
 

 

PROGRAM, SADRŽAJ 
AKTIVNOST/ 

NAČIN REALIZACIJE 
CILJANA 
SKUPINA 

NOSITELJI 
AKTIVNOSTI 

VRIJEME 
REALIZACIJE 

PROMICANJE ZDRAVOG 
STILA ŽIVOTA 

    

Pravilno držanje tijela 
Pravilno pranje ruku i zuba 
Važnost redovitog tjelesnog 
vježbanja 
Piramida pravilne prehrane i 
higijena tijela 
Zdravlje i bolesti 
Odgovornost za zdravlje i 
odgovorno ponašanje 
Jednostavna motorička gibanja 
Skrivene kalorije (gost šk.liječnik) 
 
Zdravstvene ustanove  
Zdravlje i prehrana 
Sportska natjecanja i 
obilježavanje tematskih dana 
vezanih uz sport 

 
 
 

 
Radionice, predavanja,  

igre na satovima 
razrednih odjela 

 
 
 

 
 

Predavanja na satovima 
prirode i društva 

(integracija s ostalim 
predmetima), satovi 

TiZK, školski projekti, 
izvannastavne aktivnosti 

 
 
 

 
 
 
 
 

Učenici od 1. do 
4. razreda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Razrednice, školska 

liječnica 
 
 

 
 
 
 
Razrednice, školska 
liječnica, prof.TiZK, 

školska pedagoginja, 
školska psihologinja  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Tijekom 

nastavne 
godine 

 
 
 
 
 

 
 

Pravilna prehrana i tradicijska 
jela zavičajnog kraja 
Umor i oporavak 
Društveno okruženje i 
prehrambene navike 
Pubertet i promjene 
Moj doprinos zdravom životu 
Slobodno vrijeme i sport 
Sportska natjecanja i 
obilježavanje tematskih dana 
vezanih uz sport 

 
 
 
Radionice, predavanja,  
na satovima razrednih 

odjela, na satovima 
prirode, biologije, kemije,  

školski projekti, satovi 
TiZK 

 

 
 
 
 
Učenici od 5. do 

8. razreda 

 
 
Razrednici, predmetni 

učitelji, školska 
liječnica, prof TiZK,  

školska pedagoginja, 
školska psihologinja 

 
 
 
 

Tijekom 
nastavne 
godine 

 
 

Razvijanje pozitivnih i zdravih 
vrijednosti života i odrastanja 

Radionice, predavanja, 
razgovor 

Učenici od 1. do 
4. razreda 

Gradsko društvo CK 
Krapina 

Tijekom 
nast.godine 

Živjeti zdravo – Hodanjem do 
zdravlja (Europski školski 
sportski dan) 

Projekt ZZJZ, pješačenje 
gradom, poligon –

sportske igre na igralištu 

Učenici od 1. do 
8. razreda, 

roditelji 

ZZJZ, učitelj TZK, 
učitelji Listopad 2016. 

Pubertet i promjene koje donosi 
Živjeti zdravo-tjelesna aktivnost 
Poremećaji prehrane 

 
Roditeljski sastanci 

 
Roditelji  

Razrednici, školska 
pedagoginja, školska 

psihologinja,gosti 
predavači 

 
studeni 2016., 
ožujak 2017. 

 
Teme vezane uz zdravlje sa 
ŽSV-a, stručnih skupova 

 
 

Predavanja, radionice 

 
Učitelji, stručni 
suradnici, ostali 
djelatnici škole 

 
Učitelji, stručni 
suradnici, gosti 

predavači 

 
siječanj, 

travanj,lipanj 
2017. 

RAZVOJ SOCIJALNIH 
VJEŠTINA 

    

Samopoštovanje 
Poticanje kreativnog mišljenja 

 
 

 
 

 
 

 
 



Moje potrebe 
Osjećaji 
Izbor i donošenje odluka 
Prepoznavanje i izražav. emocija 
Empatija 
Isti i različiti-smanjenje socijalne 
isključenosti 
Poštujemo različitosti 
Razvijamo pozitivan stav o sebi i 
drugima 
Moja prava i moje obveze 
Moje mišljenje je važno 
Komunikacijske vještine 

 
 
 

Radionice, predavanja, 
integracija tema kroz 
nastavne predmete, 

školski projekti, 
izvannastavne aktivnosti 
 

 
 
 
 

Učenici od 1. do 
8. razreda 

 
 
 

Razrednici, predmetni 
učitelji, školska 

pedagoginja, školska 
psihologinja, gosti 

predavači 

 
 
 

Tijekom 
nastavne 
godine 

 
Međusobni odnosi i odnos učitelj 

– učenici 

 
Predavanje, prezentacije 

rasprava 

Predst.razreda na 
Vijeću učenika 

Učenici, školska 
psihologinja 

 
siječanj 2017. 

 
Projekt “Trening životnih 
vještina” 

 
 

Radionice 

 
Učenici 6. i 7. 

razreda 

Školska pedagoginja, 
školska psihologinja, 
razrednici,Centar za 
prevenciju ovisnosti 

KZŽ 

 
prosinac 2016. 

–lipanj 2017 

Izgradnja i formiranje osobnog 
stava među vršnjacima 

Radionice Učenici 5.i 6. 
razreda 

Gradsko društvo CK 
Krapina 

prosinac 
2016. 

Koliko poznajemo svoje dijete 
Pubertet i adolescencija 
Buntovnici s razlogom 
Stilovi roditeljstva 
Komunikacija u obitelji 

 
 

Roditeljski sastanci 

 
 

Roditelji 

Razrednici, školska 
pedagoginja, školska 

psihologinja, gosti 
predavači 

 
studeni 2016., 
ožujak, svibanj 

2017. 

Teme vezane uz razvoj socijalnih 
vještina sa ŽSV-a, stručnih 
skupova 
Proučavanje tema u okviru 
zadanog područja 

Predavanja, 
prezentacije, radionice 

 
Individualno praćenje 

literature i medija 

 
Učitelji, stručni 
suradnici, ostali 
djelatnici škole 

Učitelji, stručni 
suradnici, gosti 

predavači 
Učitelji, stručni 

suradnici 

siječanj, 
travanj,lipanj 

2017. 
Tijekom nast. 

godine 

PODRŠKA UČENICIMA  
U UČENJU 

    

Stilovi učenja 
Uskladimo, želje, sposobnosti i 
mogućnosti 
Profesionalno usmjeravanje –  
odluke za budućnost 
Metode učenja i radne navike 
Kako do boljih ocjena – 
pomozimo jedni drugima 

 
 
 

Predavanja, radionice, 
razgovori 

 
 
 

Učenici od 1. Do 
8. Razreda 

 
 

Razrednici, predmetni 
učitelji, školska 

pedagoginja, školska 
psihologinja 

 
 

Tijekom 
nastavne 
godine 

 
 
Školska, županijska i državna 
natjecanja, smotre projekata 

Pripremanje učenika – 
dodatna nastava, 
izvannast.aktiv.  

(razvoj motivacije, 
kompetencija, kvalitetno 

korištenje slobodnog 
vremena) 

 
 

Učenici od 1. Do 
8. Razreda 

 
Učitelji-mentori, 
učitelji-voditelji 
izvannastavnih 

aktivnosti, stručna 
služba škole 

 
 

Tijekom 
nastavne 
godine 

Poticanje darovitosti  
“Mali kreativci” 

Radionice za poticanje 
kreativnog mišljenja 

Učenici 3.i 4. 
Razreda 

Školska psihologinja, 
školska pedagoginja 

razrednice 

Od studenog 
do lipnja 2017. 

 
Programi 

 
Individualan 

 
Učenici od 1. Do 

 
Školska psihologinja, 

 
Tijekom 



 “Mogu bolje”  
“Ja znam i ti ćeš znati” 

savjetodavni rad s 
učenicima, rad učenika s 

učenicima 

8. Razreda  
(teškoće u učenju, 
rizično ponašanje) 

školska pedagoginja, 
svi učitelji, pojedini 

učenici 

nastavne 
godine 

 
 

“Učimo putem projekta” 

Istraživanja, 
prezentacije, proj.nast. 

(razvoj motivac. I 
kompet. Za učenje s 

razumijevanjem) 
 

 
 

Učenici od 1. Do 
8 razreda 

 
 

Školska pedagoginja, 
svi učitelji 

 
 

Od studenog 
do lipnja 2017. 

 
 

„Učiti kako učiti“ 

Istraživanje, 
anketiranje,prezentiranje 
rezultata istraž.Instituta,, 
osmišljavanje učinkovitih 

strategija učenja 

 
Učenici 4. - 8. 

razreda 

 
Školska pedagoginja, 
školska psihologinja, 

učitelji 

 
Tijekom 

školske godine 

Pažnja i učenje 
Kako pomoći djetetu u 
rješavanju školskih obveza 
Što učiniti kad dijete dobije slabu 
ocjenu 
Kako da učenje ne bude 
mučenje 
Problemi u učenju i pisanju 
domaćih zadaća-kako im pomoći 
Kako motivirati dijete na učenje 
Sretno i uspješno dijete 
 
Profesionalna orijentacija 
(predstavljanje programa 
srednjih škola, HZZ-a, budućih 
zanimanja 

 
 
 
 

 
Roditeljski sastanci 

 
 
 
 
 

 
Skupni roditeljski 

sastanak (8. Razredi) 

 
 
 
 
 

Roditelji 
 
 
 
 

 
 
Roditelji učenika 

8. Razreda 

 
 
 

Razrednici, školska 
pedagoginja, školska 

psihologinja, gosti 
predavači 

 
 
 
Školska pedagoginja, 
školska psihologinja, 

razrednici, 
predstavnici SŠ, HZZ-

a 

 
 
 

studeni 2016. 
ožujak, svibanj 

2017. 
 
 
 
 

 
 
Travanj/svibanj 

2017. 

Darovitost kod učenika  
 
Rad s učenicima s posebnim 
edukacijskim potrebama 
(teškoće, darovitost) 
 
Kompetencije, učenička 
postignuća i ishodi učenja (tema 
permanentnog stručnog 
usavršavanja predviđena GPP-
om škole) 

Predavanje 
 
 
 
 
 

Individualno praćenje 
literature i medija 

 
 
 
 
Učitelji, stručni 
suradnici, ostali 
djelatnici škole 

Školska psihologinja 
 
 

Učitelji, stručni 
suradnici, gosti 

predavači 
 

Učitelji, stručni 
suradnici 

travanj 2017. 
 
 

Tijekom 
nastavne 
godine 

PREVENCIJA NASILNIČKOG 
PONAŠANJA 

    

Moć pozitivnih poruka 
Nenasilno ponašanje – 
problematične situacije 
Sukob ili suradnja – temeljni 
pojmovi komunikacije 
Imam li kontrolu nad svojim 
ponašanjem 
Kako se ponašamo prema djeci i 
odraslima 
Vršnjački pritisak, vršnjačko 
pripadanje 
Uloga i pritisak medija 
Promocija odgovornog 

 
 
Radionice, predavanja, 
likovni i literarni radovi, 
na satovima razrednih 
odjela i integracija u 

ostale nastavne 
predmete i 

izvannastavne aktivnosti 
 
 
 
 

 
 
 
 
Učenici od 1. Do 

8. Razreda 

 
 
 

Razrednici, predmetni 
učitelji, školska 

pedagoginja, školska 
psihologinja, gosti 

predavači 

 
 
 
 

Tijekom 
nastavne 
godine 



ponašanja 

 
Projekt  

“Nenasilno rješavanje sukoba” 

Radionica u 4.razredima, 
projekt u 8.razredima 

 
Učenici 4. i 8. 

razreda 

 
Školska psihologinja, 

razrednici 

 
Tijekom nast. 

godine 

„Čuvajmo privatnost – 
nasilje na internetu“ 

 
Radionice, razgovori, 

debate 

 
Učenici 5.-8. 

razreda 

Školski knjižničar, 
pedagoginja i 

predmetni učitelji 

 
Tijekom godine 

 
„Dan ružičastih majica“ 

Radionice, predavanja, 
gostovanja 

 
 

Školska pedagoginja, 
psihologinja,knjižničar, 

razrednici, učitelji  
veljača 2017. 

Disciplina u školi –  
izostajanje s nastave, kršenje 
školskih pravila – kako ih riješiti 
Promicanje prosocijalnog 
ponašanja u našoj školi 

 
 

Predavanje, prezentacije 
rasprava 

 
 

Predst.razreda na 
Vijeću učenika 

 
 

Učenici, školska 
psihologinja 

 
 

ožujak 2017. 

 
Tema u dogovoru s Obiteljskim 

centrom 

Radionica, 
predavanje 

 
Roditelji  

 
Obiteljski centar 

Krapina 

 
Tijekom nast. 

godine 

Protokol o postupanju u slučaju 
nasilja među djecom i mladima 
Nasilno (agresivno) ponašanje 
Pravila i granice – zašto su važni 
Epidemija popustljivog odgoja 
Nasilje putem interneta 

 
 

 
Roditeljski sastanci 

 
 

 
 
 

Roditelji 

 
 

Razrednici, školska 
pedagoginja, školska 

psihologinja 

 
 

rujan, veljača, 
svibanj 2016. 

 
Prevencija nasilja i rizičnog 
ponašanja – nasilje putem 
interneta (tema permanentnog 
stručnog usavršavanja 
predviđena GPP-om škole) 
Predavanje u dogovoru s 
Obiteljskim centrom 

 
Individualno praćenje 

literature i medija, 
predavanja na 

učiteljskim vijećima, 
stručnim aktivima 

 
 
Učitelji, stručni 
suradnici, ostali 
djelatnici škole 

 
 

Učitelji, stručni 
suradnici 

 
 

Tijekom 
školske godine 

PREVENCIJA 
 OVISNOSTI 

    

Opasnosti i rizici koji nas 
svakodnevno okružuju (lijekovi) 
Oprez – računalne igrice I 
opasnosti interneta 
Mediji i sredstva ovisnosti 
Alkohol i droge – utjecaj na 
pojedinca, obitelj i zajednicu 
Štetnost pušenja i alkohola 
Rizične situacije – izazovi i izbori 
Prevencija rizičnih ponašanja 
Rizična ponašanja i posljedice 
na obrazovanje 
Utjecaj vršnjaka na uporabu 
sredstava ovisnosti 

 
 
 

Radionice, predavanja  
na satovima razrednih 
odjela i integracija u 

ostale nastavne 
predmete i 

izvannastavne aktivnosti, 
školski projekti 

 

 
 
 
 
 
Učenici od 1. do 

8. razreda 

 
 
 

Razrednici, predmetni 
učitelji, školska 

pedagoginja, školska 
psihologinja, gosti 

predavači 

 
 
 
 

Tijekom 
nastavne 
godine 

 
Anketa o ovisnostima  

 
Provođenje anketnih 

upitnika  

Učenici 7. i 8. 
razreda. 

 
Školska pedagoginja, 

razrednici 

 
prosinac 2016. 
travanj 2017. 

„Donošenje odluka“ 
 

Radionica 
 

Učenici 7. i 8. 
razreda. 

Gradsko društvo CK 
Krapina 

studeni 2015. 

“Zdrav za pet“ Projekt KZŽ,MZOS, Učenici  8. MUP i PU Krapinsko- Od prosinca do 



MUP razreda zagorske županije svibnja 2017. 

 
Preventivni program 
˝Znam, hoću, mogu˝ 

 
Likovna i literarna 

ostvarenja na određenu 
temu 

 
Učenici od 1. do 

8. razreda 

Školska pedagoginja, 
učitelji, Centar za 

prevenciju i izvanboln. 
liječenje ovisnosti 

ZZJZ KZŽ 

 
Od veljače do 
lipnja 2017. 

 
Mjesec borbe protiv ovisnosti 

 
“Pokretom do zdravlja” 

(obilježavanje Dana osoba s 
posebnim potrebama, Dana 

volontera) 

 
Izrada plakata i 

uređivanje panoa 
Promicanje zdravih 

stilova života, 
sport.aktivnosti i natjec., 
integracija TiZK-međup. 

 
Učenici od 5. do 

8. Razreda 
 
Učenici od 1. do 

8. razreda 

 
Voditelji 

izvannastavnih 
aktivnosti zaduženi za 

uređenje, učenici 
Prof. TiZK, predmetni 

učitelji, razrednici 

 
 
15. studeni do 
15. prosinca 

2016. 

Mobiteli i računala – ovisnosti i 
cyberbulling  
Siguran internet – opasnosti I 
savjeti 
Mladi i alkohol 
Kako prepoznati rizična 
ponašanja (pušenje, alkohol, 
droge) 
Roditeljska podrška 

 
 
 
 

Roditeljski sastanci 
 
 
 

 

 
 
 
 

Roditelji 

 
 
 

Razrednici, školska 
pedagoginja, školska 

psihologinja, gosti 
predavači 

 
 

 
Tijekom 

nastavne 
godine 

Teme permanentnog stručnog 
usavršavanja predviđena GPP-
om škole) Rad s učenicima s 
posebnim edukacijskim 
potrebama (teškoće, darovitost), 
Nasilje putem interneta 

 
Individualno praćenje 

literature i medija, 
predavanja na 

učiteljskim vijećima, 
stručnim aktivima 

 
 
Učitelji, stručni 
suradnici, ostali 
djelatnici škole 

 
 

Učitelji, stručni 
suradnici 

 
 

Tijekom 
školske godine 

OBILJEŽAVANJE DANA KROZ NASTAVNU GODINU  
KOJIMA INTENZIVNO PROMIČEMO AKTIVNOSTI ŠPP-a 

Hrvatski olimpijski dan Sportske aktivnosti, 
Učenici od 1. do 

8. razreda 

Profesor TiZK, 
predmetni učitelji, 

razrednici 
rujan 2016. 

Europski školski sportski dan 
(Naci.program Živjeti zdravo) 

Hodanjem do zdravlja, 
poligon za TZK 

Učenici od 1. do 
8. Razreda, 

roditelji,učitelji 

Profesor TZK, 
ZZJZ, voditelji INA 

listopad 2016. 

 
Dječji tjedan 

Svako dijete ima pravo na 
slobodno vrijeme 

Radionice, razgovori, 
likovni i literarni uratci, 

uključivanje u 
organizirane akt.DND-a 

 
Učenici od 1. do 

8. razreda 

Učitelji, školska 
pedagoginja, školska 
psihologinja, gosti 
predavači 

 
 
listopad 2016. 

 
Međunarodni dan osoba s 

posebnim potrebama 
“Paraolimpijski školski dan” 

 
Radionice, predavanja, 

sportski susreti 

 
Učenici od 1. do 

8. razreda 

 Udruga invalida 
Zlatar, prof. TiZK, 
školska pedagoginja, 
psihologinja, učitelji 

prosinac 2016. 

 
 

Dan ružičastih majica 
 

Radionice, predavanja, 
gostovanja, promicanje 
nenasilnog rješavanja 

sukoba 

 
Učenici, roditelji, 
ostali posjetitelji 

škole 

 
Razrednici, učenici od 
1. do 8. razreda,  

 
 
veljača 2017. 

 
Dan darovitih učenika 

Radionice, prezentacije, 
razgovori, natjecanja 

Učenici od 1. do 
8. razreda 

Školska psihologinja, 
školska pedagoginja, 

učitelji, razrednici 

 
ožujak 2017. 

 
Svjetski dan zdravlja i 

međunarodni dan sporta 
 

Posjete Domu zdravlja, 
gosti predavači-suradnja 
s ZZJZ, sportski susreti 
– mjesec Živjeti zdravo 

 
Učenici od 1. do 

8. razreda 

Prof.TZK,Školska 
psihologinja 

pedagoginja, učitelji, 
razrednici,ZZJZ 

 
 
travanj 2017. 



 


