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Aktivnost/program/projekt Zadatak Vrijeme realizacije Nositelji 

Donošenje godišnjeg plana i 
programa za školsku godinu 

2021./2022. 

- odabir tema za školsku godinu 
- odabir aktivnosti i projekata u kojima će 

se sudjelovati u školskoj godini 
rujan 2021. 

Koordinatori 
Ravnatelj 

Mali ekolozi 
Eko patrola 
Eko odbor 

Obrađivanje tema „Otpad'' i 
''Prehrana'' kroz sve nastavne 

predmete 

- odgajati učenike i sve djelatnike škole o 
važnosti recikliranja 

- provoditi sustavno obrazovanje o 
važnosti recikliranja i pravilne prehrane 

(posebno obilježavanjem važnih datuma, 
izradom plakata i sl.) 

tijekom nastavne 
godine 2021./2022. 

Koordinatori 
Učitelji razredne nastave 

Predmetni profesori 

Obilježavanje Dana kruha i 
zahvalnost za plodove zemlje 

- obilježavanje dana kruha prigodnim 
programom u školi 

- poticanje učenika na važnost očuvanja 
baštine 

- poticanje učenika na brigu o plodovima 
zemlje 

12. listopada 2021. 
Škola 

Župa bl. Augustina Kažotića 

Obilježavanje Dana kravate 
- upoznati učenike s povijesnim 

nastankom kravate 
- radionicama obilježiti Dan kravate 

18. listopada 2021. 
Škola 

Academia Cravatica 

Recikliranje tekstila 

-upoznati učenike s prikupljanjem tekstila 
- postaviti kontejner za prikupljanje 

tekstila 
- prikupljanje tekstila 

listopad 2021.- lipanj 
2022. 

Učenici 5. razreda i učiteljica prirode 
Koordinatori 

Socijalna zadruga Humana Nova 
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72 sata bez kompromisa 

- animirati učenike i učitelje da promiču 
solidarnost, zajedništvo, kreativnost i 

volonterstvo 
- akcija uređenja svlačionica 

15. listopada 2021. 

volonteri SKAC-a 
učenici 
učitelji 

djelatnici škole 

Istraživanje o pravilnoj prehrani 

- upoznati učenike o važnosti pravilne 
prehrane 

- skriveni šećeri 
- brza hrana – volimo ju, ali nije zdrava 

- zašto je voda najzdravije piće 

tijekom nastavne 
godine 2021./2022. 

učenici 
učitelji 

kuharice 
koordinatori 
pedagoginja 

ravnatelj 

Recikliranje otpada 

- upoznati učenike o važnosti recikliranja 
otpada 

- potaknuti učenike na recikliranje ne 
samo u školi već i u obitelji 

tijekom nastavne 
godine 2021./2022. 

učenici 
učitelji 
roditelji 

djelatnici škole 

Prikupljanje plastičnih čepova 
 

- prikupljanje plastičnih čepova za pomoć 
oboljelima za skupe lijekove 

- poticanje učenika na recikliranje i na 
činjenje dobrog djela 

tijekom cijele školske 
godine 

svi učenici, učitelji i djelatnici škole, 
roditelji 

Okolica škole - pozdrav 
jeseni/zimi/proljeću 

Upoznati okolicu škole i uočiti promjene u 
prirodi 

listopad 2021. – svibanj 
2022. 

učenici prvoga razreda 
učiteljice 

Seosko gospodarstvo 
„Šimanović“ 

- upoznati seosko gospodarstvo 
- rad i život ljudi na gospodarstvu, 

domaće životinje 
-upoznati tradicijski obrt medičarstva 

 

listopad 2019. 
učenici prvoga i drugoga razreda 

učiteljice 

Adventsko-božićni sajam 
- učimo izrađivati ukrase od starog papira 

i plastike 
- poticanje na recikliranje 

9. prosinac 2021. 

učenici 
učitelji 
roditelji 

djelatnici škole 

Javna ustanova Maksimir- 
Pozdrav proljeću 

- posjet parku prirode Makrimir 
- upoznati promjene u prirodi 

- posjet ZOO-u 

proljeće, ožujak, travanj 
2022. 

učenici prvoga razreda 
učiteljice 
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Zagrebačke otpadne vode 
- saznati kako funkcionira uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda, osvijestiti 
potrebu za očuvanjem voda. 

ožujak/travanj 2022. 
učenici trećih razreda 

učiteljice 

Ne dvoji, odvoji i novo stvori 

- skrenuti pozornost učenika na važnost 
recikliranja i korištenja otpada s ciljem 
zaštite prirode i smanjenja korištenja 

vrijednih prirodnih resursa. 

tijekom nastavne 
godine 2021./2022. 

učenici 
učitelji 

djelatnici škole 

Projektni dan 
- obrada odabrane teme kroz projekte u 
razredima i po nastavnim predmetima 

ožujak/travanj 2022. 

učenici 
učitelji 
roditelji 

djelatnici škole 

Dan planeta Zemlje 
- razviti svijest o očuvanju Zemlje 

- poticati na recikliranje 
22. travnja 2020. 

učenici 
učitelji 
roditelji 

djelatnici škole 

Eko dan 
- obilježavanje Svjetskog dana zaštite 

okoliša 
svibanj/lipanj 2022. 

učenici 
učitelji 
roditelji 

djelatnici škole 

Akcija uređivanja okoliša - čišćenje i uređivanje okoliša škole jednom po polugodištu 

učenici 
učitelji 
roditelji 

djelatnici škole 

 


