
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015. 

U DRUGOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE VELIKO TROJSTVO 

Učiteljica: Spomenka Pavšek 

 

 

  

Međupredmetno 

u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, 

strani jezici, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, 

Vjeronauk, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje 

broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja 

i predmetne i građanske kompetencije. 

15 

Predmet Sat Područje* Tema predmeta  Realizacija 

Hrvatski jezik 
1. LJ-P;D Pet minuta više rujan 2014. 

2. LJ-P;K;G Moj djed i moj zavičaj veljača 2015. 

Likovna kultura 1. D;K Grafički dizajn - pismo travanj 2015. 

Glazbena kultura 1. P;K;D Dom listopad 2014. 

Engleski jezik 
1. K;D Halloween listopad 2014. 

2. K;D Christmas  prosinac 2014 

Matematika 
1. G Jedinice za novac rujan 2014. 

2. K;D Pisanje rednih brojeva rimskim brojkama listopad 2014. 

Priroda i društvo 

 

1. D:K Upoznajmo svoje mjesto (izvanučionička nastava) 

 

 

 

studeni 2014. 

2. K Kulturne ustanove (izvanučionička nastava) svibanj 2015. 

Tjelesna i zdrav-

stvena kultura 

1. D;LJ-P Suradnja i timski rad siječanj 2015. 

2. LJ-P;D 
Upravljanje emocijama – neverbalne 

komunikacijske vještine 
ožujak 2015. 

Vjeronauk 

 

1. D;K;LJ-P Biti prijatelji rujan 2014. 

2. D;K;LJ-P Upućeni smo jedni na druge veljača 2015. 

     

     

*Područja 
LJ-P:ljudsko pravna dimenzija D:društvena dimenzija P:politička dimenzija 

G:gospodarska dimenzija E:ekološka dimenzija K:kulturološka dimenzija 
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Sat razrednika navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i 

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 

87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 

126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, 

donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje 

razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima 

poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit 

svih. 

10 

Predmet Sat Područje* Tema predmeta Realizacija 

Sat razrednog 

odjela 

1. LJ-P;K Novi učenik u našem razrednom odjelu rujan 2014. 

 

2. LJ-P Dječja prava  rujan 2014. 

 

3. P Biranje razrednog rukovodstva rujan 2014. 

 

4. LJ-P Moja prava i odgovornosti listopad  2014. 

 

5. D:LJ-P Svi smo jednaki,a različiti studeni 2014. 

6. D Kako uspješno učiti prosinac  2014. 

 

7. E Zaštita i čuvanje voda travanj 2014. 

8. D Sukob i rješenje travanj 2014. 

9.. D Upravljanje emocijama svibanj 2015. 

10. K;D Na izletu lipanj 2015. 
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Izvanučioničke 

aktivnosti 

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti 

uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. 

Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog 

razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. 

projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć 

starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u 

siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih 

tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, 

rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i 

aktivnosti. 

10 

Sportsko 

natjecanje 
1. D; Hrvatski olimpijski dan 

rujan 2014. 

 

(izvanučionička 

nastava) 
2.. E  Pozdrav godišnjim dobima 

rujan,siječanj, 

ožujak, lipanj 

(izvanučionička 

nastava) 
3. K:P;D Upoznajmo svoje mjesto  studeni 2014. 

Priredba 4. K; D Sveti nikola prosinac 2014. 

Humanitarna 

akcija 
5. LJ-P; D Za djecu iz sigurne kuće prosinac 2014. 

Učenik u prometu 6. D Prihvaćanje i pridržavanje pravila ponašanja u prometu siječanj 2015. 

Natjecanje  7. K; D Maskembal veljača 2015. 

Naš okoliš 8. E Čišćenje okoliša škole travanj 2015. 

Priredba 9. K Dan škole svibanj 2015. 

 
Sportske aktivnosti 10. D Sportom do zdravlja, Vladine sportske igre svibanj 2015. 
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Osnovna škola Obvezna provedba Godišnji 

broj sati 

I., II., III. i 

IV. razred 

Međupredmetno – u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna 

kultura, Glazbena kultura, strani jezici, Matematika, Priroda i društvo, 

Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, programi stručnih suradnika  

Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i 

koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i 

građanske kompetencije. 

15 

Sat razrednika – navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom 

sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 

86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće 

učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i 

razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika 

uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog 

rada na dobrobit svih. 

10 

Izvanučioničke aktivnosti – ostvaruju se suradnjom škole i lokalne 

zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim 

interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: 

na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju 

istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), 

volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s 

posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske 

aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-

inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili 

zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti. 

10 

Ukupno  35 

 

 


