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HNOS u našoj školi 

♦ Kako smo otkrivali osobitosti zavičaja 

♦ Suradnja učitelja, učenika i roditelja u 
    terenskoj nastavi 

♦ Kreativnost učitelja na djelu: 

♦ Korelacija fizike i engleskog jezika 

♦ Korelacija matematike i likovne kulture 

♦ Ususret Uskrsu – likovne radionice 

♦ Projekt: Usporedba hrvatskog i 
       engleskog školskog sustava 

Projekt vanjskog vrednovanja  
obrazovnih postignuća učenika 

Susreti i natjecanja 

♦ Lidrano 2008. 

Suradnja škole i lokalne sredine 

♦ Boćarski klub »Fešk Feravino« 

♦ Škola nogometa NK »Fešk« 

Školska događanja 

♦ Dani kruha 

♦ Književni susret 

♦ Božićna svečanost 

♦ Karaoke 

♦ Maškare 

Zanimljivosti iz našeg mjesta 

♦ 230 godina Župe Duha Svetoga 

♦ Feričanačko Vince 

Oproštaji 

Ekskurzije 

Iskrice 

Razonoda 
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Hrvatski nacionalni obrazovni standard uvodi se 2006./07. školske go-

dine u sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj s ciljem poboljšanja kva-

litete obrazovanja. Promjene koje je HNOS unio u nastavni proces vid-

ljive su u: 

♦ planiranju i organiziranju nastave 
♦ izvedbi nastave 
♦ radu u skupinama 
♦ samostalnom radu učenika na različitim projektima 
♦ većoj zastupljenosti vanučioničke i terenske nastave 
♦ uključenosti roditelja u realizaciju nastavnih aktivnosti 

    

    
    

 

Nov pristup poučavanju usmjeren je na učenika, kontinuirano po-

ticanje i razvijanje intelektualnih, tjelesnih, estetskih, moralnih i 

društvenih mogućnosti djeteta u skladu s njegovim sposobnostima. 

Osobna karta naše škole:Osobna karta naše škole:Osobna karta naše škole:Osobna karta naše škole: 

HNOS u našoj školi 
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KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI KAKO  SMO   OTKRIVALI 
OSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJAOSOBITOSTI  ZAVIČAJA            

    

 Temu Nizinski zavičaj ob-
rađivali su učenici 2.razreda ma-
tične škole.Tema je obrađena u 
vidu integrirane nastave i korela-
cije hrvatskog jezika, likovne i 
glazbene kulture s prirodom i 
društvom. Stihovi pjesme Zavičaj 
Stanka Vraza bili su polazište i 
motivacija za otkrivanje osobitos-
ti našeg zavičaja. Skupnim radom 
učenici su istražili biljke i životi-
nje u našem kraju te djelatnosti 
ljudi. Sve to prikazali su na pla-
katu. 

 

    

PRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSEPRIMJERI IZ PRAKSE            
            

            

Na nastavi likovne kultu-
re slikanjem je dočaran 
motiv krajolika na teme-
lju promatranja u prirodi. 
Likovno stvaralaštvo uče-
nika proteklo je u vedroj 

atmosferi uz zvuke zavičajne pjesme 
Slavonija. 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
Likovni radovi učenika  Likovni radovi učenika  Likovni radovi učenika  Likovni radovi učenika      

2. razreda 2. razreda 2. razreda 2. razreda     

    
    

 
    

Nije učionica,ali se uči…Nije učionica,ali se uči…Nije učionica,ali se uči…Nije učionica,ali se uči…     

Tema:ZaviTema:Zaviččaj aj ––korelacija PiD,hrvatskog korelacija PiD,hrvatskog 
jezika,likovne i glazbene kulturejezika,likovne i glazbene kulture

HNOS u našoj školi 
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Terenskom nastavom na po-
tok Iskrica i Cigin ribnjak is-
tražene su vode u zavičaju i 
osobitosti biljnog i životinj-
skog svijeta.  

 

 

Aktivnosti učenika tijekom radaAktivnosti učenika tijekom radaAktivnosti učenika tijekom radaAktivnosti učenika tijekom rada    

♦ pripremitipripremitipripremitipripremiti    
♦ prikupljatiprikupljatiprikupljatiprikupljati    
♦ donijetidonijetidonijetidonijeti    
♦ promatratipromatratipromatratipromatrati    
♦ demonstriratidemonstriratidemonstriratidemonstrirati    
♦ crtaticrtaticrtaticrtati    
♦ izraditi plakatizraditi plakatizraditi plakatizraditi plakat    
♦ prezentirati rezultate radaprezentirati rezultate radaprezentirati rezultate radaprezentirati rezultate rada    

    

    

A, što je ovo? Promotri i prikupi!A, što je ovo? Promotri i prikupi!A, što je ovo? Promotri i prikupi!A, što je ovo? Promotri i prikupi!

                    

Motivirano učenje Motivirano učenje Motivirano učenje Motivirano učenje –––– učenje primjenjivo  učenje primjenjivo  učenje primjenjivo  učenje primjenjivo 
u praksi:u praksi:u praksi:u praksi:    

♦ znati zašto je nešto važno naučiti,znati zašto je nešto važno naučiti,znati zašto je nešto važno naučiti,znati zašto je nešto važno naučiti,    

♦ razumjeti ono što se uči, razumjeti ono što se uči, razumjeti ono što se uči, razumjeti ono što se uči,     

♦ vjerovati da se to može naučiti vjerovati da se to može naučiti vjerovati da se to može naučiti vjerovati da se to može naučiti     

    

    
Ja to mogu! Ja to mogu! Ja to mogu! Ja to mogu!     

Živjeti u skladu s prirodom!Živjeti u skladu s prirodom!Živjeti u skladu s prirodom!Živjeti u skladu s prirodom!    
    

Poruka za kraj:Poruka za kraj:Poruka za kraj:Poruka za kraj:    

Ovo je samo djelić našeg svakodnevnog Ovo je samo djelić našeg svakodnevnog Ovo je samo djelić našeg svakodnevnog Ovo je samo djelić našeg svakodnevnog 
rada koji smo podijelili s vama!rada koji smo podijelili s vama!rada koji smo podijelili s vama!rada koji smo podijelili s vama!    

    

Mirjana Bilić, pedagoginja školeMirjana Bilić, pedagoginja školeMirjana Bilić, pedagoginja školeMirjana Bilić, pedagoginja škole    

Terenska nastava Terenska nastava –– vode u zavivode u zaviččajuaju
““Cigin ribnjakCigin ribnjak””

�� PromatranjePromatranje neposredne stvarnostineposredne stvarnosti

HNOS u našoj školi 


