IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ( 5. – 8. RAZREDA)

POVIJESNIČARI

DRAMSKA DRUŽINA

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI I
NJIHOVA
ODGOVORNOST

NAČIN
REALIZACIJE

VREMENIK

DETALJAN
TROŠKOVNIK

NAČIN VREDNOVANJA I
NAČIN KORIŠTENJA
REZULTATA
VREDNOVANJA

Razvijanje stvaralačkih
mogućnosti učenika,
mašte i kreativnosti;
bogaćenje rječnika
učenika; razvijanje
govornih sposobnosti i
usmenog izražavanja
učenika; razvijanje
suradničkog odnosa u
grupi; njegovanje ljubavi
prema hrvatskome jeziku.

Razvijanje
kreativnosti,
bogaćenje
rječnika i
razvijanje
sposobnosti
usmenog
izražavanja.

5. i 7. razredi
Vesna
Leopoldović i
učenici;
6. i 8. razredi
Marija Mrkojević i
učenici.

Rad u
skupinama,
individualni rad,
dramske igre,
krasnoslov,igre
kreativnog
razmišljanja.

Jedan sat tjedno
tijekom školske
godine
2013./2014.

Nema troškova.

Redovito praćenje rada i
napredovanja. Sudjelovanje
na Lidranu. Planiranje
narednih aktivnosti.

Dodatno proširivanje i
utvrđivanje nastavnih
sadržaja koji se odnose
na gradivo povijesti te
upoznavanje učenika sa
osnovnim podacima iz
zavičajne povijesti 19. st.

Pripremanje
učenika za
školsko i
županijsko
natjecanje

Nastavnik
povijesti Vinko
Tadić

Izrada, panoa
plakata i
prezentacija,
timski rad,
istraživanje
povijesnih izvora
i literature

Jedan sat tjedno
tijekom školske
2013./2014.

DVD, CD s
programima,
probni testovi,
materijali za
pano, oko 500
kuna

Primjena naučenih znanja i
razvijenih sposobnosti na
školskom i županijskom
natjecanju
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VELIKI PJEVAČKI ZBOR
NOVINARSKA DRUŽINA

Upoznavanje s pojmom
partitura i pjevačka
dionica, notnog pisma,
usvajanje osnova vokalne
tehnike, ovladavanje
vještinom pjevanja,
osposobljavanje učenika
za samostalno nastupanje
i izvođenje glazbenih
djela, razvijanje sluha i
etičkog vrednovanja
glazbenog djela, pjevanje
prigodnih pjesama.

Nastupanje i
prezentiranje u
okviru škole i
izvan nje,
razvijanje
pozitivnog stava
prema različitim
glazbenim
pravcima,
razvijanje
pozitivnih odnosa
unutar ansambla,
moguće
sudjelovanje na
Županijskim i
Državnim
smotrama
zborova.

Nastavnik
glazbene kulture
Danijela Petrinić
M. te učenici od
5. do 8. razreda

Praktični rad
(pjevačke probe),
slušanje
glazbenih
primjera zborske
literature,
posjećivanje
koncerata,
sudjelovanje na
školskim
priredbama,
projektima i
smotrama
zborske glazbe

Tri sata tjedno
tijekom škoske
godine
2012./2013.

Potrebe
fotokopiranja
notnog materijala
( 100 kuna )

Komunikacija s učiteljima i
učenicima, uspoređivanje i
analiza rezultata rada,
praćenje i bilježenje
aktivnosti, zalaganja i
postignuća učenika,
slušanjedrugih zborova i
uspoređivanje s vlastitim
izvedbama

Kontinuirano pratiti
događanja u školi i izvan
nje.
Pisati i prikupljati
novinarske tekstove za
školski list Slap.
Razvijati čitateljske,
komunikacijske,
istraživačke, informatičke
vještine učenika.
Osposobljavati učenike za
pisanu i govornu
komunikaciju.
Poticati učenike na
slobodno i kreativno
izražavanje.
Poticati zajedničko i
suradničko pisanje.
Promovirati školu i njene
aktivnosti unutar
zajednice.

Razvijanje
radoznalosti i
aktivnog
istraživačkog
odnosa prema
okolini.
Razvijati i
njegovati
spoznajne
sposobnosti
učenika,
opažanja,
otvorenosti za
nova iskustva
učenja.
Razvijati
samopouzdanje,
samopoštovanje i
svijest o vlastitim
sposobnostima.

Učenici šestih i
osmih razreda
Blanka Đimoti
Zima

Novinarske
radionice,
sudjelovanje u
školskim
projektima,
obilježavanje
obljetnica, važnih
datuma i
blagdana,
pismene i
usmene vježbe,
izrada plakata,
školskog lista.

Jedan sat tjedno
tijekom školske
godine
2013./2014.

Fotokopirni papir,
plakati (100 kn )

Opisno praćenje učeničkih
sposobnosti, interesa i
postignuća.
Sudjelovanje u različitim
projektima.
Svaka samostalna inicijativa
od strane učenika će se
također vrednovati jer se iz
nje može očitati motivacija
učenika za rad.
Samoprocjena napretka
učenika na području
novinarskog izraza.
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VJERONAUK
LIKOVNA GRUPA

Priprema i sudjelovanje
na natjecanju
Vjeronaučna olimpijada.
Natjecanje se održava na
školskoj i županijskoj
razini (ovisno o uspjehu i
sljedeće razine
natjecanja) prema planu
održavanja natjecanja
Nacionalnog katehetskog
ureda, Ministarstva i
Katehetskog ureda
požeške biskupije

Poticanje
zajedništva.
Prihvaćanje sebe
i drugih u njihovoj
osobitosti.
Poticanje
učenika na
dodatno
upoznavanje
sadržaja vjere
kroz pripremu za
različite razine
natjecanja
Vjeronaučne
olimpijade.

Mario Nikolić,
diplomirani
teolog, zaposlen
na poslovima
vjeroučitelja.
Vjeroučenici
sedmih razreda

Obrada građe za
natjecanje,
predavanja,
pismene
provjere,
individualni i
grupni rad, izrada
projekta, u
sklopu teme –
mogućnost rada
izvan škole,
terenska
nastava, posjeti
knjižnici,
sakralnim
objektima,
sudjelovanje na
različitim
razinama
natjecanja

Nastavna godina
2013. – 2014.
Jedan sat tjedno.
Pred natjecanja i
više sati tjedno,
prema potrebi i u
dogovoru s
učenicima

- razvijati vještine
potrebne za likovno
oblikovanje i tehničko
likovno izražavanje

oslikavanje
vanjskih i
unutrašnjih
školskih zidova

Lidija Romić,
nastavnik likovne
kulture

- različitim
likovnim
tehnikama
(crtanje, slikanje,

tijekom cijele
šk.god.

- poticati kreativnost i
likovnu nadarenost
učenika

-uređenje
pozornice za
školske priredbe

- razvijati ljubav i
razumijevanje za likovnu
umjetnost

- uređenje
učionice likovne
kulture i prostora
škole

- poticati zajednički rad

oblikovanje,
modeliranje i
građenje) i
raznim
materijalima

Troškovi nabave
materijala za rad
– kopiranja,
printanja,
troškovi izrade
projekta,
terenska nastava
– ovisno o temi,
oko 50 kuna

Radi kvalitetnije pripreme i
prilagodbe materijala za
natjecanje sposobnostima,
mogućnostima i interesu
učenika

- radna sredstva
daje škola (boje
za oslikavanje

- rad na školskim projektima

zidova, ljepenke,
kistove,hamer
papir, ljepilo
zapapir…)

- opće zadovoljstvo učenika,
učitelja i ostalih
djelatnika škole uređenjem
prostora škole
- analiza rada na kraju
školske godine
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PROMETNA SKUPINA

Upoznati učenike s
prometnim znakovima i
propisima kao temeljima
prometne pismenosti.

Prometna
pismenost i
prometna kultura,
osjećaj sigurnosti

-Osposobiti učenike da se
sigurno kreću od kuće do
škole i nazad kao pješaci
ili biciklisti.

i
samopouzdanja.

Franjo Kvesić,
učitelj tehničke
kulture u suradnji
s HAK-om,
Požega i
prometnom
policijom

-učenjem
uvježbati položaj
ruku
i
tijela
policajca
-osigurati sigurno
prelaženje

1. obrazovno
razdoblje 10 sati,
2. obrazovno
razdoblje 25 sati

DVD, CD s
programima,
probni testovi,
prometni
znakovi, boje,
rekviziti za
natjecanja, .. cca
2.000 KN

-postignuća na smotrama i
natjecanjima (školska,
županijska, državna)
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