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Aktivnost 

program  

projekt 

Ciljevi aktivnosti Namjena aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti i 

njihova 

odgovornost 

Način 

realizacije 

Vremenik 

aktivnosti 

Detaljni 

troškovi 

aktivnosti 

Način 

vrednovanja 

i način 

korištenja 

rezultata 

vrednovanja 
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 Dramska grupa 

 

Poticati zanimanje za 

kazalište i scenski izraz 

 

Sudjelovanje na 

natjecanju Lidrano,  

Dan škole 

 

Milena Hruška, 

prof. 

 

Skupno Jednom tjedno 

 Uspjesi i 

postignuća sa 

nastupa, 

povratne inf. 

učenika 

 

Novinarska 

grupa 

 

Poticati zanimanje za 

novinarstvo, učiti 

promatrati 

 

Izrada školskog 

časopisa Bum 

Voditeljica Iskra 

Metejak, prof. 

 

Skupno Jednom tjedno 

 Povratne 

informacije 

čitatelja 

 

LIKOVNA 

GRUPA 

Praktičnim radom 

razvijati kreativne 

sposobnosti likovno 

nadarenih učenika, a 

njihove radove 

predstaviti na 

povremenim izložbama, 

školskim priredbama i 

dekorativno-edukativnim 

ili konceptualnim likovnim 

instalacijama u prostoru 

škole i grada 

Povezati stjecanje novih 

znanja i vještina s 

mogućnošću druženja 

likovno nadarenih 

učenika u aktivnostima u 

školi i izvan škole; 

Poticati učenike na 

sudjelovanje u 

oblikovanju estetskog 

vizualnog izgleda škole; 

Poticati samostalnost, 

timski rad, odgovornost i 

kreativnost kao važne 

komponente u razvoju 

osobnosti nadarenih 

učenika 

Marijana Dţepina, 

učenici 

Tjedni 

praktični rad 

i povremeni 

terenski rad 

u smislu 

likovnog rada 

u 

eksterijeru, 

izleta i 

stručnih 

ekskurzija 

Tijekom 

nastavne godine 

 
Skupna i 

individualna 

analiza radova, 

sudjelovanje na 

izložbama, 

objavljivanje 

radova na web-

stranicama 

škole, 

sudjelovanje 

učenika i 

korištenje 

njihovih uradaka 

u estetskom 

uređenju škole 
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KLUB 

MLADEŢI 

HRVATSKOG 

CRVENOG 

KRIŢA 

Osposobiti učenike u 

pružanju prve pomoći 

Zadovoljiti interese i 

potrebe učenika za 

proširivanjem i 

stjecanjem novih 

znanja i vještina 

Nastavnik Vedran 

Berlan, učenici 

Tjedni 

sastanci, 

druženja, 

vježbe, 

odlasci na 

natjecanja 

Cijela školska 

godina 

2014./2015. 

Sanitetski 

materijal 

nužan za 

vježbanje i 

prisustvovan

je na 

natjecanjima

: - 4.000,00 

kn 

Tiskovni, 

edukativni i 

repro 

materijal: - 

1.500,00 kn 

Prehrana za 

vrijeme 

radionica: - 

3.000,00 kn 

Prijevoz 

učenika i 

nositelja 

aktivnosti na 

natjecanja: - 

2.000,00 kn 

UKUPNO: - 

10.500,00 kn 

 

 

 

 

 

 

Uspjesi sa 

natjecanja; 

Usmena 

pohvala 

aktivnosti 

učenika 
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ŠŠK – Mladost 

- Šport 

Okupljanje učenika svoje 

škole i omogućavanje 

svakom pojedincu da se u 

njega dobrovoljno uključi 

kako bi zadovoljio svoj 

povećani interes za 

bavljenjem športom. 

Zadaće školskog 

športskog kluba su da 

u slobodno vrijeme 

organizira za sve 

zainteresirane učenike 

športske i športsko-

rekreativne aktivnosti, 

da zadovolji njihove 

potrebe bavljenja 

športom i športsko-

rekreativnim 

aktivnostima, da 

pomaže u razvijanju 

njihova pozitivnog 

odnosa prema 

tjelesnom vježbanju 

te da kod učenika 

utječe na stvaranje 

trajnih navika i 

potrebe svakodnevnog 

tjelesnog vježbanja. 

Također, jedna od 

zadaća je i 

sudjelovanje na 

županijskim 

natjecanjima iz 

različitih sportova i 

zastupanje imena naše 

škole. 

 

 

 

Goran Bobić prof., 

učenici 

Kroz 

treninge i 

vježbe, 

odlaske i 

pripreme za 

natjecanja 

Tijekom 

nastavne godine 
 

Uspjesi sa 

natjecanja; 

Usmena 

pohvala 

aktivnosti 

učenika 
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 FOTOGRAFIJA Pojedinačno 

fotografiranje 

učenika završnih 

razreda, 

skupno fotografiranje 

učenika završnih 

razreda, 

fotografiranje 

djelatnika škole 

Izrada fotografija 

za školski godišnjak 

Branko Gretić, 

nastavnik 

Fotografiran

je 

učenika  

pojedinačno 

po  

pojedinom 

razredu 

Jednom  

tjedno po 

dogovoru 

Troškovi 

materijala 

Povratne  

informacije  

od suradnika 

 Duhovni kutak        

 Recitatorska 

grupa 

       

 Pjavački zbor        

 


