PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLE
SADRŽAJ RADA


VRIJEME
RADA

početak školske godine ⇒ 07.09



Svjetski dan srca ⇒ 27.09 ( izložba)




Dan učitelja ⇒ 05.10.
Svjetski dan pješaka ⇒ 06.10. akcija VOLIM HODANJE






Međunarodni dan djeteta ⇒ 05.10. ŠKOLSKA PRIREDBA
⇒ 13.10.





Dan neovisnosti ⇒ 08.10.
Međunarodni dan školskih knjižnica ⇒ 26.10.
Dan zahvalnosti za plodove zemlje ⇒ 28.10. ŠKOLSKA
PRIREDBA; BLAGOSLOV
Međunarodni dan štednje ⇒ 31.10.












rujan

NOSITELJI AKTIVNOSTI


razrednici ⇒ SRO; RSP, ravnateljica



literarne, likovne skupine




učitelji i stručni suradnici, ravnateljica
učitelji i učenici 3. i 4. razreda, uč.
tzk-a, knjižničarka, pedagoginja;
koordinatorica: Marina Vuković
literarne, likovne skupine, INA iz eng.i
njem. jezika, školski zbor itd.
knjižničarka, literarne, likovne skupine
knjižničarka
vjeroučitelji, razrednici, župnik, zbor
razrednici ( SRO), učitelji Škole RPS,
ravnateljica
knjižničarka

listopad







Mjesec hrvatske knjige ⇒ 15.10. – 15.11.
Mjesec hrvatske knjige ⇒ 15.10. – 15.11. ; susret s
književnikom
Međunarodni dan tolerancije ⇒ 16.11.



studeni




Dan sjećanja na Vukovar ⇒ 18.11.




Mjesec borne protiv ovisnosti
posjet kinu/kazalištu
prosinačke svečanosti : Sv. Nikola ⇒ 06.12;
ŠKOLSKA PRIREDBA = BOŽIĆ ( izložbe itd.)





prosinac



knjižničarka, literarna i novinarska
skupina
literarne i likovne skupine, INA iz eng. i
njem jezika
literarne i likovne skupine; povijesna
skupina,
razrednici ( SRO), školski liječnik, RPS
učitelji/ pedagog
literarne , likovne, dramskorecitatorska skupine, školski zbor,





knjižničarka , male vezilje, šk. zadruga
i dr.

Dan dubrovačkih branitelja ⇒ 06.12.
Tjedan solidarnosti ( Hrvatski crveni križ) ⇒ 8. – 15.12.






Veliki dan hrvatskog sporta ⇒ 11.01.
Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske ⇒ 15.01.



Dan sjećanja na Holokaust i sprječavanja zločina protiv čovječnosti
⇒ 27.01.





Karnevalske svečanosti ⇒ 15.02. = VELIKA POVORKA







siječanj



povijesna skupina, literarna skupina
razrednici ( SRO)



sportske skupine Škole
povijesna skupina
povijesna skupina






veljača





učitelji i učenici Škole; školska zadruga
literarne i likovne skupine i dr.
učitelji i učenici Škole

Program Znanost mladima ; Lidrano , Sportska natjecanja
Dani hrvatskog jezika ⇒ 11.-17.03. ( izložba)
Svjetski dan voda ⇒ 22.03.



ožujak





učitelji i učenici Škole
literarne skupine
ekološke skupine

Svjetski dan zdravlja ⇒ 07.04..
Dan planeta Zemlje ⇒ 22.04.
posjet kinu/kazalištu



travanj





razrednici (SRO),školski liječnik
ekološka skupina i dr.
učitelji/ pedagog





Majčin dan ⇒ 09.05



svibanj





likovna , literarna grupa
ravnateljica, učitelji
knjižničarka




Dan škole⇒ 11.. 06. u GKS –u, ŠKOLSKA PRIREDBA

lipanj



voditelji svih izvannastavnih aktivnosti;
knjižničarka, razrednici, ravnateljica

Srpanj /
kolovoz



dramsko- recitatorske, likovne
skupine



Valentinovo – dan zaljubljenih ⇒ 14.02. ( izložba)

Program Znanost mladima ; Lidrano , Sportska
natjecanja

Međunarodni dan muzeja ⇒ 18.05

Stjepan Radić ( izložba)



Školski list , izložbe
Prigodni program za učenike 8.r. ⇒ lipanj



Prigodni program za prijam prvaša. ⇒ kolovoz





