
Izvedbeni plan i program GOO -a - planiranje prema ishodima

Naziv Razvoj osobnog identiteta uz uvažavanje manjinskih nacionalnih identiteta te 
hrvatskog domovinskog identiteta

Svrha Razviti kod učenika svijest o vlastitom i nacionalnom identitetu te poticati na interkulturnu 
otvorenost i komunikaciju prema nacionalnim manjinama

Ishodi (učenik će moći) 

Strukturne dimenzije građanske 
kompetencije:
Ljudsko - pravna dimenzija
Među/kulturalna dimenzija
Društvena dimenzija

 Odrediti svoj osobni identitet i nabrojati neka od njegovih najvažnijih obilježja
 Identificirati različite identitete koji postoje u školi i lokalnoj zajednici prema spolu, nacionalnoj, 

religijskoj i jezičnoj pripadnosti
 Prepoznati i imenovati nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
 Opisati obilježja hrvatskog domovinskog identiteta te objasniti značenje kulturnog identiteta

Kratki opis aktivnosti
(poveznice aktivnosti s građanskim 
odgojem)

Hrvatski jezik -  1 sat
Nastavno područje: Jezik 
Tema: Hrvatski jezik i dvojezičnost
Postignuća: razumjeti ulogu hrvatskoga jezika kao službenog jezika; razumjeti ulogu manjinskog jezika

Likovna kultura - 2 sata
NASTAVNO PODRUCJE Prostorno 
oblikovanje/3D TEME
Masa/volumen i prostor - Osnovni trodimenzionalni oblici
Kljucni pojmovi: kip, kiparstvo, kipar, prostor-masa/volumen 
Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrednovati
Primjeri likovno-umjetničkih djela: hrvatski likovni umjetnik/kipar Ivan Meštrović u kontekstu hrvatskoga kulturnog 
identiteta; keramička posuda Vučedolska golubica kao jedan od prepoznatljivih simbola grada Vukovara u kontekstu 
izgradnje zajedničke domovinske kulture



Glazbena kultura - 2 sata

Nastavno područje: Pjevanje i sviranje
Cjeline i teme: Glazba kao simbol kulturnih vrijednosti nacionalne, europske i svjetske kulture, Tradicijska glazba 
Hrvatske i manjinskih naroda u Hrvatskoj Cilj/svrha jedinice ishoda učenja:
Pjevanjem, sviranjem, pokretom izraziti obilježja tradicijske glazbe pojedinih regija Hrvatske, 
nacionalne, europske i svjetske kulture.
Ishodi učenja:
Prepoznati i razlikovati odlike narodne pjesme u različitim regijama Republike Hrvatske.
Vrednovati svoje radove i radove drugih razvijajući asertivnost i empatiju.
Oblikovati stajalište kako prema svojoj, tako i prema kulturi i tradiciji drugih naroda.
Aktivnim muziciranja u grupi razvija se socijalna integracija i prihvaćanje svih članova grupe.

Nastavno područje: Slušanje i upoznavanje glazbe
Cjeline i teme: Oblikovanje glazbenog djela, Glazba kao simbol kulturnih vrijednosti nacionalne, 
europske i svjetske kulture
Cilj/svrha:

Aktivnim slušanjem, analizom glazbenih primjera, učenik ce usporediti i kritički prosuđivati 
glazbena djela različitih vrsta i zaključiti koje su značajke vokalno-instrumentalne glazbe u 
kontekstu glazbeno- stilskih razdoblja, perceptivnog doživljaja i usavršavanja vlastitoga estetskog 
okvira.
Ishodi učenja
Zaključiti na temelju slušanja i analize glazbenih djela te razgovorom koje su temeljne značajke 
glazbenog djela.
Oblikovati stajalište kako prema svojoj, tako i prema kulturi i tradiciji drugih naroda.
Razumjeti fizičku, emocionalnu, intelektualnu, estetsku, socijalnu, religioznu i duhovnu dimenziju 
ljudskog iskustva.
Razvijati sposobnost doživljavanja i razumijevanja glazbenih djela nacionalne, europske i svjetske 
kulture.
Razvijati sposobnost povezivanja glazbenih djela s društvenom sredinom i povijesnim okolnostima.

Engleski jezik - 2 sata

6. Moj svijet i oko njega – opisivanje svojega mjesta, grada, domovine i usporedba sa zemljama engleskoga govornog 
područja; 
8. Blagdani – običaji vezani uz proslavu Božića i Uskrsa u nas i u zemljama engleskoga govornog područja 



Odgojno-obrazovna postignuća: kulturološka i interkulturna kompetencija.

Njemački jezik - 2 sata

6. Moj svijet i oko njega – opisivanje svojega mjesta, grada, domovine i usporedba sa zemljama njemačkoga 
govornog područja; 
8. Blagdani – običaji vezani uz proslavu Božića i Uskrsa u nas i u zemljama njemačkoga govornog područja
Odgojno-obrazovna postignuća: kulturološka i interkulturna kompetencija.

Tjelesna i zdravstvena kultura - 1 sat
  15. Narodni ples po izboru iz zavičajnoga područja 
   Obrazovna postignuća:  Promicanje općih ljudskih vrijednosti; Omogućivanje osobne afirmacije učenika;

Vjeronauk - 2 sata
I. cjelina Snaga zajedništva; 
Tema 1. Ja i drugi – zajedno. 
Odgojno-obrazovan postignuća: otkriti, razumjeti i prihvaćati razlike među ljudima; uvidjeti i objasniti zašto je za 
život čovjeka u vjeri potrebna zajednica.

Izborne teme:
1. Vjerski život Židova, Muslimana i pripadnika drugih religija 
Odgojno-obrazovna postignuća: prepoznati važnost poznavanja, prihvaćanja i poštovanja različitosti; 
prepoznati i nabrojiti neke vjerske običaje pripadnika drugih religija

Izvanučionična  aktivnost: 2 sata
Posjeta mađarskom prosvjetnom centru (poslije odlazak u kino ili kazalište) 

Ciljana grupa 5.ai   razred

Način 
provedbe

Model
Međupredmetno i izvanučionično - Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, Engleski jezik, 
Njemački jezik, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk

Metode i oblici 
rada

Oblici rada: Grupni rad, frontalni rad, rad u paru, individualni rad ...
Metode: izlaganje, razgovor, demonstracije, objašnjavanje, rad na tekstu, praktični rad ....

Resursi/ Nastavna sredstva i 
Za učenike: udžbenik, radna bilježnica, plakati . . . . .
Za učitelje: program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za 



pomagala osnovne i srednje škole, projektor, flomasteri ......

Vremenik Hj - listopad  1 sat
Lik - studeni  2 sata
Glazbena kultura - prosinac/siječanj 2 sata
Njemački jezika -  studeni  2 sata
Engleskog jezik - listopad  2 sata
Vjeronauk -  siječanj  2 sata
Tjelesne i zdravstvene kulture - listopad 1 sat
Izvaučionično - 2 sata

14 SATI
Način vrednovanja i korištenja 
rezultata vrednovanja (praćenje, 
vrednovanje i osiguranje kvalitete)

Opisno praćenje 

Troškovnik Trošak odlaska u Mađarski prosvjetni centar
Nositelji odgovornosti Učitelj Hrvatskog jezika, Likovne kulture, Glazbene kulture, Njemačkog jezika, Engleskog jezika, 

Vjeronauka, Tjelesne i zdravstvene kulture, razrednik i učenici petih razreda


