
Planirane aktivnosti Dječjeg tjedna (2. – 6. listopada) 

Tijekom Dječjeg tjedna učenici će posjetiti Dom kulture Našice po idućem 

rasporedu:  

Utorak, 3. listopada  - odlazak u kino predmetna nastava   

(5.-ti i 6.-ti razredi) 

A smjena – polazak iz škole u 11.ooh – kino projekcija: Smisao života jednog psa  

B smjena – polazak iz škole nakon velikog odmora, u 16.15h –kino projekcija:  Smisao života 

jednog psa 

Svaki razred u kino ide u pratnji učitelja kojeg  trenutno ima po rasporedu 

i/ili razrednika. 

Srijeda, 4. listopada – odlazak u kino predmetna nastava (7. i 8. razredi) 

A smjena – polazak iz škole u 11.ooh - kino projekcija:  Smisao života jednog psa  

B smjena – polazak iz škole nakon velikog odmora, u 16.15h – kino projekcija:  Smisao života jednog 

psa 

Svaki razred u kino ide u pratnji učitelja kojeg  trenutno ima po rasporedu 

i/ili razrednika. 

Taj isti dan, u srijedu, 4. listopada za učenike 1.-ih razreda bit će slikanje za Glas Slavonije 

A smjena: 10:20h, i B smjena 13,30h 

Nakon toga za učenike B smjene – 1.b, 1.c, u suradnji s DND- om Našice, održati će se Bolnica za 

medvjediće u periodu od (14.oo – 14.55h) 

Četvrtak, 5.  listopada – odlazak u kino razredna nastava 

A smjena – polazak iz škole- odmah u 8.00h – premijera animiranog filma  

„Neparožderi“  

B smjena- polazak iz škole u 13.30h – premijera animiranog filma „Neparožderi“ 

Nakon filma, učenici obje smjene vraćaju se na nastavu u pratnji svojih 

učiteljica. 

U kuhinji će svaka učiteljica pokupiti užinu za svoj razred nakon povratka 

iz kina, i podijeliti u razredu. 

 



Petak, 6. listopada je nenastavni radni dan.  

Učitelji odlaze na stručnu ekskurziju u Rogašku Slatinu; 6. i 7. listopada u 

6.ooh, dok u isto vrijeme učenici 8.-ih razreda kreću u posjet Karlovcu.  

Važno za učenike 8. –ih razreda 

Učenici 8. razreda 6. listopada 2017. godine (petak) odlaze na jednodnevnu terensku 

nastavu u Karlovac u sklopu Pilot projekta Memorijalnog Centra Domovinskog rata 

Vukovar. Pratitelji učenika su Sandra Tolj Glavaš 8.a, Kristina Fedor, 8.b, Senka Lah, 

8.c, Ančica Bolanča, 8.d, i učitelj Marko Blažević. 

Učenici će se upoznati sa vrijednostima Domovinskog rata i bitkama koje su se vodile na 

tom području. 

 Polazak ispred matične škole u 6.ooh 

 Dolazak učenika u Karlovac u 11,30h 

 Ručak od 12 do 13h u Domu HV-a 

 Nakon ručka učenicima će biti podijeljeni lunch paketi za povratak kućama 

 Predavanje: Domovinski rat od 13.00 do 14.00 (Dvorana OŠ “Švarča”) 

 Podjela učenika u 3 skupine 

 Obilazak:  

 Turanj, Stari grad Dubovac, posjet slatkovodnom akvariju Karlovac Aquatika 

 Povratak kućama u 17.00h 

 

Svim učenicima želimo sretan Dječji tjedan  

 

 

 

 

 

 

Lea Liović, pedagoginja 

U Našicama 29. rujna 2017. godine 


