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MJESEC SADRŽAJ RADA CILJ 
NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

NAČIN 

PRAĆENJA 

R
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Sudjelovanje u manifestaciji Dani 

slavonskih šuma 

Naglasiti mogućnost ostvarivanja 

sportskih sadržaja u šumi – 

natjecanje biciklima i ples 

Marko Blažević 

Sandra Tolj Glavaš 

 

Ksenija Orešković 

08. rujna 
Fotodokumentacija 

Izvješće 

Uređenje groba Dore Pejačević 
Obilježiti godišnjicu rođenja   

skladateljice 
Mirjana Šutalo Vulić 10. rujna Fotodokumentacija 

Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog 

dana 

Naglasiti važnost sporta za 

funkcioniranje suvremenog čovjeka 

Marko Blažević 

Sandra Tolj Glavaš 

 

10. rujna Fotodokumentacija 

Obilježavanje međunarodnog dana 

ozonskog omotača 

Ukazati  učenicima da je naš planet 

ugrožen i tražiti načine kako ga 

svojim svakodnevnim  djelovanjem  

možemo čuvati, dati svoj doprinos za 

očuvanje biološke raznolikosti 

Leopoldina Vitković 

razrednici 

učenici 

16. rujna 
Izvješće 

Fotodokumentacija 

Tree Detectives Across Europe - e 

twining projekt 

 

Učenici će upoznati dijelove 

znanstvenog rada, primjeniti znanje 

prirodoslovlja na stvarne situacije I 

razvijati vještine 21. stoljeća 

 

Leopoldina Vitković 

Alenka Taslak 

 

Tijekom mjeseca Uvid u projekt 

Meteorološka postaja  – projekt 

 

Razvoj znanstveno utemeljenih 

nastavnih materijala. Promicanje 

kritičkog razmišljanja uz pristup „idi 

i vidi“ (učenje kroz rad) 

Leopoldina Vitković 

Sandra Polajk 

Tijekom cijele šk 

godine 
Uvid u projekt 

Uređenje hola i  okoliša škole 

Poticati redovitu brigu učenika za 

uređivanjem i čuvanjem prostora u 

kojima boravimo 

Sanja Portnar 

Daniela Vidaković 

Marina Mirković 

Leopoldina Vitković 

 

Svaki tjedan 

tijekom mjeseca  
Briga o holu 

Prikupljanje staroga papira 
Osvijestiti činjenicu da priroda ne 

poznaje otpad te da  sakupljanjem 
Tanja Molnar Tijekom mjeseca 

Analiza 

prikupljenog papira 



staroga papira i njegovom 

reciklažom čuvamo naše šume. 

– izvješća 

Fotodokumentacija 

Šetnjom do zdravlja 
Naglasiti važnost pješačenja za 

zdravlje mladih 

Nastavnici tjelesno 

zdravstvene kulture i 

razrednici 

15. listopada 
Izvješće 

Fotodokumentacija 

Sakupljanje nevenovih sjemenaka Priprema za proljetnu sadnju 
Leopoldina Vitković 

 
Početkom mjeseca 

Količina skupljenih 

sjemenki 

Dani kruha – dani zahvalnosti za 

plodove zemlje  
Objed s pčelicom Dorom  

Posvjestiti učenicima važnost kruha i 

zdravog života, upoznati stare 

običaje i tradiciju 

Stručna služba škole, 

razrednici svih 

razrednih odjela, 

školske kuharice, 

voditeljica IN 

domaćinstvo, 

nastavnici informatike 

16. listopada 

Zeleni Eko bilten 

Izložba finalnih 

proizvoda u Holu 

škole 

Fotodokumentacija 

Publiciranje u 

medijima 

Izrada nevenove masti 
Upoznati način spravljanja i ljekovita 

svojstva nevenove masti 

Tanja Molnar 

mr. Ružica Benić 
Tijekom mjeseca 

Fotodokumentacija 

Uvid u gotove 

proizvode 

Uređenje i dopuna komposta s 

organskim tvarima 

Razvijati pravilan odnos prema 

biootpadu 

Leopoldina Vitković 

 
Tijekom mjeseca 

Eko-patrola bilježi 

stanje otpada u 

komposištu 

Fotodokumentacija 

Tree Detectives Across Europe - e 

twining projekt 

 

Učenici će upoznati dijelove 

znanstvenog rada, primjeniti znanje 

prirodoslovlja na stvarne situacije I 

razvijati vještine 21. stoljeća 

 

Leopoldina Vitković 

Alenka Taslak 

 

Tijekom mjeseca Uvid u projekt 

Izrada eko ambalaže za spremanje 

eko proizvoda 

Izraditi vrećice za pakiranje čajeva, 

keramičkih kutija za pohranu 

nevenove masti, eko kutija za 

pakiranje 

Leopoldina Vitković 

Sanja Portnar 

 

Tijekom mjeseca 
Uvid u ambalažu 

Fotodokumentacija 

S
 T

 U
 D

 E
 N

 I
 Razvrstavanje bio otpada 

Naglašavati da priroda ne poznaje 

otpad 

Leopoldina Vitković 

 i članovi Eko – 

patrole 

Tijekom mjeseca i 

školske godine 

Pratiti stanje 

komposteru 

Uvid u stanje otpada u učionicama – 

postavljanje koševa za razvrstavanje 

otpada u svaku učionicu i na holu 

škole 

Učiti učenike da se recikliranjem 

može koristiti brojni otpadni 

materijali 

Leopoldina Vitković Tijekom mjeseca Razgovor 



Izrada ukrasnih aranžmana od 

prirodnih materijala 

Razvijati manualnu spretnost učenika 

i ukazivati na ljepotu plodova prirode 
Leopoldina Vitković Tijekom mjeseca 

Fotodokumentacija 

Ukras prostorija 

škole 

Skupljanje otpadnih baterija 

Educirati učenike o pravilnom 

postupanju s otpadom i doprinosu 

očuvanja okoliša 

Leopoldina Vitković 

 
Tijekom mjeseca Izvješće 

 

Prikupljanje staroga papira 

Osvijestiti činjenicu da priroda ne 

poznaje otpad te da  sakupljanjem 

staroga papira i njegovom 

reciklažom čuvamo naše šume. 

Tanja Molnar Tijekom mjeseca 
Izvješća 

Fotodokumentacija 

P
 R

 O
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 I
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Uređenje hola škole 

Poticati redovitu brigu učenika za 

uređivanjem i čuvanjem prostora u 

kojima boravimo 

Sanja Portnar 

Marina Mirković 
Tijekom mjeseca Briga o holu 

Izrada eko ukrasa za Božić - ŠOV 

Razvijati manualnu spretnost učenika 

i ukazivati na ljepotu prirodnih 

božićnih vjenčića – njegovati 

božićne običaje 

Leopoldina Vitković 

Marina Mirković  

Daniela Vidaković 

16. prosinca 

Uvid u gotove 

proizvode 

Razredna izložba 

Fotodokumentacija 

Prikupljanje staroga papira 

Osvijestiti činjenicu da priroda ne 

poznaje otpad te da  sakupljanjem 

staroga papira i njegovom 

reciklažom čuvamo naše šume. 

Tanja Molnar 18. prosinca 

Analiza 

prikupljenog papira 

– izvješća 

Fotodokumentacija 

Skupljanje otpadnih baterija 

Educirati učenike o pravilnom 

postupanju s otpadom i doprinosu 

očuvanja okoliša 

Leopoldina Vitković 

Verica Marinović 
Tijekom mjeseca Izvješće 

S
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Uređenje hola škole – održavanje 

bilja u holovima 

Poticati redovitu brigu učenika za 

uređivanjem i čuvanjem prostora u 

kojima boravimo 

Sanja Portnar 

Marina Mirković 

Leopoldina Vitković 

 

Svaki tjedan 

tijekom mjeseca 
Briga o holu 

Podnošenje izvješća o radu eko - 

patrole 

Navikavati učenike da se odgovorno 

odnose prema svojim obvezama i 

prate svoj rad 

Leopoldina Vitković 

 

Na sastanku 

Početkom siječnja 
Izvješće 

Priprema klijališta za mlade biljke 
Blagovremena priprema rasadnog 

materijala 

Leopoldina Vitković 

Marina Mirković 

Daniela Vidaković 

Druga polovica 

mjeseca 
Pratiti klijavost 



V
 E

 L
 J
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 Č
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Upoznajmo namirnice bogate 

šećerom: slatkiši i kolači 

Ukazati na štetne posljedice 

prekomjernog konzumiranja šećera 
Ivana Feldi Drašinac Tijekom mjeseca 

Uvid u radne 

materijale 

Bojanje i glaziranje keramičkih 

posuda 

Izrada križića od keramike 

Razvijati manualnu spretnost učenika 
Sanja Portnar - 

keramičarska skupina 
Tijekom mjeseca 

Uvid u gotove 

proizvode 

Izrada uporabnih predmeta od 

prirodnih materijala 
Razvijati manualnu spretnost učenika 

Daniela Vidaković – 

skupina mladi čuvari 

kulturne i prirodne 

baštine 

Tijekom mjeseca 
Uvid u gotove 

proizvode 

Tree Detectives Across Europe - e 

twining projekt 

 

Učenici će upoznati dijelove 

znanstvenog rada, primjeniti znanje 

prirodoslovlja na stvarne situacije I 

razvijati vještine 21. stoljeća 

 

Leopoldina Vitković 

Alenka Taslak 

 

Tijekom mjeseca Uvid u projekt 

Skupljanje otpadnih baterija 

 

Educirati učenike o pravilnom 

postupanju s otpadom i doprinosu 

očuvanja okoliša 

Leopoldina Vitković 

Verica Marinović 
Tijekom mjeseca Izvješće 

O
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Obilježiti  14. ožujka  – Dan Pokreta 

prijatelja prirode Lijepa naša 

Tematski planirati nastavne sadržaje, 

planirati izvanučioničku nastavu 

Učitelji matematike, 

LK, biologije, 

hrvatskog jezika 

14. ožujka 

Tematski panoi s 

planiranim 

nastavnim 

sadržajima 

Nastavne priprave 

Fotodokumentacija 

Pikiranje proklijalih mladica 
Briga o započetim aktivnostima, 

priprema sadnog materijala 

Leopoldina Vitković, 

Marina Mirković 

Druga polovica 

mjeseca 
Uvid u sadnice 

Svjetski dan šuma Naglasiti nužnost očuvanja šuma 

Leopoldina Vitković 

Tanja Molnar 

Ivana Feldi Drašinac 

21. ožujka 

Pano 

Odjelne aktivnosti 

Učenički projekti 

Obilježavanje svjetskog Dana voda

 Učenički projekti 
Naglasiti nužnost čuvanja voda 

Leopoldina Vitković 

Tanja Molnar 

Ivana Feldi Drašinac 

22. ožujka 
Pano 

Odjelne aktivnosti 

Pripreme za uređenje biovrta i 

okoliša škole 
Izvršiti uvid u stanje okoliša 

Leopoldina Vitković 

 

Druga polovica 

mjeseca 
Izvješće 



Razredni učenički izleti i ekskurzije 

Upoznavanje Lijepe naše, njenih 

prirodnih i kulturnih ljepota, 

upoznavanje promjena u prirodi 

Nastavnici i razrednici Tijekom lipnja 

Nastavi planovi 

Priprave 

Izvješća s izleta i 

ekskurzija 

Praćenje potrošnje vode 

Pratiti i evidentirati potrošnju vode 

sa svrhom ostvarenja cilja uštede 

vode 

Verica Marinović 

domar 

Zadnji dan u 

mjesecu 
Izvješće 

T
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Uređenje okoliša, sadnja biljnog 

materijala 

Iskoristiti proizvedene sadnice za 

uređenje okoliša 

Racionalno se odnositi prema 

zadružnim novcima 

Leopoldina Vitković 

 
Tijekom mjeseca Fotodokumentacija 

Obilježavanje Svjetskog dana 

zdravlja 

Razvijati svijest kod učenika i 

građana o važnosti zdrave prehrane, 

te razviti naviku bavljenja sportom 

Leopoldina Vitković 

Tanja Molnar 

Ivana Feldi Drašinac 

Ksenija Orešković 

Marko Blažević 

7. travnja Fotodokumentacija 

Aktivnosti u vrtu škole 
Briga o okolišu i uzgoj ljekovitog 

bilja 

Leopoldina Vitković 

 
Tijekom mjeseca Pogled na vrt 

Prikupljanje staroga papira 

Osvijestiti činjenicu da priroda ne 

poznaje otpad te da  sakupljanjem 

staroga papira i njegovom 

reciklažom čuvamo naše šume. 

Tanja Molnar Tijekom mjeseca 

Analiza 

prikupljenog papira 

– izvješća 

Fotodokumentacija 

EKO Projektni dan    
 

     FESTIVAL ZNANOSTI – BOJE  

Upoznati pojam boja kroz znanost, 

kulturu, umjetnost, tehnologiju i 

ekologiju. Razvijati darovitost kod 

djece.  

Leopoldina Vitković, 

razrednici svih 

razrednih odjela 

Nastavnici 

informatike 

17. travanj 

Publiciranje u 

medijima  

Izložba finalnih 

proizvoda u Holu 

škole 

Fotodokumentacija 

Obilježavanje Dana planeta Zemlje Razvijati brigu o našem planetu 

Leopoldina Vitković 

Tanja Molnar 

 

22. travnja 
Uvid u pano na holu 

škole 

S
 V

 I
 B
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N
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Aktivnosti u vrtu škole 
Briga o okolišu i uzgoj ljekovitog 

bilja 

Leopoldina Vitković 

 
Tijekom mjeseca Pogled na vrt 

Tree Detectives Across Europe - e 

twining projekt 

 

Učenici će upoznati dijelove 

znanstvenog rada, primjeniti znanje 

prirodoslovlja na stvarne situacije I 

Leopoldina Vitković 

Alenka Taslak 

 

Tijekom mjeseca Uvid u projekt 



razvijati vještine 21. stoljeća 

 

Svjetski dan biološke raznolikosti Razviti ekološku svijest kod učenika 
Leopoldina Vitković 

Tanja Molnar 
22. svibnja Panoi 

Dan zaštite prirode u RH Razviti ekološku svijest kod učenika 
Leopoldina Vitković 

Tanja Molnar 
22. svibnja Panoi 

Školska svečanost podizanja Zelene 

zastave 

Osvijestiti važnost i značaj 

uključenosti škole u Međunarodni 

projekt Eko škola. 

Ravnateljica Krajem mjeseca Fotodokumentacija 

L
 I

 P
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Obilježavanje Dana zaštite okoliša Razviti ekološku svijest kod učenika 

Leopoldina Vitković 

Tanja Molnar 

 

5. lipnja Fotodokumentacija 

Aktivnosti u vrtu škole 
Briga o okolišu i uzgoj ljekovitog 

bilja 

Leopoldina Vitković 

 
Tijekom mjeseca Pogled na vrt 

Završni sastanak odbora 

Retrospektivni uvid u aktivnosti 

obavljene tijekom godine. 

Utvrđivanje sadržaja izvješća o 

aktivnostima 

Razgovor o potrebnim aktivnostima 

za iduću školsku godinu 

Leopoldina Vitković 16. lipnja Izvješće o radu 

 


