republika Hrvatska 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i 
mladih u školskoj godini 2017./2018. 

 
Partnerstvo je dogovoren, stabilan i obvezujući odnos između organizacija koji 
podrazumijeva zajedničke odgovornosti u provedbi projekta financiranog od strane 
ugovornog tijela. Kako bi se projekt nesmetano provodio, sve organizacije koje ga provode 
trebaju se suglasiti s načelima dobre prakse u partnerstvu koja su iznesena u nastavku 
teksta. 
 
Načela dobre prakse u partnerstvu: 

1. Prije podnošenja prijave ugovornom tijelu, svi partneri moraju pročitati tekst  natječaja i 
upute za podnošenje prijave te razumjeti svoju ulogu u projektu. 

2. Svi partneri ovlašćuju organizaciju – prijavitelja da ih zastupa u svim poslovima s 
ugovornim tijelom u kontekstu provedbe projekta. 

3. Organizacija – prijavitelj i sve partnerske organizacije moraju se redovito sastajati i 
zajednički raditi na provedbi projekta, vrednovanju i sagledavanju načina savladavanja 
izazova i poteškoća u provedbi projekta. 

4. Svi partneri moraju sudjelovati u pripremi zajedničkog opisnog i pojedinačnih financijskih 
izvješća koje organizacija – prijavitelj, u ime svih partnera podnosi ugovornom tijelu.  

5. Prijedloge za promjene u projektu partneri trebaju usuglasiti prije nego ih organizacija – 
prijavitelj podnese ugovornom tijelu. Ako se ne mogu usuglasiti, organizacija – prijavitelj 
to mora naznačiti prilikom podnošenja promjena na odobrenje ugovornom tijelu 

 
 

IZJAVA O PARTNERSTVU 
 
 
Pročitali smo sadržaj prijave projekta pod nazivom ROL (radno okupacijska i logopedska 
terapija) ZA LEPTIRIĆE  koji se podnosi ugovornom tijelu i suglasni smo s njome. Obvezujemo 
se pridržavati gore navedenih načela dobre prakse u partnerstvu.  
 
 
 

Naziv organizacije 
Ime i prezime osobe ovlaštene za 

zastupanje 
Potpis osobe ovlaštene za 

zastupanje i pečat 

V. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR JASMINA VUKOVIĆ  

 

  



KURIKUL: SURADNJA S UDRUGOM OSOBA S 
AUTIZMOM BJELOVAR 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: V. OŠ, UDRUGA AUTISTA 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI:  V. Oš i UDRUGA OSOBA S AUTIZMOM 

DATUM: studeni 2017. VRIJEME TRAJANJA 
5 mjeseci 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
Svi učenici 

MJESTO OSTVARENJA: ŠKOLA, PROSTOR UDRUGE 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Po dogovoru 

TROŠKOVNIK: 
- 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
 
Provedba edukativnih i kreativnih radionica 

CILJ AKTIVNOSTI Prevencija socijalne isključenosti osoba s autizmom 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
Poticanje razvoja identiteta i suradničkog ponašanja, formiranje pozitivnih stavova, 
razvoj kreativnosti, razvoj komunikacijskih vještina, razvoj prosocijalnog ponašanja 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

 
Edukativnim radionicama, kreativnim radionicama 
 

VREDNOVANJE 

praćenje, evaluacija i procjena uspješnosti života u vlastitoj kući/stanu, kao i života i 
snalaženja u užoj životnoj zajednici - procjena usvojenih komunikacijskih i socijalnih 
vještina - samovrednovanje Mjesečno praćenje i bilježenje napretka primjeni 
usvojenih znanja, vještina i navika, te usporedba početka i kraja šk.god, Primjena 
znanja u svakodnevnom životu  
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina 
u svakodnevnom životu učenika - promocija usluga navedenih ustanova - promocija 
osoba s posebnim potrebama, - za samovrednovanje; - za primjenu u svakodnevnom 
životu bolje upoznavanje i senzibilizacija javnosti o sposobnostima i mogućnostima 
osoba s posebnim potrebama… 

ZABILJEŠKA  

 

 

 

 



KURIKUL:MOBLINI TIM-PILOT PROJEKT 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: V. OŠ, REDOVNE ŠKOLE BJELOVAR 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: MOBILNI TIM V. OŠ, UČITELJI REDOVNIH ŠKOLA, RAVNATELJI REDOVNIH 
ŠKOLA I V. OŠ, STRUČNE SLUŽBE SVIH ŠKOLA 
 

DATUM:  10. 11. 2017. 
 

VRIJEME TRAJANJA 5 MJESECI 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 10 
 

MJESTO OSTVARENJA 
REDOVNA ŠKOLA 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
PO POTREBI 

TROŠKOVNIK: 
U dogovoru s gradom Bjelovarom 

 
AKTIVNOST 
 
 

Mobilna služba podrške kao ključni dio provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog 
standarda (HNOS-a) 
  
Slijedom međunarodnih dokumenata (Standardna pravila o izjednačavanju 
mogućnosti za osobe s invaliditetom*, Konvencija o pravima djeteta*) i dokumenata 
koje je donijela Hrvatska o pravima djece i osoba s posebnim potrebama (Nacionalna 
strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2002. do 2006.*, Prioritetne 
aktivnosti za dobrobit djece od 2003.do 2005.*) godine 2005. započela je izrada 
Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.. 
U prijedlogu HNOS-a* razlikuju se slijedeće skupine djece s posebnim obrazovnim 
potrebama: 
djeca s oštećenjem vida 
djeca s oštećenjem sluha 
djeca s poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije 
djeca s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima 
djeca sa sniženim intelektualnim sposobnostima 
djeca s poremećajima pažnje/hiperaktivnosti 
djeca sa specifičnim teškoćama učenja 
djeca s poremećajima u ponašanju i emocionalnim poremećajima 
djeca s poremećajima iz autističnog spektra. 
Novost je što se kao posebne skupine ističu djeca s poremećajima 
pažnje/hiperaktivnosti i djeca sa specifičnim teškoćama učenja, koja čine više od 50% 
sve djece s posebnim obrazovnim potrebama. 
Oko 40 000 djece osnovnoškolske dobi, odnosno 10% od ukupne populacije polaznika 
osnovne škole ne može se uspješno uključiti u školovanje bez specifične  podrške u 
obitelji i školi. Kako je još uvijek prisutan veliki nedostatak stručnjaka za dijagnostiku i 
tretman posebnih potreba, što naročito dolazi do izražaja u školama (3000 učenika na 
jednog psihologa i preko 2000 učenika na jednog defektologa), djeca s posebnim 
potrebama i njihove obitelji prepuštene su suočavanju s nizom problema, od 
nerazumijevanja potreba vlastitog djeteta do nepoznavanja prava na razvoj i 
obrazovanje pod istim uvjetima kao što imaju ostala djeca te konačno i neprihvaćanja 
od strane šire obitelji i sredine. Neadekvatno zadovoljavanje spomenutih potreba za 
edukacijom, informiranjem i podrškom još je prisutnije u malim sredinama. Stoga 
posljedice znaju biti smještaj djece u posebne škole u većim centrima, što 
pretpostavlja napuštanje obitelji i vlastite sredine u uvjerenju da je to jedino rješenje. 

CILJ AKTIVNOSTI 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

NAČIN 
REALIZACIJE 



Druga alternativa je napuštanje škole zbog neuspjeha i pojava različitih neprihvatljivih 
oblika ponašanja u nemogućnosti ostvarenja vlastite osobnosti mlade ličnosti. 
         Iskustva u svijetu i kod nas pokazuju da je posebno nepovoljan položaj djece sa 
poremećajem pažnje/hiperaktivnosti i djece s teškoćama učenja. 
           Često se kasno otkriju posebne obrazovne potrebe učenika (npr. u trećem ili 
četvrtom razredu) pa je dijete do tada tretirano kao lijeno, neodgovorno, zločesto i u 
školi i u obitelji. U slučajevima kad su teškoće djeteta poznate, ne znaju niti roditelji 
niti učitelji kako s djetetom postupati, zbog čega je ono u školi i dalje neuspješno, a 
javljaju se često emocionalne teškoće i  poremećaji u ponašanju.  
           Iz svega navedenog  je jasno da za ostvarivanje prava djece s posebnim 
potrebama na školovanje sa svojim vršnjacima je neophodna podrška kako djeci s 
posebnim potrebama i školi/učiteljima tako i obiteljima. 
U Nacionalnoj strategiji jedinstvene politike za osobe s invaliditetom  kao i u 
Zagrebačkoj strategiji ističu se neke osnovne pretpostavke za ostvarenje jednakosti u 
pristupačnosti školovanja, a što je objedinjeno u  HNOS-u. To su: 
  
-          pristupačnost škole (bez arhitektonskih barijera, prijevoz učenika, osobni 
asistent, asistent u nastavi,) 
-           obrazovanje učitelja za rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama 
(cjeloživotno učenje) 
-          opremljenost potrebnim specifičnim didaktičkim i rehabilitacijskim sredstvima i 
pomagalima 
-          osiguranje potpore stručnog suradnika defektologa, odnosno stručnjaka za 
edukacijsko-rehabilitacijsku podršku (u daljnjem tekstu stručnjaka za edukacijsko-
rehabilitacijsku podršku) odgovarajuće specijalnosti 
-          osiguranje edukacijsko-rehabilitacijske potpore putem mobilnog stručnog tima 
stručnjaka odgovarajuće specijalnosti iz posebne ustanove za školovanje učenika s 
posebnim obrazovnim potrebama ili druge organizacije za stručnu podršku 
-          izmjene i obogaćivanje programskih sadržaja (diferencirana, dodatna  nastava i 
drugo) 
-          promjene u zakonu i provedbenim propisima 
 
          Zbog svega navedenog  bilo je važno razviti model podrške edukacijskom 
uključivanju djece s posebnim potrebama.    
        U eksperimentalnom provođenju HNOS-a koristila su se iskustva mobilnih 
stručnih timova iz posebnih ustanova kao što su Centar Vinko Bek, Centar Slava Raškaj 
i Centar Goljak putem  sudjelovanja njihovih stručnjaka u usavršavanju školskih 
djelatnika. Isto tako se koriste iskustva stručnih suradnika logopeda, zaposlenih u 
redovnim školama.         
     Mobilna služba podrške omogućuje svu potrebnu podršku školi u edukaciji djece s 
posebnim obrazovnim potrebama. Timovi se organiziraju u okviru službe posebnog, u 
tu svrhu osnovanog, centra za edukacijsko uključivanje.  
       Članovi stručnog tima su: koordinator iz škole u kojoj se provodi edukacijska 
inkluzija, te 
 stručnjaci koje organizira i prati V. OŠ Bjelovar (ravnateljica škole)a to su edukacijsko-
rehabilitacijski stručnjaci V. OŠ  
           Podrška se sastoji u stručnoj pomoći učiteljima pri izradi individualiziranog 
pristupa i prilagođenog programa za pojedinog učenika, u didaktičko - metodičkoj 
podršci poučavanju, u savjetodavnoj pomoći kako u obrazovnom tako i u odgojnom i 
socijalizacijskom području. Mobilni stručni tim kontinuirano djeluje putem supervizije 
na podizanje profesionalne kompetentnosti učitelja. Provodi iskustvene radionice u 
školama iz izrade individualnih programa, vrednovanja i ocjenjivanja, motivacije za 



školsko učenje i sl. Pomoć tima je i u procesu promatranja kako bi promatranje na 
vrijeme započelo i bilo što učinkovitije. Suradnja s roditeljima je također česti problem 
prilikom edukacijskog uključivanja, te stručnjak MSP-e pruža podršku i na tom planu. 
Budući HNOS predviđa asistenta u nastavi za pojedine vrste teškoća MSP se odnosi  
kako na osposobljavanje tako i na  praćenje rada asistenata u nastavi. 
 
 

VREDNOVANJE 

praćenje, evaluacija i procjena uspješnosti života u vlastitoj kući/stanu, kao i života i 
snalaženja u užoj životnoj zajednici - procjena usvojenih komunikacijskih i socijalnih 
vještina - samovrednovanje Mjesečno praćenje i bilježenje napretka primjeni 
usvojenih znanja, vještina i navika, te usporedba početka i kraja šk.god, Primjena 
znanja u svakodnevnom životu  
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i vještina 
u svakodnevnom životu učenika - promocija usluga navedenih ustanova - promocija 
osoba s posebnim potrebama, - za samovrednovanje; - za primjenu u svakodnevnom 
životu bolje upoznavanje i senzibilizacija javnosti o sposobnostima i mogućnostima 
osoba s posebnim potrebama 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

6. PROJEKTI STRUČNIH SURADNIKA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

KURIKUL  „UPOZNAJMO SE!“  (E TWINNING PROJEKT)  

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM:  Martina Hautman Matijaš ( V. osnovna škola) 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
Tihana Doskočil ( COOR Križevci) , Ivana Đikić (COOR Podravsko sunce) 

DATUM: 
Školska godina 2017/2018. 

VRIJEME TRAJANJA 
listopad 2017. do svibanja 2018. 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
7 

MJESTO OSTVARENJA 
Škola, gradske ulice, Gradski muzej, Gradska 
knjižnica, bazeni Veliki Grđevac 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Laptop s kamerom, hamer papiri, kolaž, ljepilo, 
bojice 

TROŠKOVNIK: 
500kn 

 
AKTIVNOST 
 
 

Listopad:  „Upoznajmo se!“ 
Kratki film u kojem učenici predstavljaju sebe i svoje hobije te prezentiraju školu koju 
pohađaju. 
Studeni: „Moj grad“ 
Učenici izrađuju prezentaciju o gradu u kojem žive te šalju razglednice. 
Prosinac: „Božić u mom kraju“ 
Izrada tradicionalnih božićnih ukrasa i čestitki. 
Veljača: „Valentinovo“ 
Putem Movie maker-a prikazati kako je škola obilježila Valentinovo. 
Ožujak: „Tradicija Uskrsa“ 
Prezentirati uskršnju tradiciju svog kraja (jela, običaji, pjesme…) 
Travanj: „Četanje“ 
Skype susret kojim se dogovara zajedničko druženje u svibnju. 
Svibanj: „ Zajedničko druženje“ 
Učenici se upoznaju uživo na bazenima u Velikom Grđevcu. 

CILJ 
AKTIVNOSTI 

 
Poticati učenike na samostalno i samouvjereno  predstavljanje sebe  drugima, 
uvažavanje različitosti te uvidjeti kako je među svima nama više sličnosti nego razlika.  
Razviti komunikacijske sposobnost naših učenika, ovladati  razmjenom informacija i 
iskustva. 
Potaknuti druge razrede da se uključe u projekte Etwininga,  stoga će se svi prikupljeni 
materijali (filmovi, prezentacije, crteži, razglednice, čestitke…) na kraju godine 
prikazati ostalim učenicima, učiteljima i  roditeljima.  

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

Učenik će iskazati svoje stavove i upoznati stavove drugih, prepoznat će osjećaj 
sigurnosti i pripadanja kolektivu, prepoznat će i cijeniti vlastite i tuđe vrijednosti, 
osjetit će i pružiti ljubav. 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Putem radionica, pričaona, izrada plakata, filmova, izlaskom na gradske ulice, 
zajedničkim susretom i druženjem 
 



 

KURIKUL: JOGA ZA MLADE 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Martina Hautman Matijaš, prof.reh. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM: 
Školska godina 2017./2018. 

VRIJEME TRAJANJA 
 Rujan, listopad, studeni, prosinac, siječanj, 
veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
15 

MJESTO OSTVARENJA 
Škola, gradske ulice, gradski park, Borik, 
Mandala joga studio 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
prostirke za vježbanje, slikovnice, drvene bojice, 
papiri za crtanje, kolaž papir, lopte, zvečke, 
instrumenti, novine, slike životinja, maske, 
plišane igračke, figurice životinja, laptop za 
reprodukciju glazbe i animiranih sadržaja, 
plastifikator, lutkice za prste, kazališne lutke, 
kartoni 

TROŠKOVNIK: 
 
 

 
AKTIVNOST 
 
 

Prisjetimo se ljeta! 
Jesenja šetnja 
Vrlo gladna gusjenica 
Priča o mački Prački 
Ukleti dvorac 
Astronauti 
Tri praščića 
Mirko, polarni medvjedić 
Pingvin Pedro 
Zima 
Happy feet 
Božićna čarolija 
Frozen 
Zimski sportovi 
Zlatokosa i tri medvjedića 
Ples pod maskama 
Valentinovo 
Kineska Nova Godina 
Crvenkapica 
Dan sv. Patrika 
U šumi 
Uskrs 
Na farmi 
Put u Afriku 
Cirkus 



Reciklaža 
Piknik 
Majčin dan 
Ljetni sportovi 
Vatrogasci 
Zološki vrt 
Priča o ribi 
Odlazak na more 

CILJ 
AKTIVNOSTI 

Imenovati godišnja doba, domaće i divlje životinje, ponoviti obrađene priče, 
razlikovati godišnja doba, zimske od ljetnih sportova, opisati blagdane nekih 
drugih zemalja,  razlikovati novogodišnje običaje Kine od običaja naše zemlje, 
definirati pojam ekologije… 
Poboljšati biotička motorička znanja (puzanje, hodanje, trčanje, skakanje,  
bacanje,  hvatanje, dizanje, nošenje, guranje, vučenje, upiranja i  višenje, 
dodavanje, bacanje, vođenje, žongliranje) 
Procijeniti potencijalno negativne situacije koje bi  učenika mogle uznemiriti te 
ih pravodobno zaustaviti pronalaskom unutarnjeg mira 
 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

Učenici će steći i razviti interes za prirodno- znanstvenu kulturu, izražavanje 
vlastitih ideja, upoznati vrijednost tjelesne aktivnosti 
Razvit će sposobnosti mišljenja uspoređivanjem, opisivanjem, prepričavanjem. 
Razvit će sposobnost izražavanja govorom, pokretom, glazbom i likovnim 
putem. 
Razvit će toleranciju i povećati  empatiju prema drugim ljudima, životinjama i 
prirodi 
Učenik će čuvati prirodu, štiti životinje 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Putem likovnih i glazbenih radionica, čitanja priča, motoričkih aktivnosti, igri u 
pokretu, igre uz glazbu 

VREDNOVANJE 

Razgovorom s učenicima ( koliko joga utječe na njihovo mentalno i fizičko 
zdravlje; da li su primijetili ikakve promijene unutar njih samih) 
Procjena usvojenih komunikacijskih i socijalnih vještina  
Praćenje  i procjena uspješnosti života u školi i vlastitoj kući 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Procjena broja verbalnih i fizičkih sukoba učenika koji sudjeluju u projektu ( 
očekivani rezultat je opadanje broja  neprimjerenih situacija)  
Primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i radnih navika i 
vještina u svakodnevnom životu učenika 
  

ZABILJEŠKA  
 

  



PROJEKT:  „ČITAJMO ZAJEDNO!“  

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM:  Tihana Doskočil, stručni suradnik knjižničar 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

ŠKOLSKA GODINA: 
 2017./2018. 

VRIJEME TRAJANJA 
rujan 2017. do svibnja 2018. 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
15 

MJESTO OSTVARENJA 
Škola, gradske ulice, Narodna knjižnica, 
knjižara 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Hamer papiri, kolaž, ljepilo, bojice, filc… 

TROŠKOVNIK: 
1500 kn (za potrošni materijal te troškove 
književnog susreta) 

 
AKTIVNOST 
 
 

Interaktivne radionice poticanja čitanja 
Likovne radionice 
Posjete Narodnoj knjižnici i knjižari 
Književni susret 

CILJ 
AKTIVNOSTI 

Obogatiti  govorne  sposobnosti. 
Stvoriti naviku čitanja i korištenja školske knjižnice. 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

Usvajanje navike čitanja, razvijanje govora i bogaćenje rječnika, poticanje 
pozitivnog ozračja u grupi.  

NAČIN 
REALIZACIJE 

Svaki tjedan po 2 školska sata putem interaktivnih radionica poticanja čitanja, 
izrada slikovnica, izrada plakata, Power point prezentacija, posjetom Narodnoj 
knjižnici, knjižari te na kraju književni susret s odabranim spisateljem. 
Rujan - Uvodna radionica 
Rujan - Jesen 
Listopad - Svjetski dan pošte 
Listopad - Mjesec hrvatske knjige 
Studeni - Posjeta Dječjem odjelu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar 
i knjižari 
Studeni - Međunarodni dan dječjih prava 
Prosinac - Ispričaj mi priču 
Prosinac - Ususret Božiću 
Siječanj - Zimske radosti 
Siječanj - Moja slikovnica 
Veljača - Valentinovo 
Veljača - Slikopriče 
Ožujak - Svjetski dan pripovijedanja 
Ožujak - Međunarodni dan dječje knjige 
Travanj - Taktilna slikovnica 
Travanj - Svjetski dan knjige i autorskih prava 
Svibanj - Književni susret 
Svibanj - Završna radionica 



VREDNOVANJE 
Fotografije, Power point prezentacija 
Objavljivanje aktivnosti na internet stranicama škola 
Prezentacija projekta 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Obogaćivanje govornih sposobnosti učenika 
Poboljšanje tehnike čitanja 
Stvaranje navike korištenja školske knjižnice 
Poboljšanje komunikacijskih i socijalnih vještina učenika 
Stjecanje samopouzdanja 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURIKUL: BOŽIĆNA ČAROLIJA 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Tihana Doskočil, Martina Hautman Matijaš 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM:   
 

VRIJEME TRAJANJA 
Prosinac 2017. 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
20 

MJESTO OSTVARENJA: 
Školska knjižnica 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Hamer papiri, kolaž papir, škare, ljepilo, ukrasne 
trakice, šljokice, ukrasni papir za zamatanje 

TROŠKOVNIK: 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
Izrada božićnih ukrasa i čestitki 
 

CILJ 
AKTIVNOSTI 

Izraditi božićne ukrase i čestitke 
Opisati božićne običaje 
Rabiti pribor za likovnu kulturu (škarice, ljepilo, boje) 
Reproducirati božićne pjesme i recitacije   
 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
Učenici će izraditi čestitke i ispisati ih 
Izraditi će ukrasne i uporabne božićne predmete 
Učenici će raspraviti o božićnim običajima 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

 
Likovne radionice 
 
 

VREDNOVANJE 
Vrednovat će se zainteresiranost za rad, urednost, preciznost. 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Prilagodba sadržaja budućih radionica ovakvog tipa. 
Uvidjeti na kojem području rada  je potrebno više raditi. 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 



 

7. PROJEKTI RAZREDNIH ODJELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KURIKUL:JA  JEDEM  ZDRAVO 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Helena Međimorac, mag.rehab.educ., Tanja Filipec Lovasić, def., Ana Dragičević, 
mag.rehab.educ., Dorotea Klasić, mag. rehab. educ., Vlatka Bahor Haraminčić, prof. reh., Anđa Perić Valenta, def., 
Kornelija Panza Janda, prof. reh. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: Dječja knjižnica „ Petar Preradović“ 
 

DATUM: 2017./2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA:  

Rujan, listopad, studeni,prosinac, veljača, ožujak, 

travanj i svibanj 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 31 
 

MJESTO OSTVARENJA: Škola, knjižnica, tržnica, dućan 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Karton, tempere, voće, povrće, grickalice, med , čaj, 
mliječni proizvodi 
 

TROŠKOVNIK: 500,00 kn 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
Zdravi mliječni obrok, Voćni kompot, Sok od jabuke, Voćni čaj s medom i limunom, Zdrave 
grickalice, Izrada voća i povrća od kartona, Radionica dječje knjižnice, Posjet tržnici, Povrtna 
salata, Posjet tržnici, Voćna salata 
 

CILJ AKTIVNOSTI 

Stjecanje zdravih navika i životnih vještina 
Osposobljavanje za svakodnevan život 
 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
Stjecanje samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

 
Projekt će se provesti kroz 12 radionica tijekom školske godine 2017./2018.  
Radionice će biti tematske i pratiti će nastavni plan i program. 
 
 
 

VREDNOVANJE 

 
Povratna pismena informacija od sudionika programa na svakoj radionici, te završni osvrt 
(naglasak na mogućnostima primjene naučenog u svakodnevnom životu). 
Pisani izvještaj voditeljice na kraju svake radionice. 
Pisani izvještaj voditeljice na individualni rad. 
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Primjena radnih navika i vještina u svakodnevnom životu učenika , za primjenu u 
svakodnevnom životu i bolje upoznavanje i senzibilizacija javnosti o sposobnostima i 
mogućnostima osoba s posebnim potrebama. 

ZABILJEŠKA  



 

KURIKUL:VJEŽBANJEM DO ZDRAVLJA 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Vlatka Bahor Haraminčić, prof.reh. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM:  2017./2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA: Rujan, listopad, studeni, 
siječanj, veljača, ožujak, 
travanj  
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 4 
 

MJESTO OSTVARENJA: Školska dvorana i 
školsko dvorište 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Slikovni 
materijali,čunjevi,kugle,slagalice,poligon,loptice,vijače,kvačice, 
kutije,košare,obruči,štapovi,baloni,vrećice,strunjača,stiroporna jaja, 
lopta, igračke 

 

TROŠKOVNIK: 500,00 kn 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
Životinje na farmi, Brojevi do 10, Jesenski plodovi, Jesenske voćke, Tjedna igra, Zima, 
Prometna vozila, Zoološki vrt, Vode, Jaja, Proljeće, Zdrava hrana 
 

CILJ AKTIVNOSTI 
Razvijati i poticati  navike tjelesnog kretanja u svakodnevnom životu 
Usvajanje različitih motoričkih pokreta. 
Poticati učenike da samoinicijativno vježbaju i kreću se u svakodnevnom životu 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

Usvajanje motoričkih pokreta, poštivanje pravila igre, samostalno i precizno izvoditi 
zadatke, surađivati u timu 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Projekt će se provesti kroz 12 radionica tijekom šk. godine 2017./2018. 
Radionice će biti tematske i pratiti će nastavni plan i program. 

VREDNOVANJE 

Povratna pismena informacija od sudionika programa na svakoj radionici, te završni 
osvrt (naglasak na mogućnostima primjene naučenog u svakodnevnom životu). 
Pisani izvještaj voditeljice na kraju svake radionice. 
Pisani izvještaj voditeljice na individualni rad. 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Za primjenu u svakodnevnom životu , bolje upoznavanje i senzibilizacija javnosti o 
sposobnostima i mogućnostima osoba s posebnim potrebama. 

ZABILJEŠKA  

 

 

 

 

 



 

 

8. PROJEKTI TIMOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KURIKUL: Prijatelji cvijeća 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Đopar, P., Ljubičić, K., Maltarić Rešetina, J. , učenici  
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: Poljoprivredna apoteka“ KTC“, Cvjećarna, OPG Ravenšćak 
 

 
ŠKOLSKA GODINA: 2017. /2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA : od listopada 2017. do lipnja 
2018. 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA:  20 
 

MJESTO OSTVARENJA:  
 prostor  V. osnovne škole 
 dvorište škole 
  centralni park u Bjelovaru 
  Poljoapoteka „KTC“ 
  cvjećarnica  
  tržnica Bjelovar, 
  OPG Ravenšćak Bjelovar,  
 šuma  

 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL:  
Vrtlarski alati za sadnju i održavanje, kante za 
zalijevanje, sjeme cvijeća,  lukovice proljetnica, 
sadnice cvijeća, zemlja za sadnju, posude za cvijeće,  
sredstva za prihranu biljaka, plakat, prilagođeni 
listići/priručnici o sadnji i uzgoju cvijeća, slike cvijeća,  
računalo... 

TROŠKOVNIK: 
 
1000kn 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
LISTOPAD 2017. -     Upoznavanje sa sadržajem rada i osnovama uzgoja cvijeća kroz 
izradu plakata: „O sjemena do cvijeta“ 

-  Kupovina potrebnog materijala  i sadnja lukovica proljetnica u 
dvorište škole 

- Priprema presadnica sobnog bilja za sadnju lončanica 
- 4 cvjetna godišnja doba u centralnom parku našeg grada – jesen 

 
STUDENI 2017.   -       Sadnja presadnica sobnih bilja u lončanice i redovita briga o 
istom 

- Posjet cvjećarnici  
 
PROSINAC 2017.  - 13. prosinca- sijanje božićne pšenice i upoznavanje s tradicijom 

- posjet bjelovarskoj tržnici i kupovina lončanice božićne zvijezde 
- kupovina mladih sadnica tuja za svaku učionicu kao božićni ukras 
- briga o razrednom bilju 
- 4 cvjetna godišnja doba u centralnom parku – zima 

 
SIJEČANJ I VELJAČA 2018. – briga o razrednom bilju 
 
OŽUJAK   2018.   -  šetnja šumom i promatranje vjesnika proljeća  



- briga o razrednom bilju i proljetnicama u dvorištu škole 
- 4 godišnja doba u centralnom parku našeg grada – proljeće

  
 
 
 
TRAVANJ              -  razgledavanje plastenika sa cvijećem i kupovina balkonskog cvijeća 
u OPG –   u Ravenšćak (16.4. – 20.4.) 

-  23. 4. obilježavamo Dan planeta Zemlje sadnjem cvijeća u 
školskom dvorištu  

- briga o razrednom i dvorišnom bilju 
 

 
SVIBANJ               -      posjet Međunarodnoj vrtnoj izložbi „Floraart“, jezero Bundek, 
Zagreb 

- briga o bilju 
 

LIPANJ                  -      4 godišnja doba u centralnom parku našeg grada – ljeto 
- briga o bilju 

 

CILJ AKTIVNOSTI 

 
- upoznati učenike s pravilima rada u cvjećarskoj skupini 
- kroz slike i  video prikaz te izradu plakata predočiti učenicima 

kako pravilno brinuti o cvijeću 
- naučiti osnovne pojmove o dijelovima biljke i razvoju biljke 
- poticati učenike na samostalno izvršavanje zadataka 
- poticati učenike na samostalnost pri kupovini bilja i potrebnog 

materijala za brigu o istom 
- poticati interes za promatranje cvijeća u neposrednoj okolini te 

naziva cvijeća 
- uočiti vezu tradicije vezane uz sadnju božićne pšenice 
- usvojiti pravilne metode brige o bilju u i izvan učionice 
- razvijati pozitivan odnos prema cijeću i prirodi 
- potaknuti učenike na brigu o bilju u svakodnevnom životu 
- upoznati učenike kako se pravilno sije biljka i sade lukovice 

cvijeća  
- upoznati učenika kada i kako presađivati biljke 
- razgledati plastenike sa cvijećem, cvjećarnu te se upoznati s 

radom ljudi 
- razvoj ekološke svijesti i ljubavi prema prirodi 
- kroz posjet Međunarodnom festivalu cvijeća potaknuti interes za 

isto te upoznati novi kraj –promatrati  jezero Bundek, bilje u 
neposrednoj okolini i sl.  

 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
- izraditi plakat 
- kupovati bilje i ostale potrebne materijale 
- saditi i sijati bilje, presađivanje bilja 
- brinuti o bilju  
- posjetiti cvjećarnicu, plastenike, poljoapoteku, tržnicu, sajam 

cvijeća 



- učiti pravila ponašanja u grupi 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

- dogovori s vanjskim suradnicima, roditeljima i učenicima 
- metode razgovora, promatranja, demonstracije, praktičnog rada 
- izvršavanje zadanih zadataka kroz praktične aktivnosti 
- izrada plakata „Od sjemena do cvijeta“ 
- kupovina potrebnog materijala za sadnju u Poljoapoteci  
- priprema presadnica sobnog bilja 
- obilazak centralnog parka i promatranje cvijeća u istom kroz 4 

godišnja doba- jesen, zimu, proljeće i ljeto 
- sadnja presadnica sobnog bilja 
- posjet cvjećarnici i promatranja cvijeća te poslova koje obavlja 

cvjećarka 
- sijanje božićne pšenice 
- posjet bjelovarskoj tržnici i kupovina lončanice božićne zvijezde 
- briga o razrednom bilju – zalijevanje, brisanje prašine, uklanjanje 

suhog lišća ili cvijeta, presadnja bilja po potrebi  
- šetnja šumom i promatranje vjesnika proljeća  
- razgledavanje plastenika sa cvijećem i kupovina balkonskog 

cvijeća u OPG -  u Ravenšćak 
- posjet Međunarodnoj vrtnoj izložbi „Floraart“, jezero Bundek, 

Zagreb 
 

VREDNOVANJE 

- praćenje i bilježenje rada i napretka učenika kroz godinu 
- vidljiv rast i zdrav razvoj biljke 
- procjena  napretka u radnim vještina učenika i osamostaljivanju 
- zadovoljstvo realizacijom planiranih aktivnosti 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

- rezultati rada vidljivi na estetskom unaprijeđenu izleda škole i 
dvorišta  

- procjena usvojenosti socijalnih vještina i vještina timskog rada 
- primjena znanja u svakodnevnom životu – kroz razgovor 
- dobiveni rezultati koristit će se u svrhu unaprjeđenja nastavnog 

procesa i 
prezentacije aktivnosti s učenicima V. OŠ Bjelovar 

 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

KURIKUL:TIM ZA ESTETSKO UREĐENJE 
ŠKOLE 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Davor Ljubičić,prof.def., Ana Dragičević, mag. rehab. educ.  Ivana Jančić, prof.def.reh. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: - 
 

DATUM: 30.9.2017. 
 

VRIJEME TRAJANJA: listopad, prosinac 2017., veljača, 
ožujak, svibanj, lipanj 2018. 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: - 
 

MJESTO OSTVARENJA: prostor škole i psp-a 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Hamer papiri u boji, mape za likovni odgoj, tempere, 
kistovi, tuš, vodene boje, papiri za printanje u boji, krep 
papir, špaga, flaks, pastelne boje, kistovi, papirnata traka, 
drvofix, ljepilo u sticku, pribadače, patrone i pištolj za 
vruće lijepljenje, škare, karton, ljepilo sa šljokicama, 
papirnati tanjuri, drvene špatule 

TROŠKOVNIK: -  
 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
Tematske kreativne radionice – Jesen, zima, Božić,maškare, Valentinovo, proljeće, Uskrs, Dan 
planeta Zemlje, Dan osoba sa Down sy, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, ljeto, 
uređenje prostora i izrada scenografije/rekvizita za školske priredbe 
 

CILJ AKTIVNOSTI 

 
Uređenje prostora škole u skladu s nadolazećim događanjima/blagdanima tijekom godine 
 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

-crtanje, oblikovanje, savijanje, rezanje, bojanje, sastavljanje, lijepljenje, dekoriranje 
 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

-priprema materijala prema zadanoj temi 
-izrada ukrasnih predmeta po modelu 
-postavljanje uradaka u prostor škole 
-zamjena starih uradaka novima  
 
 

VREDNOVANJE 

 
Estetski izgled školskog prostora 
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

-primjena radnih navika i vještina u svakodnevnom životu učenika  

ZABILJEŠKA 
 
 



KURIKUL: TIM ZA IZRADU UKRASNIH   
PREDMETA 
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Tatjana  Pleskot  Čvek, Martina Prelog Poletto, Katarina Ljubičić 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
------------------------------------------------ 

ŠKOLSKA GODINA: 
2017./2018. 

VRIJEME TRAJANJA 
Studeni, prosinac, veljača, ožujak, svibanj, lipanj 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
17 

MJESTO OSTVARENJA 
Bjelovar  

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Spatule, ljepilo, prirodni materijali, gips, ukrasne 
vrpce, glinamol, špaga, boje, papir u boji, salvete 

TROŠKOVNIK: 
1000 kuna 

 
AKTIVNOST 
 
 

Izrada ukrasno uporabnih predmeta kroz kreativne radionice.   
Izložba izrađenih predmeta.  
Prodaja predmeta.  

CILJ AKTIVNOSTI Promocija rada škole.  

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

Uključivanje učenika u aktivnosti izrade ukrasno uporabnih predmeta. 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Kreativne radionice 
Izložba 
Prodaja  

VREDNOVANJE 
Povratne informacije o ukrasno uporabnim predmetima od strane posjetitelja. 
Procjena ekonomičnosti izrade ukrasno uporabnih predmeta 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih  i radnih navika i vještina 
u svakodnevnom životu učenika. Promocija rada škole.   
Upoznavanje i senzibilizacija javnosti o sposobnostima i mogućnostima osoba s 
teškoćama u razvoju. 

ZABILJEŠKA  

 

 

 

 

 

 

 

 



KURIKUL:  PUTUJEMO VLAKOM  
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Tatjana  Pleskot  Čvek, Martina Prelog Poletto, Katarina Ljubičić, Petra Đopar, 
Martina Sikra, Andreja Jež Rogelj 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
OŠ Veliko Trojstvo 

ŠKOLSKA GODINA: 
2017./2018. 

VRIJEME TRAJANJA 
Svibanj 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
29 ( 33) 

MJESTO OSTVARENJA 
Bjelovar – Veliko Trojstvo 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Karta za vlak, karta Bjelovarsko- bilogorske županije  

TROŠKOVNIK: 
1000 kuna 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
Orijentacija u gradu na relaciji škola- željeznička stanica 
Kupnja karte, snalaženje na voznom redu,  vožnja vlakom 
Sudjelovanje na unaprijed pripremljenoj aktivnosti škole domaćina.    
 

CILJ AKTIVNOSTI 

 
Upoznavanje novog prijevoznog sredstva (vlak)  
 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

- doći pješice do željezničkog kolodvora – sudjelovati u prometu 
- kupiti kartu 
- ukrcati se u vagon i pokazati kartu kondukteru 
- pratiti postaje 
- sići iz vagona na željenoj postaji 
- poticanje i razvijanje socijalizacije 
- poticanje kulturnih, komunikacijskih, socijalnih navika i vještina 
- snalaženje u prostoru i na karti BB županije 

 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Vožnja vlakom 
Posjet OŠ Veliko Trojstvo 
 

VREDNOVANJE 

 
Prilagođeni evaluacijski listići 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih  i radnih navika i vještina 
u svakodnevnom životu učenika.  
Upoznavanje i senzibilizacija javnosti o sposobnostima i mogućnostima osoba s 
teškoćama u razvoju. 

ZABILJEŠKA 
Šest učenika škole zbog vrste i težine tjelesnog oštećenja putuju školskim kombijem.  
 

 



KURIKUL:  ZAJEDNO U RAZLIČ ITOSTI  
NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Tatjana  Pleskot  Čvek, Martina Prelog Poletto, Katarina Ljubičić, Petra Đopar, 
Martina Sikra, Andreja Jež Rogelj, Petra Mamić 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama – OSIT Bjelovar, Udruga  za autizam Bjelovar  

ŠKOLSKA GODINA: 
2017./2018. 

VRIJEME TRAJANJA 
Listopad, studeni, prosinac, siječanj, veljača, 
ožujak, travanj, svibanj 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
33  

MJESTO OSTVARENJA 
Bjelovar  

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Karte za kino, spatule, ljepilo, prirodni materijali, gips, 
ukrasne vrpce, glinamol, špaga, boje, papir u boji, 
salvete 

TROŠKOVNIK: 
500 kuna   
 

 
AKTIVNOST 
 
 

 Izrada ukrasno uporabnih predmeta kroz kreativne radionice.   
Izložba izrađenih predmeta.  
Prodaja predmeta.  
Sudjelovanje na unaprijed pripremljenoj aktivnosti udruge  domaćina 

CILJ AKTIVNOSTI 
Upoznavanje i senzibilizacija javnosti o sposobnostima,  mogućnostima i potrebama  
osoba s teškoćama u razvoju 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 
Poticanje i razvijanje socijalizacije 
Poticanje kulturnih, komunikacijskih, socijalnih navika i vještina.  
Poticanje kreativnosti, stvaralaštva.  
Sudjelovanje u društvenim događanjima grada Bjelovara kroz posjet Multimedijskom 
centru Bjelovar 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Kreativne radionice 
Izložba 
Prodaja  
 

VREDNOVANJE 

 
Prilagođeni evaluacijski listići 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

Primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih  i radnih navika i vještina 
u svakodnevnom životu učenika.  
Upoznavanje i senzibilizacija javnosti o sposobnostima i mogućnostima osoba s 
teškoćama u razvoju. 

ZABILJEŠKA 
 
 
 

 

 

 



 

9. PROJEKTI U PSP-U 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KURIKUL:TERAPIJSKO JAHANJE 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: IVANA JANČIĆ, prof.def.reh, ZORAN  ČUIĆ, prof. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
SENKA BUDIMIR (KK Bjelovar) 

DATUM: 30.9.2017. 
 

VRIJEME TRAJANJA 
Listopad, studeni, prosinac 2017., siječanj, veljača, 
ožujak, travanj, svibanj, lipanj 2018. 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 7 
 

MJESTO OSTVARENJA 
KK Bjelovar, prostor  V OŠ 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Papir za printanje, printer, pribor za pisanje 

TROŠKOVNIK: 
Prijevoz 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
Terapijsko jahanje 
 

CILJ AKTIVNOSTI 

 
Organizirano provođenje slobodnog vremena 
Poticanje perceptivno – motoričkih sposobnosti 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

-priprema konja za jahanje /briga o konju i opremi nakon jahanja 
-usvajanje jahaćih vještina 
-izvođenje motoričkih vježbi na konju prema uputama 
-izvođenje senzornih i motoričkih vježbi uz konja prema uputama 
-izrada prigodnih ukrasnih predmeta na temu konjaništva prema modelu 
-rješavanje radnih listova s  perceptivno – motoričkim zadacima na temu konjaništva 
-izvođenje motoričkih zadataka na temu konjaništva 

NAČIN 
REALIZACIJE 

-odlasci školskim kombijem u KK Bjelovar tijekom jesenskih i proljetnih mjeseci: 
- ponavljanje  osnova o konjima – ponašanje, doživljavanje svijeta, pristup konju, pribor za 

čišćenje, postupak čišćenja, vođenje konja,jahaća oprema, hranjenje  konja 

 - sudjelovanje u poslovima u štali 

 - provođenje vježbi na konju 

 -usvajanje jahaćih vještina (prema sposobnostima) 
-edukativne i kreativne radionice o konjaništvu u prostoru V OŠ tijekom zimskih mjeseci: 
-gledanje edukativnih filmova o konjaništvu za djecu (You tube) 
-rješavanje radnih listova na temu konjaništva – čitanje, brojanje, glasovna analiza i sinteza, 
uočavanje glasova, uočavanje različitosti, imenovanje prostornih odnosa 

VREDNOVANJE 

- tromjesečno praćenje i bilježenje napretka o primjeni usvojenih znanja, vještina i navika, te 
usporedba početka i kraja šk.god 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

-primjena komunikacijskih, kulturnih, socijalnih  i radnih navika i vještina u svakodnevnom 
životu učenika  



 

 

 

 

KURIKUL:GODIŠNJA DOBA NA MALENOM 
BRIJEGU 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: IVANA JANČIĆ, prof.def.reh. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
Vlado i Vesna Vlajinić (OPG Na malenom brijegu) 
 

DATUM: 30.9.2017. 
 

VRIJEME TRAJANJA: listopad 2017., siječanj, travanj i 
lipanj 2018. 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 7 
 

MJESTO OSTVARENJA 
OPG Na malenom brijegu / V OŠ – prostor psp-a 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Hamer papir u boji, škare, ljepilo, papir za printanje, 
printer, plastifikator i folije, pribor za pisanje, fotoaparat 

TROŠKOVNIK: 
400 kn 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
Posjet OPG –u  „Na malenom brijegu“ 
 

CILJ AKTIVNOSTI 

 
Organizirano provođenje slobodnog vremena izvan škole 
Izrada kalendara prirode po godišnjim dobima 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

-odabir mjesta promatranja 
-uočavanje i opisivanje promjena u prirodi vezanih za pojedino godišnje doba (vrijeme, 
biljke,rad  ljudi, životinje) 
-fotografiranje uočenog 
-printanje fotografija u školi, lijepljenje po kategorijama u kalendar 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

-odlazak školskim kombijem do OPG – a Na malenom brijegu 
-prostorno – vremenska orijentacija (imenujemo vrt – voćnjak – oranica – polje – šuma; 
godišnje doba/mjesec) 
-ponavljanje stečenih znanja uočavanjem promjena u prirodi u neposrednoj okolini 
-povratak u školu 
-opisivanje uočenog na fotografijama/ uspoređivanje 
 

VREDNOVANJE 

 
 - tromjesečno praćenje i bilježenje napretka u primjeni usvojenih znanja 
 -procjena evaluacijskom tabelom na kraju školske godine 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

- primjena stečenih znanja, navika i vještina u svakodnevnom životu učenika  



 

 

 

 

 

 

KURIKUL: OD VRTA DO STOLA 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM:   Lucija Dronjak, prof. def. 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: 
 

DATUM:   šk.god. 2017./2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA 
Tijekom godine 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 
7 

MJESTO OSTVARENJA 
Školski vrt 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
zemlja, sezonsko bilje i sadnice, prehrana za bilje, alat za 
obradu 

TROŠKOVNIK: 
 

 
AKTIVNOST 
 
 

Čišćenje korova, upoznavanje najosnovnijeg alata, sadnja aromatičnog bilja i sadnica povrća, 
uzgoj povrća, zaštita, konzumacija povrća ,priprema jela od uzgojenog povrća   
 
 

CILJ AKTIVNOSTI 
Od vrta do stola 
 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

Upoznavanje učenika s značenjem biljaka u životu čovjeka, njega, uzgoj, razmnožavanje, 
zaštita od biljnih štetočina, razvijanje ljubavi prema povrtlarstvu , prehrambene vrijednosti 
,prednosti uzgajanja povrća  , priprema jela 
 
 
 
 

NAČIN 
REALIZACIJE 

Posjet sajmu Flora art, posjet poljoprivrednom dobru, stakleniku, Botaničkom vrtu, posjeta 
tržnici 
 
 
 

VREDNOVANJE 

Praćenje, evaluacija i procjena .Primjena znanja u svakodnevnom životu  
 
 
 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

, 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

KURIKUL: KUHAMO ZAJEDNO  

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Jasmina Maltarić Rašetina, Kornelija Hudina, Tanja Bedeković, učenici V. 
Osnovne škole i učenici Turističko- ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar 
 
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar 
 

DATUM: Školska godina 2017./2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA: od listopada 2017. do 
svibnja 2018. 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA: 10 

MJESTO OSTVARENJA: V. Osnovna škola 
Praktikum Turističko- ugostiteljske i 
prehrambene škole Bjelovar 
 
 
 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL: 
Laptop, sličice, pametna ploča, radna odjeća, kape, 
namirnice za pripremu jela, kuhinjski pribor i posuđe, 
sanitarne iskaznice, kombi 

TROŠKOVNIK: 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
LISTOPAD 2017. – Radionica „ Upoznajemo se“ 

- Radionica „ Vrste hrane“ 
 
STUDENNI 2017. – Radionica „ Kuhinjski pribor i posuđe“ 

- Radionica „ Gdje možemo kupiti različite namirnice? 

PROSINAC 2017.  -   „Začini“ 
 
Navedene aktivnosti provest će u se u PSP-u. Učenici srednje škole dolazit će na 
radionice svaki drugi tjedan. Ostale aktivnosti provoditi će u Praktikumu Turističko- 
ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar prema njihovom planu i programu rada. U 
Praktikumu će se provoditi kulinarske radionice ( priprema različitih vrsta jela i 
deserti) u trajanju od siječnja 2018. do svibnja 2018. godine. 
 
 
 

CILJ AKTIVNOSTI 

 
 Upoznati učenike sa različitim vrstama namirnica, kuhinjskim pomagalima, 

suđem, začinima 
 Upoznati ih sa različitim mjestima gdje se mogu kupiti prehrambene namirnice 
 Naučiti osnovne tehnike pripreme hrane 
 Poticati učenike na samostalnu pripremu namirnica 
 Poticati i razvijati komunikaciju i suradnju s drugim učenicima i profesorima 
 Poticati snalaženje u novom prostoru i osamostaljivanje u provođenju 

aktivnosti 



 

10. UČENIČKA ZADRUGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURIKUL: Uc enic ke zadruge „Petica“ 

NOSITELJI/PROJEKTINI TIM: Davor Ljubičić, Tatjana Pleskot Čvek, Martina Prelog Poletto, učenici  
 

SURADNICI I VANJSKI SURADNICI: učitelji i učenici V. Osnovne škole 
 

 
ŠKOLSKA GODINA: 2017. /2018. 
 

VRIJEME TRAJANJA : od rujna 2017. do lipnja 2018. 
 

PLANIRANI BROJ UČENIKA:  20 
 

MJESTO OSTVARENJA:  
 prostor  V. osnovne škole 
 dvorište škole 
 centralni park u Bjelovaru 
 tržnica Bjelovar 

 

POTREBAN DIDAKTIČKI I POTROŠNI MATERIJAL:  
Glina, boje za glinu, drvo, boje za drvo, ljepilo za drvo, 
papir, gips, špaga, ukrasne vrpce, brusni papir, ruča 
pila, bušilica... 

TROŠKOVNIK: 
 
 

 
AKTIVNOST 
 
 

 
RUJAN 2017. - izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, drveta i papira 
 
LISTOPAD 2017. -      sudjelovanje na državnoj smotri učeničkih zadruga od 3. do 6. 10. u 
Zadru 

- izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, drveta i papira 
 

STUDENI 2017.   -      prodajna izložba proizvoda učeničke zadruge na gradskoj tržnici 
Bjelovar 

- izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, drveta i papira 
 
PROSINAC 2017. -     prodajna izložba proizvoda učeničke zadruge na gradskoj tržnici 
Bjelovar 

- izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, drveta i papira 
 
SIJEČANJ 2017.  - izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, drveta i papira 
 
VELJAČA 2017. - izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, drveta i papira 
 
OŽUJAK 2017.     -      prodajna izložba proizvoda učeničke zadruge na gradskoj tržnici 
Bjelovar 

- izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, drveta i papira 
 
TRAVANJ 2017.   -      prodajna izložba proizvoda učeničke zadruge na gradskoj tržnici 
Bjelovar 

- izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, drveta i papira 
 
SVIBANJ 2017.    -      sudjelovanje na župaiskoj smotri učeničkih zadruga 

- izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, drveta i papira 
 



LIPANJ 2017.       -      prodajna izložba proizvoda učeničke zadruge na školskoj priredbi 
- izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, drveta i papira 

 
 
 

CILJ 
AKTIVNOSTI 

 

Poticati i stvarati pozitivne slike o sebi i drugima (ja mogu, ja znam, ja vrijedim, ja 

hoću, ja pripadam), formiranje radnih navika, pozitivan stav prema duhovnim i 

materijalnim vrijednostima, proizvodnja i stvaranje novih vrijednosti, usvajanje 

znanja, umijeća i navika, psihoterapeutska pomoć – rad kao sredstvo odgoja. 

 

ZADACI 
AKTIVNOSTI 

 

- proizvodnja ukrasnih i uporabnih predmeta. 

 

NAČIN 
REALIZACIJE 

- dogovori s vanjskim suradnicima, roditeljima i učenicima 
- izvršavanje zadanih zadataka kroz praktične aktivnosti 

- sudjelovanje na međužupanijskoj i državnoj smotri učeničkih zadruga. 

- sudjelovanje na prodajnim izložbama i kreativnim radionicama. 

- nagrađivanje najaktivnijih učenika. 

 

VREDNOVANJE 

- praćenje i bilježenje rada i napretka u radnim vještina učenika i osamostaljivanju 
- provjera postavljenih i realiziranih ciljeva 
- sudjelovanje na županijskoj smotri 
- sudjelovanje na prodajnim i humanitarnim  izložbama 
- sudjelovanje na Danu otvorenih vrata naše škole  
- nagrađivanje najaktivnijih učenika 
- procjena ekonomičnosti izrade ukrasno uporabnih predmeta 

 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 
VREDNOVANJA 

- rezultati rada vidljivi na estetskom unaprijeđenu izleda škole i dvorišta  
- primjena znanja u svakodnevnom životu 
- dobiveni rezultati koristit će se u svrhu unaprjeđenja nastavnog procesa i prezentacije 
aktivnosti s učenicima V. OŠ Bjelovar 
 

ZABILJEŠKA 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

11. RAZVOJNI PLAN ŠKOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SWOT ANALIZA 

 

 

 

 



PREDNOSTI: 
 LJUDSKI RESURS -najvažnija prednost škole je izuzetno kvalitetna ekipiranost stručnjacima 

edukacijskim rehabilitatorima. Jedina smo škola u gradu koja zapošljava edukacijske 

rehabilitatore. Osposobljeni smo za izvođenje edukacijsko-rehabilitacijskog procesa s učenicima 

koji imaju intelektualne teškoće, teškoće iz autističnog spektra, s učenicima koji imaju tjelesni 

invaliditet, oštećenja vida te višestruke teškoće u razvoju. 

 ENTUZIJAZAM-edukacijski rehabilitatori i stručni suradnici škole uglavnom su mladi stručnjaci koji 

su entuzijastični i imaju veliku potrebu svoja stručna znanja primjenjivati na suvremen način. 

 SIGURNOST-plaće djelatnika financirane su iz državnog proračuna i djelatnici su zaštićeni 

Kolektivnim ugovorom  i nismo ovisni o ugovaranju usluga kao što je ovisan sustav socijale. 

 OSVIJEŠTENOST DRUŠTVA  sve veća svjesnost u društvu o potrebama djece s teškoćama u 

razvoju. 

SLABOSTI: 
 POZICIONIRANOST-škola je smještena uz glavnu prometnicu zbog čega je otežano obavljanje 

edukacijsko-rehabilitacijskog procesa. 

 OBUHVAĆENOST-edukacijsko-rehabilitacijskim procesom nisu obuhvaćena djeca predškolskog 

uzrasta kao ni korisnici iznad 21. godine života  jer  ti programi nisu registrirani u okviru školske 

djelatnosti. 

 PRIJEVOZ-s obzirom da školu ne pohađaju samo gradska djeca nego i djeca iz uže i šire okolice 

grada, djeca su smještena ili u stacionaru škole, ili putuju javnim /privatnim prijevozom što školi 

ograničava mogućnosti u organizaciji provođenja edukacijsko-rehabilitacijske prakse. 

 TRIJAŽA-u školi nije organiziran stručni prihvat učenika pri upisu/trijaža i adekvatan rad s 

roditeljima. 

 SURADNJA -nije osigurana direktna stručna suradnja s medicinskim stručnjacima u području 

psihijatrije , fizijatrije i neurologije, a potrebe zbog sve većeg broja djece s višestrukim 

oštećenjima koja su upisana u programe škole su sve veće. 

 KOMUNIKACIJA-evidentne su poteškoće u komunikaciji djelatnika škole s ravnateljem, što 

otežava rad na svima razinama i izaziva visok stupanj bespotrebnog stresa kod djelatnika, što se 

reflektira na sva područja rada. 

 PROSTOR-prostor škole je neadekvatan za rad s učenicima s većim i višestrukim teškoćama u 

razvoju. 

 FINANCIRANJE škola je proračunski korisnik grada Bjelovara iz čijeg se ograničenog proračuna 

financiraju materijalni troškovi  škole. 

 EDUKACIJE STRUČNJAKA-škola NIKAD nije ulagala novac u SPECIJALISTIČKE doedukacije 

defektologa i stručnih suradnika koje su im potrebne za izvođenje rehabilitacijskih postupaka i 

programa. 

 JAVNO MNIJENJE-većim dijelom je prisutna negativna percepcija škole među roditeljima koji su 

potencijalni upisnici kao nepoželjnog mjesta za školovanje njihove djece. 

 PARKING-neriješen je problem parkiranja automobila u blizini škole zbog čega roditelji djece s 

najtežim oštećenjima imaju problem prilikom dovođenja i odvođenja djece.  Djelatnici također 

imaju potrebe za parkiranjem u blizini škole jer vrlo često donose didaktiku potrebnu za rad te im 

je potreban parking što bliže školi. 

 BROJ DJECE koji je ili u stagnaciji ili se smanjuje što dovodi u pitanje opstanak cijele ustanove. 



MOGUĆNOSTI: 
 KVALITETA RADA- s obzirom na izuzetnu zainteresiranost za dodatnim edukacijama defektologa 

zaposlenih u školi, u petogodišnjem mandatu škola bi specijalističkim edukacijama stručnjaka 

mogla poboljšati kvalitetu rada i postati atraktivna za veći broj roditelja koji bi bili više 

zainteresirani za upis djece u našu školu i ne bi se stvarala potreba za odlascima u Zagreb ili druge 

gradove po pomoć. 

 STRUČNI TIMOVI-aktiviranje stručnih timova po područjima rada. 

 PROJEKTI-izradom različitih projekata mogli bismo aplicirati na brojne manje i veće natječaje. Ovo 

je prije svega posao i zadatak ravnatelja škole, kako u pisanju projekata tako i u animiranju samih 

djelatnika oko sudjelovanja u timskom radu čime bismo poboljšali financijske mogućnosti škole. 

 PRIJEVOZ-sredstvima iz projekata smanjili bismo ovisnost o nedostatnom javnom prijevozu 

učenika od kuće do škole i mogli bismo bolje organizirati rad škole. 

 KOMUNIKACIJA I POVEZANOST-Boljom komunikacijom i kohezijom svih djelatnika škole, smanjili 

bismo profesionalni stres u čemu ključnu ulogu imaju dobre komunikacijske sposobnosti 

ravnatelja. Smanjli bismo broj sati bolovanja djelatnika i prekide kontinuiteta u radu. 

 PROMIDŽBA -pravilnom i kontinuiranom prezentacijom u javnosti privukli bismo više donatora 

koji bi bili spremni sudjelovati u projektima škole. 

 KREIRANJE ISTRAŽNOG TIMA koji bi utvrdio potrebu doregistracije predškolskog odgoja učenika 

te ugovaranjem usluge boravka za korisnike iznad 21. godine života smanjli bismo vjerojatnost 

otkaza djelatnicima ukoliko bi broj učenika pao ispod potrebnog broja učenika  za zadržavanje 

razrednih odjela i radnih mjesta i povećali zadovoljstvo roditelja, djece i šire okoline edukacijsko-

rehabilitacijskom praksom  i ponudom te bismo smanjili pojavu nestručnih oblika edukacijsko-

rehabilitacijske prakse i time održavali edukacijkso rehabilitacijsku praksu na visokom nivou. 

 EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR-pretvaranje škole u Centar edukacijsko-rehabilitacijske 

potpore za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. 

OPASNOSTI: 
• ZATVARANJE ŠKOLE-promjenama u zakonodavstvu vezanom za odgoj i obrazovanje učenika s 

teškoćama u razvoju i razvojem svijesti o sve većoj potrebi za inkluzijom učenika s teškoćama u 

redovan život i obrazovanje, broj učenika škole opada te se samim time dovodi u pitanje opstanak 

škole. 

 OTKAZI -ukoliko se drastično smanji broj upisane djece, doći će do tehnološkog viška što nikome 

nije u interesu jer sedukacijski rehabilitatori nigdje drugdje u gradu i okolici ne mogu naći posao. 

Naravno to se odnosi i na tešku zapošljivost kod djelatnika tehničke službe škole. 

 TROMOST SISTEMA -MZOS i MDOMS  inertno rješavaju zahtjeve za statusom škole kao Centra 

edukacijsko-rehabilitacijske potpore i zahtjeve za doregistracijom. 

 POLITIČKA KLIMA- ovisnost o političkom utjecaju. 

 
 
 

 



 

PRIKAZ DODATNIH AKTIVNOSTI RAVNATELJA KROZ GODINE 

MANDATA od 5 godina: 
1. GODINA 
MANDATA 

USPOSTAVLJANJE TIMA ZA KVALITETU KOJI ĆE ANALIZIRATI SVE POTREBE ŠKOLE I 
DEFINIRATI OSNOVNE AKTIVNOSTI, CILJEVE I NAČINE DJELOVANJA 
 
ANALIZIRATI SVE ORGANIZACIJSKE MOGUĆNOSTI KAKO BI SE ZADRŽAO POSTOJEĆI BROJ 
ZAPOSLENIKA  
 
ZAPOČETI S ORGANIZACIJOM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA TE AKTIVNIJE 
INZISTIRATI NA ODOBRENJU USLUGE BORAVKA ZA OSOBE IZNAD 21. GODINE ŽIVOTA 
 
REORGANIZACIJA PROSTORA ŠKOLE U POSTOJEĆI UVJETIMA 
 
JAVLJANE NA NATJEČAJE MINISTARSTAVA 
 
PRONALAŽENJE FINANCISJKIH MOGUĆNOSTI ZA DOEDUKACIJE DJELATNIKA I IZRADE 
PLANA PROVOĐENJA DOEDUKACIJE 
 
RAD RAVNATELJA S RODITELJIMA PUTEM  EDUKATIVNIH RADIONICA RADIONICA 

2. GODINA 
MANDATA 

JAVLJANJE NA NATJEČAJE MINISTARSTVA I EU FONDOVA 
 
IZRADA PLANA I PROJEKTA ZA NOVI PROSTOR ŠKOLE 
 
PROVOĐENJE DOEDUKACIJA I ORGANIZACIJA REHABILITACIJSKIH POSTUPAKA NAKON 
ZAVRŠENIH EDUKACIJA 
 
PROVEDBA ODOBRENIH PROJEKATA 
 
UGOVARANJE KONTINUIRANE SURADNJE S MEDICINSKIM DJELATNICIMA 
 
ZAPOŠLJAVANJE PSIHOLOGA U ŠKOLI 
 
RAD RAVNATELJA S RODITELJIMA PUTEM  EDUKATIVNIH RADIONICA RADIONICA 

3. GODINA 
MANDATA 

PISANJE PROJEKATA I JAVLJANJE NA NATJEČAJE 
 
POTPUNA REORGANIZACIJA RADA U SKLADU SA ZAPOČETIM  I ZAVRŠENIM 
DOEDUKACIJAMA DJELATNIKA I NOVIM ZAPOSLENICIMA ŠKOLE 
 
RAD RAVNATELJA S RODITELJIMA PUTEM  EDUKATIVNIH RADIONICA RADIONICA 

4. GODINA 
MANDATA 

EVALUACIJA ORGANIZACIJE RADA I PREINAKE U SKLADU S  REZULTATIMA EVALUACIJE 
 
NOVE DOEDUKACIJE DJELATNIKA  
 
KONTINUIRANO SUDJELOVANJE NA NATJEČAJIMA , IZRADA I PROVOĐENJE PROJEKATA 
 

5. GODINA 
MADATA 

ZAVRŠETAK SVIH ZAPOČETIH PROJEKATA 
 
EVALUACIJA RADA I IZRADA ZAKLJUČAKA TE PRIPREMA ZA NOVO MANDATNO 
RAZDOBLJE 
 

RAD RAVNATELJA S RODITELJIMA PUTEM  EDUKATIVNIH RADIONICA RADIONICA 

 




