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IZVANNASTAVNE  AKTIVNOSTI  (1. – 4. RAZREDA) 
 

 

 
 
IZVANNASTAVNA 

AKTIVNOST 

 

 
 

CILJEVI 

 

 
 

NAMJENA 

 

 
NOSITELJI I 

NJIHOVA 
ODGOVORNOST 

 

 
NAČIN 

REALIZACIJE 

 

 
VREMENIK 

 

 
DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NAČIN 

VREDNOVANJA 
I 

NAČIN 
KORIŠTENJA 
REZULTATA 

VREDNOVANJA 
 

 
 

 
KREATIVNA 

SKUPINA 
 

 
Rad u skupinama, 

doprinositi osjećaju 
zajedništva, 
razvijanje 
kreativnosti i 

samostalnosti u izradi 
uporabnih predmeta, 
njegovanje tradicije, 
druženje, zabava i 
međusobna suradnja. 

 
Pripremanje i 

sudjelovanje na 
izložbama. 

 
Učiteljice 

razredne 
nastave: 
Ivana Brus i 
Tanja Zeba 

 
Izrada predmeta od 

papira, glinamola, 
suhog cvijeća, 
kartona, izrada 
goblena i sl. 

Osnove 
domaćinstva – 
kuhanje. 

 
Tijekom 

školske 
2015./2016. 
godine 
(od 7. rujna 

2015. do 
10. lipnja 
2016.) 

 
Materijal  i 

pribor potreban 
za rad 
osiguravaju 
roditelji, škola 

te sami učenici 
prodajom 
izrađenih 
predmeta. 

 
Pismeno 

praćenje učenika 
u napredovanju i 
zalaganju. 
Prezentacijom 

rada na raznim  
manifestacijama 
te izložbama na 
školskoj razini 
uvidjet će se 
napredovanje u 

radu kreativnih 
skupina. 

 
 
 

MALI 

EKOLOZI 

 
Usvajanje potrebnih 
vještina i navika u 
ponašanju koje ne 

narušavaju prirodnu 
ravnotežu. Razvijanje 
ljubavi i poštovanja 
prema prirodi, 
štednja prirodnih 

resursa. 
 

 
Zaštita okoliša. 
Čišćenje i 
uređenje 

okoliša škole. 
Izrada foto-
materijala i 
plakata. 
 

 
Učiteljica RN 
Željka Zekić i  
Slavka Mijatović. 

 
Sadnja i uređenje 
okoliša škole. 
Izrada predmeta od 

eko materijala. 
 

 
Tijekom 
školske 
2015./2016. 

godine 
(od 7. rujna 
2015. do 
10. lipnja 
2016.) 

 
Prema cijeni 
potrebnog 
materijala. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Izložbe u školi,  
anketiranje 
učenika. 

Prigodni pokloni 
roditeljima i 
učenicima. 
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GLAZBENO – 
SCENSKA 
SKUPINA 

 

Razvijanje 
sposobnosti usmenog 
izražavanja i glume,  
osjećaja za ritam i 
skladnost pokreta; 

poticanje mašte, 
kreativnosti, 
upornosti i volje za 
učenjem i 
stvaranjem. 

 

Okupiti učenike 
koji vole glumu, 
ples i scenski 
izražaj, družiti 
se uz glazbu i 

glumu te 
predstaviti 
školu i svoje 
aktivnosti na 
zajedničkim 
nastupima i 

školskim 
priredbama. 

 

Učiteljica RN 
Đurđica Gatjal 

 

Individualnim 
pristupom, 
suradničkim 
učenjem, timskim 
radom, kroz igru. 

 

Tijekom 
školske 
2015./2016. 
godine 
(od 7. rujna 

2015. do 
10. lipnja 
2016.) 

 

Materijal za 
izradu kulisa i 
kostima – 150 
kn. 

 

Redovitim 
praćenjem rada. 
Vrednuje se 
motiviranost, 
samostalnost, 

izvođenje 
scenskog 
nastupa, 
izalaganje 
učenika. 
Rezultati će se 

koristiti u cilju 
povećanja 
kvalitete rada i 
razvoja 
sposobnosti 
učenika. 
 

 
 
 
 

 

FOLKLORNA  
SKUPINA 

 
Iskazivanje doživljaja 
glazbe pokretom, 
razvijanje osjećaja za 

ritam, učenje plesnih 

koraka, smišljanje i 
uvježbavanje 
koreografija za 
odabrane pjesme.  
Upoznavanje 
narodnih običaja, 
očuvanje tradicije, 

sakupljanje podataka 
o običajima koji su 
manje poznati. 

 

 
Sudjelovanje 
na školskim 
priredbama 

osmišljenom 

koreografijom, 
kreativno 
provođenje 
slobodnog 
vremena 
učenika. 
Razvijati 

osjećaja 
pripadnosti 
kraju u kojem 

živimo, čuvati 
narodne nošnje 
i običaje. 
 

 
Učiteljica RN 
 
Vesna Markanović 

 
Skupne izvedbe 
učenika, tjedno 
uvježbavanje na 

satovima, 

zajedničkim 
probama i 
nastupima. 

 
Tijekom 
školske 
2015./2016. 

godine 

(od 7. rujna 
2015. do 
10. lipnja 
2016.) 

 
Eventualni 
izdaci za 
nabavu novih 

plesnih kostima.  

 

 
Sudjelovanje na 
raznim školskim i 
izvanškolskim 

manifestacijama. 
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LUTKARSKA 
SKUPINA 

 

Razvijati ljubav 
prema scenskom 
djelu, preciznost 
pokreta, stvaralačke 
sposobnosti i logičko 

mišljenje, dosljednost 
u obavljanju 
zadataka. Poticati 
kreativnost i maštu. 

 

Doživljavanje i 
uživljavanje u 
likove, pojave  i 
predmete; 
razvoj ljepote 

izraza i 
bogaćenje 
rječnika;  
učenje 
animacije i 
uporabe glasa 

kao izražajnog 
sredstva. 
 

 

Učiteljica RN 
Ines Čereg 

 

Skupne izvedbe 
učenika, tjedno 
uvježbavanje  na 
satovima, 
zajedničkim 

probama i 
nastupima. 
 
 

 

Tijekom 
školske 
2015./2016. 
godine 
(od 7. rujna 

2015. do 
10. lipnja 
2016.) 

 

Sredstva za 
nabavu 
scenskih 
rekvizita, 
materijal za 

izradu lutaka  
(200 – 300 kn). 
 

 

Praćenje i 
korigiranje 
govornog 
izričaja. 
Sudjelovanje na 

raznim školskim i 
izvanškolskim 
manifestacijama. 

 
 

LITERARNO – 

NOVINARSKA  
    SKUPINA 

 
Razvijanje pismenog 
izražavanja učenika. 

Usvajanje, 
utvrđivanje i 
proširivanje znanja o 
novinarskim formama 
i osobinama 

novinarskog stila. 

Ukazivanje na 
probleme s kojima se 
susreću učenici škole 
te informiranje o 
radu škole i 
postignutim 
rezultatima. 

 

 
Pobuditi interes 
za literarne i 

novinarske 
komunikacijske 
aktivnosti. 
 

 
Učiteljica RN 
Irena  Ivetić 

 
Podjela novinarskih 
zadataka. 

Praćenje različitih 
zbivanja u školi ili 
vezanih za školu 
Anketiranje i 
intervjuiranje. 

Prikupljanje 

novinarskih 
uradaka. 
 

 
Tijekom 
školske 

2015./2016. 
godine 
(od 7. rujna 
2015. do 
10. lipnja 

2016.) 

 
Prema cijeni 
potrebnog 

materijala. 
 

 
Samoprocjena 
napretka učenika 

na području 
novinarskog 
izraza. 
 

 
 

PLESNA 
SKUPINA 

 
Iskazivanje doživljaja 

glazbe pokretom, 
razvijanje osjećaja za 
ritam, učenje plesnih 

koraka, smišljanje i 
uvježbavanje 
koreografije za 
odabranu pjesmu. 
 

 
Kreativno 

provođenje 
slobodnog 
vremena 

učenika. 
 

 
Učiteljica RN  

Renata Drežnjak i 
učiteljica  
glazbene kulture 

Danijela Petrinić 
Milosavljević 

 
Skupne izvedbe 

učenika, tjedno 
uvježbavanje  na 
satovima, 

zajedničkim 
probama i 
nastupima. 
 
 

 
Tijekom 

školske 
2015./2016. 
godine 

(od 7. rujna 
2015.do10. 
lipnja 2016.) 

 
Eventualni 

izdaci za 
nabavu novih 
plesnih kostima. 

 

 
Sudjelovanje na 

raznim školskim i 
izvanškolskim 
manifestacijama. 
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MALI  
PJEVAČKI 

ZBOR 

 
Razvoj vokalne tehnike. 
Izražajna interpretacija 
pjesama sa svih 

područja vokalne 
literature. Socijalizacija u 
procesu zajedničkog 
muziciranja. 
 

 
Razvoj glazbenog 
senzibiliteta i ljubavi 
prema glazbi. 

Nastupi u školi i 
izvan nje. 

 
Učiteljica RN 
Lidija Pecko 

 
Redovite 
tjedne probe. 
 

 
Tijekom 
školske 
2015./2016. 

godine 
(od 7. rujna 
2015. do 
10. lipnja 
2016.) 

 
200 kn (za 
kopiranje notnih 
zapisa, nabavku 

potrebitih CD-a) 

 
Opisno i brojčano 
ocjenjivanje. 
Poboljšanje  

izvođačke tehnike. 
Sudjelovanje na 
raznim školskim i 
izvanškolskim 
manifestacijama. 

 
 

 
SPORTSKA  
SKUPINA 

 
Utjecati na funkcionalne i 

motoričke sposobnosti te 
motoričko znanje. 
Primjena tih znanja i 
sposobnosti u 
svakodnevnom životu. 

Razvijati sportski duh, 
ljubav prema sportu i 
motivaciju za uspjeh. 

 
Poticati brigu i 

odgovornost o 
zdravlju te osvijestiti 
važnost tjelesne 
aktivnosti  u 
suvremenom 

svijetu. 

 
Učiteljica RN 

Snježana 
Potočnjak 

 
Redoviti 

treninzi, 
međuškolska i 
školska 
natjecanja, 
prijateljski 

susreti. 
 
 

 
Tijekom 

školske 
2015./2016. 
godine 
(od 7. rujna 
2015. do 

10. lipnja 
2016.) 

 
Oprema i 

potrošni 
materijal – 500 
kn. 

 
Inicijalno, 

tranzitivno i 
finalno testiranje 
učenika, provjera 
motoričkih znanja 
u smislu povratne 

informacije, 
obrada podataka –  
na temelju tih 
podataka pratimo 
antropometrijska 
obilježja djece 

(rast i razvoj) te 

napredovanje u 
motoričkom i 
funkcionalnom 
smislu. 
 

 
 
 
 

DRAMSKO – 

RECITATORSKA 
SKUPINA 

 
Bogaćenje rječnika, 
razvijanje govornih 
sposobnosti i ljubavi 
prema hrvatskom jeziku.  

Naučiti učenike glumiti. 
Poticati njihovu maštu, 

kreativnost i volju za 
učenjem. 
Razvijanje sposobnosti  
izražajnog čitanja, 
govorenja, glume; 
 dječje igre. 
 

 
Senzibilizirati 
učenike za dramsko- 
recitatorski rad te 
prijam književnih  

tekstova, omogućiti 
izražavanje osjećaja 

kroz glumu i pokret, 
razvijati empatiju.  
 

 
Učiteljica RN: 
PŠ - Julijana 
Banovac 

 
Individualni i 
timski rad, 
suradnja. 
 

 
Tijekom 
školske 
2015./2016. 
godine 

(od 7. rujna 
2015. do 

10. lipnja 
2016.) 

 
Materijal za 
izradu kulisa i 
kostima – 150 
kn. 

 

 
Vrednuje se 
motiviranost, 
ljepota i točnost 
scenskog nastupa. 

Rezultati će se 
koristiti u cilju 

povećanja 
kvalitete rada i 
razvoja njihovih 
sposobnosti. 
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MALA  
KARITATIVNA  

SKUPINA  
 

 
Promicati ljubav na  

djelu, kršćansko  
služenje, solidarnost,  
osjećaj za bližnjega u  
nevolji. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Svoje dobre  

uratke  
prezentirati  
pred  
drugima. 

 
Učenici 1. – 4. 

razreda i PŠ  
Nova Lipa,  
s. Karolina 
Manda 
Mićanović, 
Zrinka Valdin 

 
Sudjelovanje u 

različitim  
humanitarnim  
aktivnostima koje 
pokreću  
Katehetski ured, 
Caritas i  
Požeška 

biskupija,  

osvješćivanje 
solidarnosti  
i smisao 
pomaganja u  
osobnom životu, 
među  

prijateljima. 

 
Tijekom  

školske  
godine,  
jedan sat  
tjedno. 

 
Troškovi oko  

100 kn. 

 
Aktivnost u prigodnim  

akcijama, dijeljenje  
prikupljene pomoći,  
samovrednovanje u 
obliku  
susretljivosti, osjećaja 
punine zbog pomaganja 
drugome. 

 

 

 
 
 

MLADI 
INFORMATIČARI 

 

Stjecanje informatičkih 
znanja i vještina te 

razvijanje informatičke 
pismenosti potrebne u 
svakodnevnom životu.  

 

 

Stjecanje 
informatičkih 

znanja i 
vještina te 
razvijanje 
informatičke 
pismenosti 
potrebne u 

svakodnevnm 
životu.  

 

 

Učitelj 
informatike, 

učenici 4.- ih 
razreda. 

Tomislav Balen 

 

Primjenjuje se 
individualni rad, 

rad u paru te rad 
na računalu.  

 

 

3 sata 
tjedno 

tijekom 
školske 
2015./ 
2016. 
godine 
(jednom 

tjedno za 
svaku od 
tri skupine 

ili svaki 
drugi 
tjedan, 
prema 
potrebi). 

 

 

Udžbenik, 
vježbenica i 

pripadajući 
cd  „Klikni 
mišem 4“ 
(Školska 
knjiga).  

 

 

Rješavanje zadataka na 
računalu, provjera 

vještina kroz igru, 
interaktivne edukativne 
igrice. Rezultati se 
koriste u daljem 
praćenju učenika u 
razvoju informatičke 
pismenosti.  
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VJERNIČKO  
KULTURNA  

SKUPINA 

 

Pokazati se kao  
kršćanin u pojedinim  
situacijama.  Pokazati  
što znam, drugima  
oko sebe kroz javni  

nastup na priredbi,  
reći o svome mjestu,  
roditeljima, razredu,  
tko je Bog u mom  
životu. 
 

 

Svoje dobre  
uratke  
prezentirati  
pred  
drugima. 

 

Učenici 1. – 4. 
razreda i PŠ  
Nova Lipa,  
s. Karolina 
Manda 

Mićanović, 
Zrinka Valdin. 

 

Prema biblijskim  
tekstovima otkriti 
što to meni kao 
pojedincu i  
obitelji ili razredu 

znači u  
svakodnevnom  
životu, pojasniti 
značenje  
tekućih blagdana. 

 

Tijekom  
školske  
godine,  
jedan sat  
tjedno. 

 

Troškovi oko  
100 kn. 

 

Trud i aktivnost, 
angažman u  
životu prema 
postignutim  
razmišljanjima,  

samovrednovanje, 
svjedočenje  
o tome kroz recitaciju ili  
scenski prikaz na 
školskoj  
priredbi. 

 
 
 

 
 

VJERNIČNA 
SKUPINA -  

MALI MISIONARI 

 
Proširivanje vjeronaučnih 
sadržaja prateći 

liturgijsku godinu, zatim 
priprema i provođenje 
različitih humanitarnih 
akcija za Dane kruha, za 
Misijsku nedjelju 
prikupljanje pomoći za 

potrebite u našoj sredini 
kao i za misije u Africi, 
Solomonskim otocima i 
drugdje. Nastojati biti 
mali misionari riječima i 
djelima u školi i u 
župama. 

 
Razvitak 
temeljnih 

socijalnih 
vještina 
vjeroučenika: 
komunikacijsk
e vještine, 
timski rad, 

socijalne 
kompetencije, 
osjećaj 
solidarnosti,  
razvijanje 
sposobnosti 
kritičkog 

mišljenja. 
 

 
s. Karolina 
Manda 

Mićanović i 
vjeroučenici 
prvih, drugih i 
trećih razreda u 
suradnji s 
vjeroučiteljicom 

Zrinkom i 
njezinom 
skupinom 
vjeroučenika. 

 
Izrada likovnih i 
literarnih radova 

za panoe, izrada 
plakata, 
prezentacija, 
izrada ukrasa i 
prodaja te 
prikupljanje 

pomoći, terenski 
rad. 

 
Tijekom 
školske 

godine 
jedan sat 
tjedno ili 
po potrebi i 
više. 

 
Materijali za 
plakate, 

papiri u boji, 
za izradu 
ukrasa. 

 
Opisno praćenje 
učeničkih postignuća i 

interesa tijekom školske 
godine, 
samovrjednovanje, 
izrada plakata, plenarno 
vrjednovanje, 
objavljivanje tekstova u 

školskom časopisu. 
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VJERNIČNA 
SKUPINA – 

VJEROUČENICI 
EKOLOZI 

 

Proširivanje vjeronaučnih 
sadržaja prateći liturgijsku 
godinu, zatim 
usmjeravanje odgoja i 
obrazovanja vjeroučenika 

već od početka prema 
vrijednostima brige za 
okoliš te po potrebi 
uključivanja u različite 
ekološke akcije. Razvijanje 
dobrih međuljudskih 

odnosa. Pomoć u uređenju 
škole za eko-zeleni tjedan i 
dr. 
 
 
 

 

Razvoj altruističkih i 
ekoloških osobina. 
Razvitak temeljnih 
socijalnih vještina 
vjeroučenika: 

komunikacijske 
vještine, timski rad, 
socijalne 
kompetencije, 
razvijanje 
sposobnosti 

kritičkog mišljenja i 
sposobnosti 
rješavanja 
određenih 
problema. 

 

s. Karolina 
Manda 
Mićanović i 
vjeroučenici 
prvih, drugih i 

trećih razreda u 
suradnji s 
vjeroučiteljicom 
Zrinkom Valdin 
i njezinom 
skupinom 

vjeroučenika. 

 

Izrada učeničkih 
radova za panoe, 
pripremanje 
priredbi, 
sudjelovanju u 

projektu ''Zeleni 
tjedan'', čišćenje 
okoliša, uključenje 
u prikupljanje 
pomoći potrebitima 
u našem okruženju 

i šire, terenski rad, 
izrada plakata, 
prezentacija, 
odlazak u prirodu. 
 

 

Tijekom 
nastavne 
godine u 
školi i na 
terenu. 

 

Materijali za 
izradu plakata, 
papir za 
fotokopiranje, 
papir u boji za 

likovne 
radove, ljepilo, 
bojice. 

 

Opisno praćenje 
učeničkih 
postignuća i 
interesa tijekom 
školske godine, 

samovrjednovanje, 
izrada plakata, 
plenarno 
vrjednovanje. 

 
 
 
 
 

VJERNIČNA 

SKUPINA -  
VOLONTERI 

 
Proširivanje vjeronaučnih 
sadržaja prateći liturgijsku 
godinu, zatim 
usmjeravanje odgoja i 

obrazovanja vjeroučenika 

već od početka prema 
vrijednostima altruizma, 
volonterizma te po potrebi 
uključivanja u različite 
dobrotvorne akcije. 
Razvijanje dobrih 
međuljudskih odnosa. 

Pomoć u uređenju škole za 
blagdane. 

 
Razvoj altruističkih i 
volonterskih 
osobina. Razvitak 
temeljnih socijalnih 

vještina 

vjeroučenika: 
komunikacijske 
vještine, timski rad, 
socijalne 
kompetencije, 
razvijanje 
sposobnosti 

kritičkog mišljenja i 
sposobnosti 
rješavanja 

određenih 
problema. 
 

 
s. Karolina 
Manda 
Mićanović i 
vjeroučenici 

drugih i trećih 

razreda 

 
Izrada učeničkih 
radova za panoe, 
pripremanje 
priredbi, uključenje 

u prikupljanje 

pomoći potrebitima 
u našem okruženju 
i šire, terenski rad, 
izrada plakata, 
prezentacija, 
posjeti domu 
umirovljenika i 

drugim 
ustanovama. 
 

 
 
Tijekom 
školske 
godine 

jedan sat 

tjedno ili 
po potrebi 
i više. 

 
 
Materijali za 
plakate, papiri 
u boji, za 

izradu ukrasa. 

 
 
Opisno praćenje 
učeničkih 
postignuća i 

interesa tijekom 

školske godine, 
samovrjednovanje, 
izrada plakata, 
plenarno 
vrjednovanje, 
objavljivanje 
tekstova u 

školskom časopisu i 
na stranici škole. 

 
 
 
 
 
 
 


