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RAZREDNA NASTAVA

OBILJEŽAVANJE
VAŽNIH DATUMA

Međunarodni dan
pismenosti

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

Učitelji i učenici
RN, knjižničarka

Razgovarali su s knjižničarkom o
Međunarodnom danu pismenosti i
upoznavali se s knjigama

8.9.2016.

Hrvatski olimpijski dan
Učitelji i učenici
RN

Raznim vježbama i igrama,
učenici naše škole zajedno sa
svojim učiteljima i nastavnicima
obilježili su taj dan. Jedan od 10.9.2016.
simbola tog dana je i bijela
majica, zastava prijateljstva“.
Naime, bijela podloga
olimpijske zastave na kojoj je
ucrtano pet krugova danas je
opće prihvaćen olimpijski
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Foto dokument

simbol univerzalnog fair playa,
prijateljstva i mira.

Međunarodni dan mira

Pozdrav jeseni

Učenici i učitelji
RN

Učitelji i učenici
RN

Učenici su radili plakat te
razgovarali o onome koje dobre
osobine žele svim ljudima u
svijetu, a koje svakako ne žele.

Iako većinu učenika ovo
godišnje doba podsjeća na
početak školskih briga, svi joj
se vesele i rado ju dočekuju
izvodeći razne prigodne
aktivnosti. Tako su se jeseni
razveseli i učenici Po Malo
Trojstvo i priredili joj ugodan
doček u svojoj učionici.
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21.9.2017.

23.9.2015.

Dan za zdrave zube

Međunarodni dan
starijih osoba

Međunarodni dan
djeteta (dječji tjedan)

Učenici prvog razreda posjetili su
stomatološku ordinaciju u svom
mjestu, upoznali se sa
stomatologom koji im je svima
pregledao zubiće

Obilježavanje nije
realizirano

Učenici prvog razreda svojim
nastupom razveselili su starije i
nemoćne osobe u Vijećnici
Općine Veliko Trojstvo

Učitelji i učenici
RN

Učenici su crtali dječja prava koja
su stavili na kartone te ih izložili u
hodniku škole. Na kraju tjedna su
napisali poruke te ih slali balonom
u svijet.
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1. listopada
2016.

10.10.2016.

Dani kruha i
Učitelji i učenici
zahvalnosti za plodove RN,
zemlje
vjeroučiteljica i
svećenik

Učenici su mijesili tijesto,
razgovarali o procesu pretvorbe
zrna žita do brašna i kruha, pekli
hotdogove i slasno se zasladili.
Prikupili su razne plodove zemlje
kojima smo ukrasili svečani stol u
hodniku škole gdje smo postavili
kruh, kolače što su pekli zajedno
sa svojim roditeljima i bakama.

12.10.2015.

Šetnja do Vidikovca
Međunarodni dan
pješačenja

Učitelji i učenici
RN

14.10.2017.
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Dan jabuka

Međunarodni dan
školskih knjižnica

Svi sveti

Učitelji i učenici
RN

Učitelji i učenici
RN, knjižničarka

Učenici su gulili jabuke i
zajedničkim snagama pripremali
zdravi ukusni smothie, kompot i
pekli savijaču od jabuka.

Učenici su posjetili knjižnicu gdje
im je knjižničarka govorila o
knjižnici i pravilima posudbe i
vraćanja te su proučavali
časopise, slikovnice i
enciklopedije.

Obilježavanje nije realizirano
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21.10.2017.

25.10.2016.

Sjećanje na Vukovar

Sv. Nikola

Učitelji i učenici
RN

Učitelji i učenici
RN

Paljenje svijeća pri spomeniku
poginulim braniteljima V.
Trojstva
18.11.2016.

Priredba povodom blagdana
Svetog Nikole

5.12.2016.
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Pozdrav zimi

Božićna priredba

Dan sigurnijeg
interneta

Valentinovo

Učenici i učiteljice
PO Šandrovac

Učitelji i učenici
RN

Šetnja oko škole

21.12.2016.

Božićna priredba učenika i
učitelja OŠ Veliko Trojstvo
5.12.2016.

Obilježavanje nije realizirano

Učitelji i učenici
RN

Učenici su pisali jedni drugima
pisma i čestitke i izrađivali
prigodne poklončiće, koje su
nosili svojim obiteljima
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13.2.2017.

Maskenbal

Pozdrav proljeću

Učitelji i učenici
RN

Učitelji i učenici
RN

Svjetski dan šuma/dan Učitelji i učenici
voda/meteorološki dan RN

Zajednički maskenbal učenika i
učitelja

28.2.2017.

Igrom na zraku i uređivanjem
učionica učenici su dočekali
proljeće
21.3.2017.

Učenici su ukrasili plakate u
školskim hodnicima svojim
prigodnim likovnim radovima.
21., 22. i 23.3.
2017.
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Geniuslogicus

25 učenika od 2.
do 8. razreda

26.4.2017.

učiteljice

Klokan bez granica,
međunarodno
natjecanje iz
matematike
Svjetski dan zdravlja

Uskrs

Obilježavanje nije realizirano

Učitelji i učenici
RN

Učitelji i učenici
RN, roditelji

Učenici su zajednički izrezivali
potrebne predmete iz letaka te
izradili plakat.

Učenici su zajedno s
roditeljima izrađivali
prigodne ukrase za Uskrs
koji su krasili njihovu
učionicu

5.4.2017.

17.3.2016.
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Dan planeta Zemlja

Obilježavanje nije
realizirano

Učenici su vodilii brigu o
bilojkama u svojim učionicama

24.4.2017.

Učenici su izrađivali prigodne
poklone za svoje majke, a
priredili su i priredbu
Majčin dan

Učitelji i učenici
RN

12.5.2017.
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Međunarodni dan
obitelji

Učitelji i učenici
RN

Zajednička radionica uređivanja 15.5.2017.
školskog okoliša

Mogu ako hoću

Učitelji i učenici
RN

Posjet PU Bjelovarsko
bilogorska

Učitelji i učenici
RN

Svečana priredba

Dan škole

svibanj

26.5.2017.
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Učenici PO Malo
Trojstvo, PO
Šandrovac i PO
Ćurlovaci
učiteljice DND
Bjelovar

Sudjelovanje u svečanom
cvjetnom mimohodu središnjim
ulicama grada Bjelovara

Vladine sportske igre

Učitelji i učenici
RN

Učenici su obilježili sportski dan 9.6.2017.
„Vladine igre“ u kojima su se
natjecali u raznim igrama.

Svjetski dan zaštite
okoliša

Obilježavanje nije realizirano

Cvjetni korzo
(uključivanje u
aktivnosti DND
Bjelovar)

2.6.2017.

AKTIVNOST/ PROGRAM
NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

Učiteljice
DariaKlasan, Ivana
Kolenc – Miličević,
učenici

Individualni rad i rad u skupinama

1 sat tjedna kroz cijelu školsku godinu

DODATNA NASTAVA
Dodatna nastava
matematike
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Dodatna nastava hrvatskog
jezika

Učiteljice Anđelka
Sabadjija, Adica
Šimatović, Ivana
Anđić, Sanja Pavliš,
Spomenka Pavšek,
Ivana Dolovski
(zamjena: Dunja
Kramarić)

Individualni rad i rad u skupinama

1 sat tjedna kroz cijelu školsku godinu

AKTIVNOST/ PROGRAM
IZVANNASTAVNE
AKTIVNOSTI

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

Lutkarska – recitatorska
skupina

Učiteljica Ivana Anđić

-individualan rad i rad u skupinama

Petak, 5. sat

Mali enigmatičari

Učiteljica DariaKlasan

-učenje kroz matematičke igre, mozgalice,
križaljke, osmosmjerke, rebuse

Srijeda, 5. sat

15

Sportska grupa

Učitelj Saša Vojković

-redoviti treninzi u školi, prijateljski susreti i
natjecanja

Srijeda, 5. sat

Dramsko – scenska grupa

Učiteljica Spomenka Pavšek

-individualni i timski rad, suradnja

Srijeda, 5. sat

Informatičari

Učiteljica Ivana Kolenc –
Miličević

-nastava u informatičkoj učionici, sudjelovanje na
natjecanjima u programiranju LOGO

Srijeda, 5. sat

Mažoretkinje

Učiteljica Sanja Pavliš

-sudjelovanje na školskim priredbama, smotrama

Petak, 5. sat

Mali zbor

Učiteljica glazbene kulture

-Učenici članovi malog zbora Trojščanski pjevači i
voditeljica Jasminka Crnković sudjelovali su na
priredbi povodom sv. Nikole

Utorak, 0. sat

Univerzalna športska škola

Učitelj Marko Banjeglav

-neposredan rad i sportskih aktivnosti sa
članovima univerzalne športske skupine

2 sata tjedno

IZVANUČIONIČKA
NASTAVA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK
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Foto dokument

Posjet gradu Zagrebu –
Muzej Meštrović, Gornji
grad

Učitelji i
učenici RN
PO
Šandrova,
PO Ćurlovac
i PO Malo
Trojstvo

Upoznavanje povijesti grada
Zagreba kroz kostimirane
„Gornjogradske priče“

28.4.2017.

Posjet ribnjacima
Š.R.U.O.Š „GRADINA“

Učitelji i
učenici RN
PO MALO
TROJSTVO

Istraživalačkim aktivnostima
upoznavali su biljni i
životinjski svijet voda
stajačica

14.6.2017.

DRUŽENJE S
RODITELJIMA-OPROŠTAJ
ČETVRTOG RAZREDANOGOMETNO IGRALIŠTE
ŠANDROVAC

Učitelji i
učenici RN
PO
ŠANDROVA
C

unaprijediti kvalitetu
obiteljskog života,
poticanje aktivne suradnje
s roditeljima

14.6.2017.
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„Prioda je sve što nas
okružuje“

Učenici
4.razreda i
učiteljica

šetnja do Vidkovca u
V.Trojstvu,

9.10.2016.

sportske igre

PROJEKTI

NAZIV
KAD SE MALE RUKE
SLOŽE-UREĐUJEMO
ŠKOLSKO DVORIŠTE

NOSITELJI
Učenici,
učitelji i
roditelji PO
Šandrovac

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

Suradnja roditelja,
učenika, učiteljica

Svibanj i
lipanj 2017.
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Foto dokument

VEČER MATEMATIKE

Učenici, učitelji
i roditelji OŠ
Veliko Trojstvo

interaktivna radionica s
namjenom poticanja
izgradnje pozitivnog
stava učenika prema
matematici

1. 12.2016.

HUMALONOGOMETNI
HUMANITARNI TURNIR–
„EMA, UZ TEBE SMO“

Učenici, učitelji
i djelatnici OŠ
Veliko Trojstvo

Malonogometnim
turnirom između svih
razreda prikupljen je
novac za operaciju u
Münchenu učenice
Eme

23.12.2016.

PREDMETNA NASTAVA

OBILJEŽAVANJE VAŽNIH
DATUMA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE
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VREMENIK

Foto dokument

Sjećanje na heroje
Vukovara

Nastavnica
povijesti i
učenici,
vjeroučitelj

-Grupni rad, dokumentarni film,
plakati

Dan sjećanja na Holokaust
i sprečavanje zločina protiv
čovječnosti

Nastavnica
povijesti i
učenici

-Grupni rad, video svjedočanstva,
plakati

Njemački jezik- natjecanje

Učiteljica
Tatjana
Zjačić, Tea
Komljenović
8.r

2. mjesto na županijskom natjecanju

ENGLESKI JEZIK
5.i 6.razred
Sports

Kristina
SmrčekBalati
nec i učenici

18.11.2016.

27.1.2016.

1.3.2017.

-TPR, dramatizacija, rad u paru/grupi,
individualni rad, frontalni rad
(pridružiti rečenice uz slike)
-u sklopu
-slušati tekst
hrvatskog
-odgovoriti na pitanja
olimpijskog dana
-razvrstati sportove na vanjske i
unutarnje
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U sklopu hrvatskog olimpijskog dana razgovarali smo o
različitim sportovima kojima se učenici bave u slobodno
vrijeme te ukazali na važnost bavljenja sportom
Učenici su aktivno sudjelovali u sportskim igrama
povodom obilježavanja hrvatskog olimpijskog dana

Food

7.razredi

Kristina
SmrčekBalati
nec i učenici
Jasmina Gale
i učenici

USA

-razumijevanje slušanjem
-svrstavanje riječi u kategorije
( healthy/unhealthyfood, I like
(I dontlike)
-TPR,
dramatizacija, rad u paru/grupi,
individualni rad, frontalni rad
-pridružiti rečenice uz slike

8. razredi
Great Britain
Canada

-tijekom nastave
i školske)
godine

U 7. razredu proširili smo znanje o povijesti Sjedinjenih
Američkih država. Učenici su naučili o znamenitostima
Washington D.C.-a, New Yorka i Californie

- tijekom
nastavne
(i školske)
godine
(u sklopu
europskog
tjedna)

Jasmina Gale
i učenici

- rad u paru/ grupi, individualni rad,
frontalni rad

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

Učitelj TZK i
9 učenica

Natjecanje u Velikom Trojstvu

24.2.

Australia and New Zeland

AKTIVNOST/PROGRAM

- u sklopu Dana
kruha

U 5. razredu smo u sklopu dana kruha razgovarali o
zdravoj prehrani te smo ponovili nazive pojedinih
dnevnih obroka. Učenici su svrstavali riječi u kategorije
(healthy / unhealthyfood; I like/ I don`tlike).

IZVANNASTAVNE
AKTIVNOSTI
ŠSD Bilogorski vijenac
Županijsko natjecanje u
košarci za učenice 7. i 8.
razreda
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U 8. razredima proširili smo znanje o Velikoj Britaniji.
Naučili su o znamenitostima Velike Britanije te o
poznatim ljudima i životu u Velikoj Britaniji

Foto dokument

Županijsko natjecanje u
nogometu za učenice 7. i 8.
razreda

Učitelj TZK i
8 učenica

Natjecanje u Rovišću

14.3.

Županijsko natjecanje u
krosu za učenice i učenike
7. i 8. razreda

Učitelj TZK,
3 učenice i 3
učenika

Natjecanje u Garešnici

2.5.

Učitelj TZK i
9 učenica

Natjecanje u Velikom Trojstvu

3.5.

Županijsko natjecanje u
košarci za učenice 5. i 6.
razreda
Likovna skupina (V. – VIII.
Razreda)

dramska grupa

Učenici
predmetne
nastave i
učiteljica
likovne
kulture
Mateja Gadžo
i učenici
dramske
grupe

-kroz cijelu školsku godinu uz pomoć

Tijekom cijele
školske godine

- Dan kruha (priredba)

17.10.

- Sveti Nikola (priredba)

5.12.
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Novinarska družina (V. –
VIII. razreda)

Mažoretkinje (V. – VIII.
razreda)

Informatika

Tijekom cijele
školske godine

Novinarska
družina i
nastavnica
Mateja
Gadžo

-praćenje i bilježenje svih aktualnih
događanja u školi

Učiteljica
Tatjana
Zjačić i
učenice od
5.-8.r

- Božićna priredba

16.12.2016.

- Valentinovo

15.2.2016.

- Dan škole

27.5.2016.

Učiteljica
Ivana
KolencMiličević i
učenici Luka
Živoder (6.
razred) i
Fran
Kovačić (7.
razred)

- terenska nastava (posjetili smo
Bjelovarski list i Bjelovarac, Radio
Tereziju, prošetali bjelovarskom
tržnicom i šetnicom u vrijeme
adventa)

INFOKUP
1. mjesto na županijskom natjecanju
iz informatike u programiranju u
programskom jeziku LOGO
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12.2.2016.

Spiljska umjetnost

POVJESNIČARI

Zlatka
Pemper i
učenici od 5.
do 8.razreda

-Spiljsku umjetnost uglavnom
nalazimo na području Španjolske i
Francuske, a sastoji se od slika,
crteža i gravura (petroglif) na
zidovima spilja. Na povjesničarima
smo proučavali običaje užeg
zavičaja, vrste kruha i krušnih
proizvoda, različitog sjemenja, te
starih alata koji su se koristili ili se još
koriste u obradi zemlje i pripremi
kruha.Posjetili su radionicu izrade
božićnih ukrasa od papira koju su
vodile predstavnice Udruge žena
Gudovac na bjelovarskom gradskom
trgu.
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Tijekom cijele
godine

- upoznavanje s radom grupe,
obilježavanje početka jeseni
radovima s jesenskim motivima u
raznim likovnim tehnikama po izboru
učenika, upoznavanje učenika s
tehnikom rada glinom

LIKOVNA SKUPINAKERAMIČARI

učiteljica
Kristina
KovačićBabić,
zainteresirani
i nadareni
učenici V.VIII. razreda

slikanje za sudjelovanje na
međunarodnom likovnom natječaju
„Šetnje pod morem“ školska razina
(na natječaj u prosincu od 5 mogućih
radova poslan rad učenice Valerije
Rupe -7. b, likovna grupa te učenika
Luke Živodera - 7. a, Pauline Puklin i
Eme Erhatić - 6. a te Antonele Bačak
- 7. b)
- izrada ukrasa za bor
- dekoracija školskih panoa, kićenje
bora, pripreme za dekoraciju
pozornice povodom Božićnog
programa u ŠŠD i postava
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Tijekom cijele
godine

učiteljica
Kristina
KovačićBabić,
zainteresirani
učenici V. VIII. razreda

Izvannastavna aktivnost –
POMLADAK HRVATSKOG
CRVENOG KRIŽA

- ostvarivanje u učionici likovne
kulture i drugim prostorijama škole
ovisno o potrebama individualnim i
grupnim načinom rada te
radionicama prema godišnjem planu i
programu u radu s učenicima:
rujan
- upoznavanje s radom grupe,
obilježavanje Tjedna borbe protiv
tuberkuloze (14. 21. rujna) izradom
plakata i predavanjima, upoznavanje
s postankom i djelovanjem Crvenog
križa i Crvenog polumjeseca u svijetu
listopad
- upoznavanje s akcijom HCK-a
„Solidarnost na djelu“ i
sudjelovanje u akciji, obilježavanje
Dana dobrovoljnih davatelja krvi - 25.
listopada, upoznavanje s poviješću
HCK-a
studeni
- upoznavanje s osnovnim ciljevima
HCK-a te temeljnim načelima
Međunarodnog pokreta CK-a i CP-a
26

tijekom 1.
polugodišta šk.
god. 2016./2017.
1 sat tjedno

- aktivnost
održavana
petkom 7. sat u
kombinaciji s
likovnom
skupinom zbog
prilagodbe
rasporedu sati
učenika

(izrada mentalnih mapa),
obilježavanje Mjeseca borbe protiv
ovisnosti te Dana borbe protiv AIDS-a
(1. prosinca)
prosinac
- obilježavanje Međunarodnog dana
volontera (5. prosinca), Tjedna
solidarnosti (8. - 15. prosinca) sudjelovanje na humanitarnom
nogometnom turniru na kojemu su
prikupljane donacije za učenicu Emu
Erhatić, upoznavanje s osnovama
pružanja prve pomoći kroz radionice

Jasminka
Crnković,
Pjevački zbor Trojščanski
pjevači

Učenici II. VII. razreda

Nastupi:

5.12.

Priredba povodom Sv.Nikole

16.12.

Božićna priredba
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Terenska nastava-edukativni
program (predavanje o zaštićenim
vrijednostima područja "Ribnjaci
Sišćani i Blatnica )
- prilagođen uzrastu
- promatranje uzoraka močvarnog
staništa mikroskopom

Izvannastavna aktivnostMali ekolozi

Bernarda
Musović

- promatranje ptica s prve
promatračnice dalekozorom promatranje ptica teleskopom

- po povratku ispod nadstrešnice
19.9.2016.
i učenici 5.i 6. ispunjavanje edukativnih radnih listića
14.11.2016.
razreda
Zaštićeni dijelovi RH,zaštićene biljne i
1.12.2016.
životinjske vrste
-promatranje biljaka i životinja u
neposrednom okolišu i izradba
osobne karte biljke ili životinje
Obilježavanje dana borbe protiv
AIDS-a
-prezentacija i razgovor
(učenici 6.r)
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Izvan nastavna aktivnost

Nastavnica

Istraživači

Geografije i
učenici

Geografija

Šestih,sedmi
h i osmih
razreda
Kombinirana
skupina

Učenici su proširivali stečeno znanje
s redovne nastave
Običaji obilježavanja Božića u Svijetu
Edukativni program predavanje o
povijesti i običajima Roma Lovara
Arhitekture i načina građenja drvene
Romske kuće

Tokom cijele
godine

Stalno dokumentirano-povijesne
izložbe o autohtonim hrvatskim
Romima
Trojezična izložba(hrvatsko-romska
engleska)
Sjećanja na žrtve Vukovara

Pjevački zbor Trojščanski
pjevači

Jasminka
Crnković i
učenici 2.-7.
razreda

-

Nastup
na
priredbi
povodom sv.Nikole
Sudjelovanje
na
22.županijskoj
smotri
zborova
Nastup povodom Dana
škole
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5.12.2016
30.3.2017
26.5.2017

Mažoretkinje (V. – VIII.
razreda)

Povjesničari
INA

Učiteljica
Tatjana
Zjačić i
učenice od
5.-8.r

Nastavnica
Zlatka
Pemper i
učenici od
5.-8.r

- Božićna priredba

16.12.2016.

-Maskenbal

27.2.2017.

- Lidrano

14.2.2017.

- Dan škole

26.5.2017.

Prezentacija projekta Prava žena
kroz povijest(Županija)

Rujan

Projekt Osmansko Carstvo u
filmskoj kulturi i povijesne
činjenice
Fašnik-poklade
-običaji, pjesme, hrana
Valentinovo
-legenda o nastanku
praznika,obilježavanje u prošlosti
Korizmeno-uskrsni običaji
Jurjevo
-običaji, pjesme, igre
Izrada košara od šiblja
Arhiv Općine Veliko Trojstvo
-posjet, predavanje
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siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj

Novinarska družina (V. –
VIII. razreda)

Dramska skupina (V.-VIII.
razreda)

Novinarska
družina i
učiteljica
Mateja
Gadžo

Dramska
skupina i
učiteljica
Mateja
Gadžo

-praćenje i bilježenje svih aktualnih
događanja u školi
- odlazak u Bjelovar (Radio Terezija)
- sudjelovanje na međužupanijskoj
razini LiDrana

-

individualni i timski rad, suradnja
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tijekom nastavne
(i školske
godine, 1 sat
tjedno)
7.2.2017.
14.2.2017.

tijekom nastavne
(i školske
godine, 1 sat
tjedno)

Učiteljica
MALI ZNANSTVENICI

MODELARI

Ivana
Banjeglav i
učenici

rad u paru/grupi, individualni rad

tijekom nastavne (i
školske godine, 1
sat tjedno)

Na školskoj razini sudjelovalo je 17 učenika u šest
područja. Učenici s najboljim rezultatom u svojem
području 3. ožujka sudjelovali su na županijskoj
razini u Velikom Grđevcu. Od šest učenika čak je
njih pet osvojilo prvo mjesto: Tina Bazić, učenica
petog razreda u području
modelarstvo/maketarstvo, Dejan Tomić, učenik
šestog razreda, u području graditeljstvo, Jan
Posavac, učenik sedmog razreda, u području
fotografije, Tvrtko Krešimir Mišir, učenik osmog
razreda, u području elektrotehnike te Filip
Šingelberger, učenik osmog razreda, u području
elektronike.

Nastavnik
Ivan Rajsz i
učenci od 5.
-8. razreda

Luka Živoder, učenik sedmog razreda, osvojio je
treće mjesto u području obrade materijala.
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IZBORNA NASTAVA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

Njemački jezik IV. – VIII.
Razred

Učiteljica Tatjana Zjačić

Informatika

Učitelji informatike Ivan Rajsz i
Neven Kudumija

-nastava prema smjernicama HNOSA – a

Rimokatolički vjeronauk

Vjeroučitelji: Martina Križan,
SretenSimonović, velečasni
David Andreić

-kroz razne nastavne materijale

DODATNA NASTAVA

NOSITELJI

-Od IV. do VIII. razreda

VREMENIK

-tijekom nastavne (i školske) godine

-kroz razne nastavne materijale

2 sata tjedno

-tijekom nastavne (i školske) godine

-Od IV. do VIII. razreda

NAČIN
REALIZACIJE

33

VREMENIK

-tijekom nastavne (i školske) godine

Dodatna iz

Ivana Banjeglav

Biologija

i učenici 8.razreda koji idu na
dodatnu

DODATNA
BIOLOGIJA

Učiteljica Ivana Banjeglav i
učenici

Priroda i Biologija

Nastavnica Bernarda Musović i
učenici

rad u paru/grupi,
individualni rad,
frontalni rad

Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11. –
15. 12.)
7.12. 2016.

rad u paru/grupi,
individualni
rad,
frontalni rad

-tijekom
nastavne (i
školske
godine, 1 sat
tjedno)

-na satovima
dodatne nastave
biologije i
sudjelovanjem na
natjecanjima

tijekom
nastavne (i
školske
godine, 1 sat
tjedno)

-školsko natjecanje
iz biologije: 1.
mjesto MIHAEL
BENČAK, 2. mjesto
ANDREA BOSAK,
3. mjesto
KATARINA SENI
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Učenici koji idu na dodatnu napravili plakat i prezntaciju na
temu Mjeseca borbe protiv ovisnosti ( 15.11. – 15.12.) te
održali predavanje u sedmim i osmom razredu.
Školsko natjecanje iz biologije održano je
6.2.2017.godine.
Natjecanju su pristupili: Filip Šingelberger, Fran
Kovačić, Tvrtko Krešimir Mišir.
Županijsko natjecanje iz biologije održano je
13.3.2017.godine te je na njemu sudjelovao Fran
Kovačić i ostvario je 6.mjsto na županijskoj razini.

-učenik Mihael
Benčak predložen je
za Županijsko
natjecanje koje je
održano 18.3.2016.
godine u OŠ Ivana
NepomukaJemeršić
a Grubišno polje
gdje je osvojio
7.mjesto. Uz
priznanje učenik je
dobio i knjigu pod
nazivom „Pedeset
godina Bijele
labudice“.
Dodatna nastava iz
matematike

Tanja Bajić Raknić
i učenici 6. razreda

Učenici su proširivali 1.12.2016.
stečeno znanje na
redovnoj nastavi.
Organizirali smo
Večer matematike
1.12.2016.
Uključeni su bili
učenici od 2.8.razreda
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Tijekom
nastavne
godine/ 1
školski sat

26.siječnja je održano školsko natjecanje iz matematike
te su sudjelovali ;FRAN KOVAČIĆ,LUKA
ŽIVODER,STELLA BARIĆ, DEJAN TOMIĆ, PAUL
MIKINOVIĆ, ARIJAN TOMIĆ, JOSIP KONJUŠIĆ.

28.veljače je održano županijsko natjecanje te su
sudjelovali FRAN KOVAČIĆ I DEJAN TOMIĆ.

Fizika

Ivana Kušec i učenici 7.
razreda

Učenici su proširivali Svaki
stečeno znanje s
četvrtak 0.
redovne nastave i
sat.
rješavali složenije
zadatke.

DODATNA
Engleski jezik
8. razred
POVIJEST
Dodatna nastava

Jasmina Gale i učenici

Nastavnica Zlatka Pemper i
učenici 7. i 8.razreda

-rad u paru/grupi,
individualni
rad,
frontalni rad
-na satovima
dodatne nastave
povijesti i
sudjelovanjem na
natjecanjima

-tijekom
nastavne (i
školske
godine, 1 sat
tjedno)
tijekom
nastavne (i
školske
godine, 1 sat
tjedno)

.
Hrvatski jezik
-dodatna nastava

Učiteljica Mateja Gadžo i
učenici

-

rad u
paru/grupi,
individualni
rad,
frontalni rad
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tijekom
nastavne (i
školske
godine, 1 sat
tjedno)

Školsko natjecanje iz engleskog jezika održano je
22.1.2014. godine. Natjecanju su pristupili: Ivan Štargl, Ana
Marija Marinac, Valentina Šingelberger, Tomislav Trstenjak,
Ema Baršić, Josipa Višnjić i Veronika Kovač.
-školsko natjecanje iz povijesti:
8.razred: Fran Kovačić, Filip Šingelberger, Tvrtko Krešimir
Mišir, Nela Faltak, Antonija Štargl, Ivana Poljan
7.razred: Valerija Rupa
-županijsko natjecanje iz povijesti:
učenica Valerija Rupa predložena je za Županijsko
natjecanje koje je održano 7.3.2017. godine u OŠ
Hercegovac gdje je osvojila 8.mjesto

Hrvatski jezik
-dodatna nastava

Učiteljica Sonja Lučić i
učenici

rad u
paru/grupi,
individualni
rad,
frontalni rad

-tijekom
nastavne (i
školske
godine, 1 sat
tjedno)

Školsko natjecanje iz hrvatskog jezika održano je
2.2.2017.godine.
Natjecanju su pristupili: Sonja Rupa, Mirta
Bačak,DianaVodogažec.
Županijsko natjecanje iz biologije održano je
4.3.2017.godine te je na njemu sudjelovao Sonja Rupa i
ostvarila je 3.mjesto na županijskoj razini.

DOPUNSKA NASTAVA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

Hrvatski jezik

Prof.hrv.jezika Sonja Lučić,
učenici

-rad u paru/grupi, individualni rad, frontalni rad

tijekom nastavne (i školske godine, 1 sat
tjedno)

Hrvatski jezik
-dopunska nastava

Učiteljica Mateja Gadžo i
učenici

Matematika

Učiteljice Ksenija Mohenski i
Tanja Bajić - Raknić, učenici

-

rad u paru/grupi, individualni rad,
frontalni rad

-rad u paru/grupi, individualni rad, frontalni rad
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tijekom nastavne (i školske godine, 1 sat
tjedno)
tijekom nastavne (i školske godine, 1 sat
tjedno)

Fizika

Nastavnik Ivana Kušec, učenici

-rad u paru/grupi, individualni rad, frontalni rad

tijekom nastavne (i školske godine, 1 sat
tjedno)

Engleski jezik

Učiteljice Jasmina Gale i
Kristina SmrčekBalatinec,
učenici

-rad u paru/grupi, individualni rad, frontalni rad

tijekom nastavne (i školske godine, 1 sat
tjedno)

Nastavnica Zlatka Pamper

-rad u paru/grupi, individualni rad, frontalni rad

Povijest

Dopunska nastava održavala se za učenike
kojima je bila potrebna pomoć u savladavanju
nastavnog sadržaja. Usmjerena je učenicima
s teškoćama u učenju i slabijim učenicima koji
zaostaju za očekivanom razinom uspjeha, u
ovladavanju temeljnim znanjima i usvajanju
jezikoslovnih pojmova predviđenih za pojedini
razred.
tijekom nastavne (i školske godine, 1 sat
tjedno)

Terenska nastava
OBILJEŽAVANJE
VAŽNIH DATUMA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

Foto dokument

38

Terenska nastava - „
Info edukativni punkt
Blatnica“

-edukativni program (
predavanje o
zaštićenim
vrijednostima područja
"Ribnjaci Sišćani i
Blatnica ) - prilagođen
uzrastu

Razrednice
Tatjana Zjačić i
Mateja Gadžo,
učenici 5.a i 5.b

- promatranje uzoraka
močvarnog staništa
mikroskopom
- promatranje ptica s
prve promatračnice
dalekozorom promatranje ptica
teleskopom

19.9.2016.

- po povratku ispod
nadstrešnice
ispunjavanje
edukativnih radnih
listića
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Izlet u Zagreb u
HNK,spiljaVetrnica,
Arheološki muzej

Zagreb -Interliber,
Hrvatski školski
muzej

Razrednici
Tatjana Zjačić,
Jasmina Gale,
Marko Banjeglav
i prof. glazbene
kulture Jasminka
Crnković, učenici
5.a, 5.b, 7.a i 7.b
razreda

-posjet spilji Veternici,
posjet Arheološkom
muzeju, opera“ Ero s
onoga svijeta“ u HNKu

6.a i b
raz.,razrednici

Nastavnici, učenici,
škola

28.10.2016.

10.studenog
2016.
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Terenska nastavaVukovar

Posjet PMF-u: „Noć
biologije“ i „Dan
otvorenih
vrata
kemijskog odsjeka“
u Zagrebu

Zlatka Pemper,
Dražen Valentić,
učenici 8.razreda

Učiteljica Ivana
Banjeglav i
učenici 7. i
8.razreda

-posjet gradu
Vukovaru.
Posjetili smo spomen
područja Dio

Nastavnici,
PMF

učenici,

26. i
27.10.2016.

7.travnja
2017.

Posjet eko kući u
Velikom Trojstvu

Učenici 7.a i b
razreda,
nast.povijesti i
gđa.GordanaMat
unci

Nastavnica, učenici,
škola

8.svibnja 2017.

Posjet spomen sobi
Domovinskom ratu
u Velikom Trojstvu

Učenici
8.razreda,
nast.povijesti,
gosp.Čeh

Nastavnica, učenici,
škola,Općina

12.svibnja
2017.
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Kraljevica Centar tehničke
kulture,

5.a, 5.b, 6.a, 6.b
raz.,razrednici

Maturalac
Kusonje

Nastavnici, učenici,
škola

14.,15.lipnja
2107.

Nastavnici

Projekti
OBILJEŽAVANJE
VAŽNIH
DATUMA
Mali majstor
„Obrtnik“

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

Učitelj tehničke
kulture Ivan
Rajsz,
pedagozi BBŽ,
sponzori

-rad u timu, natjecateljski
oblik, uporaba tehničke
dokumentacije, izrada
uporabnih predmeta

24.travnja, šk.g.
2016./17.

Foto dokument
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VEČER
MATEMATIKE

GENIUS LOGICUS
BICIKLOM DO
ZDRAVLJA
UPRAVLJANJE I
ZAŠTITA OKOLIŠA
U ŠKOLI I KOD
KUĆE

U večernjim satima se
održala
večer
TANJA BAJIĆ
matematike te su
RAKNIĆ I
sudjelovali učenici od
IVANA
2. do 8. razreda
KUŠEC
izmjenjujući se po
radionicama.
Učenici od 2. do 8.
TANJA BAJIĆ
razreda su sudjelovali
RAKNIĆ I
na natjecanju te su u
DARIA
srpnju
pristigli
KLASAN
rezultati.
Projekt nije realiziran

1.12. 2016.

SVIBANJ, 2017.

Projekt nije realiziran

ŠKOLSKA KNJIŽNICA

AKTIVNOST PROGRAMA

NOSITELJI

NAČIN REALIZACIJE
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fotodokument

Tulum s(l) ova

Knjižničarka
Vivijana
Krmpotić

„ Čitanjem do zvijezda“

„Međuškolski književni kviz
za pete razrede“
Već tradicionalno u travnju,
povodom Dana dječje knjige i

U Mjesecu hrvatske knjige, 4. studenog 2016., s početkom u 19:00
sati održao se noćni čitateljski susret. Sudjelovali su zainteresirani
učenici sedmog i osmog razreda, učiteljice Tanja Bajić-Raknić i Adica
Šimatović i knjižničarka. Učenici četvrtog razreda izradili su prigodni
plakat. Osim čitanja prigodnih pjesama i ulomaka po izboru učenika
učenici su sudjelovali u jezičnim igrama koje je pripremila knjižničarka,
matematičku radionicu je održala nastavnica Tanja Bajić-Raknić.
Učenike je posebno veselilo povezivanje s drugom školom preko
skypea (OŠ Ivanovec). Tulum je završio oko ponoći.Nastavak Tuluma
s(l)ova održao se u četvrtom mjesecu povodom Dana hrvatske knjige
u Noći knjige (24.04.).Tom prilikom nekolicina učenika četvrtog
razreda posjetila je III. osnovnu školu te sa svojim vršnjacima
sudjelovali u različitim radionicama.
Učenica osmog razreda NellaFaltak sudjelovala je na županijskom
natjecanju u Đulovcu i osvojila treće mjesto. Tema natjecanja bila je
Ljepota različitosti i knjige D.Miloš: Bijeli klaun, M.Gavran:
Zaboravljeni sin i Z.Pongrašić:Gumi, gumi

Knjižničarka
Vivijana
Krmpotić

„Učenice Lana Đipalo, Ema Mamić i Klaudija Radonić sudjelovale su
na natjecanju koje se održalo u IV.osnovnoj školi Bjelovar i osvojile
treće mjesto. Tema natjecanja bila je knjiga Sanje Pilić: Mrvice iz
dnevnog boravka.
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Dana
hrvatske
održava se

knjige,

UČENIČKA ZADRUGA „VRIJEDNE RUKE“

AKTIVNOST PROGRAMA

NOSITELJI

Voćnjak kroz godišnja
doba

Izrada različitih ukrasa,
cvjetova, aranžmana,
maramica, dugmadi od
različitih materijala

Učiteljica
Anđelka
Sabadjija i
učenici 1. –

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK

Posjet voćnjaku kroz
godišnja doba,
ubiranje zrelih plodova
jabuka, košenje trave i
pripremanje voćaka za
zimu, orezivanje
voćaka, spremanje
zrelih jabuka i
pripremanje raznih
poslastica od jabuka
povodom Dana kruha i
Dana zahvalnosti za
plodove zemlje

Tijekom
cijele
godine

Na satima
izvannastavnih
aktivnosti, kroz
različite metode
45

Foto dokument

4. razreda
PO
Šandrovac

obrade različitih
drvenih materijala te
kroz razne kreativne
radionice

„Jedna jabuka na dan –
liječnik iz kuće van“

Učenici i
učitelji RN

-pomoću enciklopedija,
interneta i časopisa
pronalazak
zanimljivosti o
jabukama
-priprema smothie

Tijekom
listopada i
studenog

Reciklirajmo zajedno

Učiteljica i
učenici 5.
razreda

-od ostataka tkanina
pletenje podmetača za
stol i ukrasnih košara

Tijekom
cijele godine

-Našu zadrugu "Vrijedne

5. i 6.
10.2016.

Državna smotra Učeničkog
zadrugarstva u Zadru

Učiteljice
Adica
Šimatović i
učenici
4.razreda

ruke" predstavljali su
vrijedni zadrugari
četvrtog razreda Mateja
Zlatec i Leon
BastijančićErjavec,
Predstavili su starinsko
cvijeće našeg
bilogorskog kraja

46

Prigodne izložbe- Božićna
priredba

Učenici i
učiteljice PO
Šandrovac

Predstavljanje radova
koje su izradili članovi
grupe“Ručice“

5.6.2016.

31. Lovrakovi dani kulture

Učiteljice i
učenice 5.
razreda

Svojim radom, mladi
zadrugari, predstavili
su se u subotu,
3.6.2017. na Sajmu
mogućnosti, koji se
održava u Lovrakovom
centru

3.6.2017.

Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 76. podstavak 17. Statuta Osnovne škole Veliko Trojstvo, na prijedlog
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i ravnateljice škole , Školski odbor na sjednici održanoj 28. rujna 2017. donosi
Izvješće o ostvarivanju Školskog kurikuluma za 2017./2018. školsku godinu
Ravnateljica škole

Predsjednik školskog odbora:

Sanja Vranješević, dipl.uč.

Siniša Kovačić
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