
1. b razred 

Nastavni 

predmet 

Ime i prezime 

učitelja/ice 

Tema Metoda 

vrednovanja 

Vrijeme 

realizacije 

Hrvatski 

jezik 

Dubravka Matić Pisanje/OŠ HJ A.1.4. Učenik 

piše školskim formalnim 

pismom slova, riječi i kratke 

rečenice u skladu s jezičnim 

razvojem.  

Pisanje po 

diktatu 

Prepisivanje 

kratkih rečenica 

Zadnji tjedan 

u travnju 

Drugi tjedan 

u svibnju 

Matematika Dubravka Matić Zbrajanje i oduzimanje do 20. 

Glavni i redni brojevi. 

-razlikovati glavni i redni 

broj,zapisivati i čitati redne 

brojeve do 20 

- ovladati postupkom zbrajanja 

i oduzimanja brojeva do 

20,analizira i objašnjava 

  

  

Kvizovi 

  

Memory 

Zadnji tjedan 

u travnju 

Zadnji tjedan 

u svibnju 

Priroda i 

društvo 

Dubravka Matić Snalaženje u 

vremenu./OŠB.1.2.Učenik se 

snalazi u vremenskim 

ciklusima,prikazuje promjene i 

odnose među njima te 

objašnjava povezanost 

vremenskih ciklusa s 

aktivnostima u životu. 

Energija./OŠD.1.1.Učenik 

objašnjava na temelju vlastitih 

iskustava važnost energije u 

svakodnevnom životu i 

opasnosti s kojima se može 

susresti pri korištenju te 

navodi mjere opreza. 

  

Umne mape. 

  

  

  

Projekt. 

Drugi  tjedan 

u svibnju 

  

  

  

  

30.4.2020. 

Engleski 

jezik 

Maja Benić Food (I like/I don`t like) 

  

Mini projekt Prvi tjedan u 

svibnju 

Vjeronauk Mira Zorić Uskrsno vrijeme - dani 

Velikog tjedna, Uskrs  

Mini projekt  Treći tjedan u 

travnju  

Vjeronauk Mira Zorić Božje sam dijete - krštenje Umna mapa Treći tjedan u 

svibnju 

 

 

 

 



2. b razred 

Nastavni 

predmet 

Ime i prezime 

učitelja/ice 

Tema Metoda 

vrednovanja 

Vrijeme 

realizacije 

Hrvatski jezik Dubravaka 

Matić 

Pisanje odgovorana 

pitanja o pročitanom 

tekstu/Književnost/Učeni

k čita kraći književni 

tekst i odgovara na 

pitanja o pročitanom  

tekstu pisanim slovima. 

Opis lika/Jezično 

izražavanje/Učenik na 

temelju fotografije ili 

crteža opisuje zadani lik. 

Pisanje 

odgovora na 

pitanja 

24.4.2020. 

  

18.5.2020. 

  

26.5.2020. 

Matematika Dubravka 

Matić 

Množenje i dijeljenje 

brojeva/Množenje 

brojeva 

1,2…10;Dijeljenje 

brojem 1,2..10/ 

Definira,objašnjava 

pojmove 

pribrojnici,zbrajanje,umn

ožak 

,faktor,oduzimanje,djelje

nik,djelitelj,količnik, 

Razumije,primjenjuje i 

analizira vezu zbrajanja i 

oduzimanja. 

Kviz 

Pisane 

provjere/Mate

matičke igre 

  

  

  

  

Svaki tjedan 

provjera 

usvojenosti 

sadržaja. 

Priroda i društvo Dubravka 

Matić 

Moj zavičaj/Nizinski 

kraj/samostalno istražuje, 

piše i izlaže o kulturnim 

ustanovama; govori 

tečno, jasno i slikovito 

objašnjava, odgovara na 

sva postavljena pitanja, 

izlaganje je izuzetno 

zanimljivo i kreativno. 

Promet/Vrste prometa/ 

-samostalno istražuje 

prometna 

sredstva,namjenu,vrste 

-uloga prometnih 

sredstava u životu 

Plakat 

  

  

  

  

  

  

Istraživački 

rad 

28.4.2020. 

  

  

  

Kraj svibnja 

  

Engleski jezik Maja Benić Describing children  

  

Opis likova Prvi tjedan u 

svibnju 

Vjeronauk Mira Zorić Uskrsli Isus daruje mir i 

sigurnost  

Likovno 

izražavanje  

Treći tjedan u 

travnju  

Vjeronauk Mira Zorić U obitelji živimo jedni za 

druge 

Crtaju i 

opisuju obitelj 

Treći tjedan u 

svibnju 



3. b razred 

Nastavni 

predmet 

Ime i prezime 

učitelja/ice 

Tema Metoda 

vrednovanja 

Vrijeme 

realizacije 

Likovna 

kultura 

Jasna Šimundić Dan planeta Zemlje 

Plakat: atlas, kontinenti  - 

kolaž iz časopisa + 

flomasteri 

Likovni rad - 

plakat 

Četvrti tjedan 

u travnju 

Priroda i 

društvo 

Jasna Šimundić Predci i potomci Obiteljsko 

stablo - plakat 

Peti tjedan u 

travnju 

Hrvatski jezik Jasna Šimundić Veliko početno slovo u 

pisanju imena nebeskih tijela 

  

Veliko početno slovo u 

pisanju imena voda i gora 

  

Veliko početno slovo u 

pisanju imena poduzeća, 

ustanova, škola i kazališta 

  

  

  

Prepisivanje 

  

  

  

Treći tjedan u 

svibnju 

Matematika Jasna Šimundić Pisano množenje i dijeljenje 

brojeva do 1000 

Matematički 

diktat 

Četvrti tjedan 

u svibnju 

Engleski jezik Maja Benić What`s the weather like? 

  

Plakat Treći tjedan u 

svibnju 

  

Vjeronauk 

  

Mira Zorić 

Isusovo uskrsnuće 

   

Likovno 

izražavanje  

Treći tjedan u 

travnju  

Vjeronauk Mira Zorić Euharistija Umna mapa Četvrti tjedan 

u svibnju 

Glazbena 

kultura 

Helena 

Degmečić 

Glazbala i glazbene 

sastavnice 

Plakat  ili     

mentalna mapa 

25.5.-29.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. b razred 

Nastavni 

predmet 

Ime i prezime 

učitelja/ice 

Tema Metoda vrednovanja Vrijeme 

realizacije 

Engleski jezik Maja Benić Unit 4 My project, Free 

time (utvrditi dosad 

naučene gramatičke 

strukture i proširiti 

rječnik vezan uz teme 

četvrte cjeline, motivirati 

učenike za samostalan 

rad) 

  

Izrada projekta 27.-

30.4.2020. 

Priroda i društvo Jasna Šimundić Život životinja Plakat – podjela 

životinja prema 

staništu i prema 

ishrani 

Četvrti 

tjedan u 

travnju 

Hrvatski jezik Jasna Šimundić Izgovor i pisanje 

skupova ije, je, e, i 

Dopunjavanje 

rečenica 

Peti tjedan 

u travnju 

Njemački jezik Ružica 

Čaldarević 

Bei Familie Schmidt / Es 

duftet nach Frühling/ 

Ralf lebt in Bonn 

Projektni zadatak 11.-15. 

svibnja 

Matematika Jasna Šimundić Pisano dijeljenje 

višeznamenkastog broja 

dvoznamenkastim 

brojem 

Matematički diktat Drugi 

tjedan u 

svibnju 

Likovna kultura Jasna Šimundić Dan planeta Zemlje 

  

Plakat: atlas, kontinenti - 

kolaž iz časopisa + 

flomasteri 

  

Plakat – likovni rad 

Četvrti 

tjedan u 

travnju 

Vjeronauk Mira Zorić Uskrs Plakat Treći 

tjedan u 

travnju 

Glazbena 

kultura 

Helena Degmečić Glazbala i glazbene 

sastavnice 

Mentalna mapa ili 

plakat 

25.-

29.5.2020. 

 


