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MJESEC PLAN 

OSTVARIVANJA 

SADRŽAJ 

RADA 
NOSITELJI 

VRIJEME 

OSTVARIVANJA 

ru
ja

n
 

Početak nastavne godine 

 

-svečani doček učenika ravnateljica 

učitelji 
3. 9. 

Komemoracija povodom 

tragične pogibije 

bjelovarskih branitelja 

- misa  

 

 

vjeroučiteljica 8.9. 

Međunarodni dan 

pismenosti 

- plakat Vesna Nemet 

knjižničarka 
7.9. 

Europski  dan jezika  

 

- igra učitelji engleskog, 

njemačkog i 

talijanskog jezika 

26. 9. 

Dan hrvatske policije -susret s učenicima prvih 

razreda 

policajci, 

psihologinja 
28. 9. 

Europski školski sportski 

dan 

-sportska natjecanja -učitelji TZK, 

tim za sport 
28.9. 

li
st

o
p

a
d

 

Dječji tjedan 

 

- društvene igre 

 

-tim za zabavu 
1. – 5. 10. 

Svjetski dan učitelja 

 

-  zamjena uloga  

učitelj - učenik 

pedagoginja 

svi učitelji 

pedagoginja 

5. 10. 

Dan bijelog štapa 

Svjetski dan slijepih 

-plakat 

- posjet Udruzi slijepih 

logopedinja 

 

15. 10. 

 

Dani kruha i zahvalnosti 

za plodove zemlje 

-izložba razrednici na satu 

razrednika 
listopad 

 

 

Mjesec hrvatske knjige 

 

-posjet Gradskoj knjižnici 

- Baš baština, izložba radova 

-Danas ti čitam 

-Natjecanje u čitanju naglas 

 

knjižničarka 

učitelji HJ i RN 
15.10, - 15. 11. 

Sajam banovac 200 godina obrtništva u 

Pakracu 

-učenička zadruga  

20.10. 

st
u

d
en

i 

 

Svi sveti - obilazak groblja vjeroučiteljice 
31.10. 

Dan sjećanja na Vukovar 

 

 

-šetnja do Vukovarske ulice, 

paljenje lampiona 

-molitveni program škole 

učitelji povijesti 

vjeroučiteljice 

razrednici 8. r. 

studeni 

 

p
ro

si
n

a
c 

Obilježavanje 50 godina 

školske zgrade 

 

 

 

 

 

 

 

-susreti (bivši i sadašnji 

učenici, bivši i sadašnji 

učitelji) 

-okrugli stolovi 

- izložbe 

-svečani program 

 

ravnateljica 

stručni suradnici 

svi učitelji i 

djelatnici škole 

12.12-14.12. 
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si
je
ča
n
j Sjećanje – logor Bučje -posjet spomen području učitelji povijesti, 

pedagoginja, 

ravnateljica 
siječanj 

v
el
ja
ča

 

Dan sigurnijeg interneta - on line plakat učiteljica 

informatike 

 

5.2.  

Poklade -ples pod maskama 

-tematsko maskiranje 

-izbor najljepše maske 

tim za zabavu 

12.2. 

Valentinovo -natječaj za najljepšu 

ljubavnu pjesmu 

-ples 

knjižnjičarka 

razrednici 8. r. 

tim za zabavu 
14.2. 

Međunarodni dan 

materinskog jezika 

-plakat, pismeni radovi 

 

Vesna Nemet 

knjižničarka 21.2. 

o
žu
ja
k

 

Početak Domovinskog 

rata 

-pisanje sastavka na zadanu 

temu 

učitelji povijesti, 

hrvatskog jezika, 

razrednici 
1. 3.  

Dani hrvatskoga jezika -kviz Vesna Nemet, 

knjižničarka 11. – 17. 3. 

Dan grada -Volim svoj grad, kviz za 

učenike 5. razreda 

-sajam 

- knjižničarka 

-učitelji, učenici 19. 3. 

Svjetski dan poezije 

 

Svjetski dan osoba sa 

sindromom Down 

- poezija u podne 

 

- plakat 

-učitelji HJ i RN 

 

-logopedinja 

21.3. Dan darovitih učenika Večer naših zvijezda, izložba 

učeničkih radova 

psihologinja 

Smotra pripovijedanja -pripovijedanje priča po 

izboru učenika 

knjižničarka 

tr
a
v
a
n

j 

 

Uskrsni sajam u 

Prekopakri 

-izložba učitelji iz PŠ 

Prekopakra travanj 

(22.4.)  Noć knjige  -čitanje, pričanje knjižničarka 

Svjetski dan plesa -ples za vrijeme velikoga 

odmora (Just Dance) 

 

tim za zabavu 

29.4. 

sv
ib

a
n

j 

Međunarodni dan muzeja -posjet muzeju razrednici 
18.5. 

Smotra lijepog pisanja -pisanje krasopisom Dubravka 

Namjesnik 
svibanj 

Vrtni festival -izložba, čitanje poezije knjižničarka 

Daliborka Duhach 

Manuela Papić 

svibanj 

Svjetski dan sporta -sportske aktivnosti učitelji TZK 29.5.  

   lipanj  Dan državnosti 

 

-plakat -Nikolina Zanetti  
25.6. 


