
Razred: 3. 

Školska godina: 2015./2016. 

 

PLAN  REALIZACIJE GRAĐANSKOG ODGOJA I  OBRAZOVANJA 

Ljudsko-pravna dimenzija, Politička dimenzija, Društvena dimenzija, Međukulturna 

dimenzija, Gospodarska dimenzija, Ekološka dimenzija 

 

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. 
 

BROJ SATI SADRŽAJ RADA- NAZIV TEME- DIMENZIJA  SR Realizacija 
1. Zajedno u trećem razredu - Društvena dimenzija 

 
 rujan 2015. 

2. Pravilnik o školskom redu - Ljudsko pravna dimenzija  
 

 rujan 2015. 

3. Razredna pravila i posljedice - Ljudsko pravna 
dimenzija 

 rujan 2015. 

4. Izbor predsjednika/predsjednice razreda -Politička 
dimenzija 

 rujan 2015. 

5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima 
vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi - Ljudsko 
pravna dimenzija 

 rujan 2015. 

6. Odgovorno upravljanje novcem i štednja  - 
Gospodarska dimenzija 
 

 listopad  2015. 

7. Kako su živjeli naši preci  - Međukulturna dimenzija  studeni 2015. 

8. Uvažavanje različitosti - Međukulturna dimenzija  siječanj  2016. 

9. Kako surađivati u skupini - Društvena dimenzija 
 

 ožujak  2016. 

10. Uređujemo školski okoliš – Ekološka dimenzija   travanj 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZVANUČIONIČKA NASTAVA 
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  sati 

BROJ 
SATI 

SADRŽAJ RADA- NAZIV TEME- DIMENZIJA IZVANUČIONIČKA 
NASTAVA 

Realizacije 

1. Pozdrav jeseni - – Ekološka dimenzija 
 

 rujan 2015. 

2. Posjet banci – Gospodarska dimenzija 
 

 listopad 2015. 

3. Poštujem starije, posjet Domu umirovljenika – 
Društvena dimenzija  

 prosinac 2015. 

4. Zima, zimske radosti u mom selu  - Ekološka 
dimenzija 

 siječanj, veljača  
2016. 

5. Maskenbal – međukulturna dimenzija 
 

 veljača 2016. 

6. Pozdrav proljeću – Ekološka dimenzija 
 

 ožujak  2016. 

7. Čišćenje okoliša škole –Zelena čistka- Dan planeta 
Zemlja –Ekološka dimenzija 
 

 travanj, 2016. 

8. Grad Bjelovar – županijsko središte -Politička 
dimenzija 
 

 Travanj 2016. 

9. Posjet lokalnoj upravi – Politička dimenzija 
 

 travanj 2016. 

10. Putujemo našom županijom – Gospodarska 
dimenzija 
 

 svibanj 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 sati 

BROJ 
SATI 

SADRŽAJ RADA- NAZIV TEME- DIMENZIJA PREDMET  Datum 
realizacije 

1. Veliko početno slovo u imenima ustanova, poduzeća, 
kazališta – Ljudsko-pravna dimenzija  

Hrvatski jezik  studeni 2015. 

2. Izvješćivanje o obavljenim  zadacima – Ljudsko –pravna 
dimenzija 
 

Hrvatski jezik studeni 2015. 
svibanj 2016. 

3. Zbrajanje i oduzimanje do 1000, potrošnja – novčanice 
– Gospodarska dimenzija 

Matematika rujan 2015. 

4. Visoki i niski udubljeni reljef, razredni novac –
gospodarska dimenzija – Društvena dimenzija 

Likovna kultura rujan 2015. 

5. Preci i potomci – Međukulturna dimenzija Priroda i 
društvo 

studeni 2015. 

6. Moj zavičaj u prošlosti - Međukulturna dimenzija Priroda i 
društvo 

studeni 2015. 

7. Plesne strukture i elementarne igre Društvena 
dimenzija  

TZK prosinac  2015. 

9. Vlak u snijegu - Politička dimenzija,  Društvena 
dimenzija 
 

Hrvatski jezik  siječanj 2016. 
. 

10. Izgled i ponašanje lika-( Invaliditet ljudi) -  - Društvena 
dimenzija, 

Hrvatski jezik travanj 2016. 

11. Lijepa naša domovino, Oj, Hrvatska, Moja domovina – 
Međukulturna dimenzija 

Glazbena 
kultura 

svibanj 2016. 

12.  Prijatelj u invalidskim kolicima-društvena dimenzija Katolički 
vjeronauk 

rujan 2015. 

13. Kruh u košu za smeće-ekološka i društvena dimenzija Katolički 
vjeronauk 

travanj 2016. 

 


