ŠKOLSKI KURIKULUM UČENIČKE
ZADRUGE GORANKA
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ GORA
ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

Ciljevi Učeničke zadruge za školsku godinu
2018./2019.
•Zadovoljavanje individualnih potreba učenika,
profesionalno informiranje, razvoj sposobnosti, znanja i
vještina kroz samostalni, suradnički i praktični rad.
•Razvijanje vizualnog i kritičkog mišljenja te pozitivnog
odnosa prema estetskim vrijednostima.
•Razvijanje poduzetničkog i stvaralačkog mišljenja te
prepoznavanje i primjena tehničkih sadržaja u životnom
okruženju.
•Razumijevanje prirodnih procesa i njihove važnosti te
razvijanje ekološke svijesti kod učenika.

Namjena Zadruge
•Razvijati i njegovati radne navike, radne vrijednosti i
stvaralaštvo, odgovornost, inovativnost, poduzetnost,
snošljivost i potrebu za suradnjom.
•Omogućiti stjecanje, produbljivanje, proširivanje i
primjenu znanja te razvoj sposobnosti bitnih za
gospodarstvo i organizaciju rada.
•Razvijati svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao
i njegovanje baštine i pučkoga stvaralaštva.
•Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika te
stvaranje preduvjeta za prijenos i praktičnu primjenu
znanja u životu i lokalnoj sredini.
•Razvijati svijest o mogućnostima, dosezima i potrebi
primjene suvremenih znanstvenih, tehničkih i tehnoloških
dostignuća.

Nositelji aktivnosti Zadruge
Voditelj učeničke zadruge, voditelji radionica i sekcija, učenici,
zaposlenici škole, roditelji i vanjski suradnici.

Način realizacije
Teorijska i praktična nastava kroz suradnički i individualni
rad.
Mjesto izvođenja aktivnosti: škola i šira lokalna zajednica.

Vremenik

Tijekom cijele šk. godine, u okviru strukovnih predmeta i organiziranje
edukativnih izvannastavnih radionica.

Troškovnik

Materijali i sredstva za rad sekcija Školski vrt , Ekolozi, Mali kreativci ,
odlasci na izložbe, smotre i natjecanja.

Način vrednovanja

Sudjelovanje na smotrama, izložbama, natjecanjima učeničkog
stvaralaštva, prodaja naših proizvoda koji su nastali kao rezultat rada
učenika zadrugara i njihovih voditelja.

Planirani broj sati
70 sati godišnje

Broj učenika u aktivnostima
30 učenika

ŠKOLSKI VRT
AKTIVNOST: Uređivanje i vođenje brige o školskom voćnjaku i povrtnjaku,
uređenje okoliša škola, briga o kompostištu
CILJEVI: Uočiti i upoznati promjene u voćnjaku i povrtnjaku tijekom izmjena
godišnjih doba. Upoznati karakteristične radove tijekom izmjena
godišnjih doba. Upoznati biljke i životinje koje žive u voćnjaku.
Spoznati potrebu planiranja, osmišljavanja i uređenja školskog
okoliša. Osposobiti učenike za aktivno sudjelovanje. Poticati
roditelje da se uključe u rad. Razvijati osjećaj za lijepo.
NAMJENA: Povezivanje praktičnih spoznaja nastavom prirode.
Osposobljavanje učenika za praćenje i uočavanje promjena u
prirodi. Razvijati radne navike učenika i brigu o voćkama.
Učiniti okoliš škole ljepšim, uređivati cvijetnjak ispred škole,
uređivati zelene površine oko škole.

NOSITELJI: učiteljica Andrijana Petračić, učenici 5.-8.
razreda, roditelji
NAČIN REALIZACIJE:
Posjet voćnjaku kroz godišnja doba, ubiranje zrelih jabuka,
košenje trave i pripremanje voćaka za zimu, orezivanje
voćaka, spremanje zrelih jabuka i pripremanje poslastica od
jabuka povodom dana kruha i zahvalnosti za plodove
zemlje. U proljeće očistiti okoliš škole i posaditi cvijeće.
Povodom dana planeta Zemlje izraditi cvijetnjak ispred
škole. Redovno održavati okoliš škole. Uređivati povrtnjak,
saditi sjeme i sadnice povrća. Brinuti o plantaži lješnjaka.

VREMENIK: 3. rujna 2018. – 14. lipnja 2019.

TROŠKOVNIK: alat za rad, mlade sadnice, vapno
NAČIN VREDNOVANJA:
Izrada tematskih plakata, umnih mapa, biranje
najvrjednijeg cvjećara.

EKOLOZI
AKTIVNOST: osnivanje „ljekovitog kutka“ ( sadnja i uzgoj ljekovitog bilja),
berba , sušenje i prerada ljekovitog bilja u ljekovite preparate,
sušenje dijelova biljaka koji nam služe za:
izradu čestitki (povodom Božića i Uskrsa)
izrada aranžmana ,slika, ukrasnih predmeta
izrada cvjetova od krep-papira
tijekom zime održavanje biljaka u školi

CILJEVI: - upoznati biljni našeg zavičaja nekad i danas
- izraziti poštovanje prema prirodi, živim bićima, drugim ljudima
i samima sebi
NAMJENA: Razvijati radne navike učenika i brigu o voćkama.
Učiniti okoliš škole ljepšim, uređivati cvijetnjak ispred škole,
uređivati zelene površine oko škole.

NOSITELJI: učitelj Joza Gusić, učenici 5. i 6. razreda
NAČIN REALIZACIJE: samostalno istraživanje, fotografiranje biljaka
(bazga, šipak, lipa, kopriva, kupina) ubiranje i
sušenje biljaka, opisivanje biljaka. Izrada
herbarija i pravljenje prirodnih čajeva,
skupljanje plodova.
VREMENIK: 3. rujna 2018. – 14. lipnja 2019.
TROŠKOVNIK: herbarij, košare, kutije za čajeve

NAČIN VREDNOVANJA: Izrada tematskih plakata, fotografiranje,
prodaja proizvoda.

CVJEĆARI
AKTIVNOST: sadnja cvijeća, briga o cvijeću u teglicama i u

okolišu škole
CILJEVI: razvijati preciznost, strpljivost, upoznati različite biljne

vrste, spoznati potrebu za očuvanjem biljaka
NAMJENA: prihodom od prodaje nabavljati nove potrepšine za
rad.
NOSITELJI: Gordana Gali Adamović, učenici 1.-4. razreda

NAČIN REALIZACIJE: U prostoru škole kroz razne kreativne
radionice.

VREMENIK: 3. rujna 2018. – 14. lipnja 2019.
TROŠKOVNIK: Drvene letvice, čavlići, boja za drvo, lančići za
držače, kukice, ukrasni materijali (1.000,00 kn)
NAČIN VREDNOVANJA:
Sudjelovanje na županijskoj smotri učeničkih zadruga, raznim
školskim priredbama te humanitarnim akcijama.

KLASA: 602-02/17-01/15
URBROJ: 2176-28-01-18-01
U Gori, 14. rujna 2018.
Voditeljica Zadruge:

Predsjednica:

Andrijana Petračić

Kata Dvorneković

