Predmetna nastava – 5.-8. razred – termini dopunske i dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti

Termin dopunske nastave

Andrijević,
Andriana
Blažević,
Kaja
Blažina,
Sanja

Termin dodatne nastave

Plava smjena ujutro - crvena
Plava smjena ujutro - crvena smjena
smjena popodne (srijeda
popodne (srijeda 13:00), plava
12:15), plava smjena
smjena popodne - crvena smjena
popodne- crvena smjena
ujutro (utorak 13:00)
ujutro (srijeda 15:40-16:25)
Ponedjeljak 13.05 i jutarnji i
Utorak 13.05 i jutarnji i
popodnevni turnus
popodnevni turnus
PRIJE PODNE: utorak- 7.sat,
PRIJE PODNE: srijeda- 7. sat,
POSLIJE PODNE: petak- 6.sat
POSLIJE PODNE: četvrtak- 6. sat
(ili prema dogovoru)

Naziv izvannastavne
aktivnosti

Termin izvannastavne

/

/

/

/

/

/
PONEDJELJAK - PETAK - 13:00 - 14:00 i
DODATNI KLIZNI SAT PO DOGOVORU S
UČENICIMA

Bohaček,
Ines

/

/

ATLETIKA - KROS ODBOJKA

Brlek, Nađa

Crvena smjena poslijepodne: petak,
6. školski sat
Plava smjena poslijepodne: utorak,
5. sat

/

/

/

Delić, Božica

jutarnja smjena: utorak i srijeda
7.sat i petak 6.sat, popodnevna
smjena ponedjeljak, utorak,
četvrtak i petak nulti sat od 13:00) i
ponedjeljak 5.sat

jutarnja smjena: utorak i
srijeda 7.sat i petak 6.sat,
popodnevna smjena
ponedjeljak, utorak, četvrtak i
petak nulti sat od 13:00) i
ponedjeljak 5.sat

/

/

Devčić
Berislav

četvrtak 13 sati (i jutarnja i
popodneva smjena)
Po dogovoru s učenicima mogući
dodatni termini.

ponedjeljak 13 sati
popodnevna, petak 13 sati
jutarnja smjena

Dimnjaković,
Darinka

Fabijanić,
Kristina
Fratrić,
Martina

Galić,
Marica

Galović,
Marija

četvrtak 7. sat između smjena

utorkom ujutro, 7.sat i srijedom
popodne, 0. sat.
Utorak: ujutro: 7. sat; popodne 0.
sat
Ujutro - Ponedjeljak 6.sat dop/dod
7.raz i 7. sat dop/dod 8.raz.
Utorak 7.sat dop/dod 7.raz i Srijeda
7.sat dop/dod 8.raz POPODNE četvrtak 0 sat dop/dod 8.raz. i petak
0 sat dop/dod 7.raz
/

utorak 7. sat između smjena

Literarno-recitatorska

Crvena ujutro - srijeda 7.sat, Crvena
popodne - ponedjeljak 0.sat Tako je u
pripremnom razdoblju. Ako je vrijeme
nastupa onda po potrebi u jednom danu i
više sati.

/

/

/

Četvrtak: ujutro: 7. sat;
popodne 0. sat

/

/

/

/

/

ponedjeljak ujutro , 8. sat,
nastava popodne četvrtak 0.
sat

/

/

Gregorić,
Josip
Herceg, Igor

ROBOTIKA
/

Hofer,
Matea

/

Ivančić,
Karmen

/

/
tjedan ujutro:
utorak (13:00 - 13:45)
tjedan popodne:
četvrtak (13:00-13:45)
U tjednu kada je crvena
smjena ujutro, a plava
popodne imam blok sat u
četvrtak, 7. i 8. sat. To je od
13:10 do 14.45 sati.

Biblijske priče u životu
djece i mladih

Plava smjena ujutro: Četvrtak 1. i 2. sat
Crvena smjena ujutro: Četvrtak 6. i 7. sat
Termin će biti ponedjeljkom ili srijedom
od 13 do 13.45 sati (ovisno o dogovoru s
učenicima)

Školski vrt

Srijeda 13:00 - 13:45 ili prema potrebi u
dogovoru s učenicima

/

/

Ivančić,
Mirela

četvrtak u 13:00 (tjedan ujutro i
tjedan popodne)

Javorović,
Senka

Popodnevna smjena - ponedjeljak u
13h (po dogovoru i petak u 13h)
Jutarnja smjena - srijeda 7. sat

utorak u 13:00 (tjedan ujutro i
tjedan popodne)
Popodnevna smjena - petak
6.sat (po dogovoru i petak u
13h) Jutarnja smjena utorak 7. sat

/

/

/

/

Jerčinović,
Ines

/

/

Atletika - djevojčice

Jurjević,
Edita

petak u 13 sati ( neovisno o smjeni)

/

Dramska skupina

Kraljev,
Maja

/

/

1. PJEVAČKI ZBOR, 2.
ŠKOLSKI BEND, 3.
SLUŠAONICA

Lauš, Loreta

Petak (prijepodne), 0. i 7. sat

Maček,
Matija

U zaduženju nemam dopunsku
nastavu,ali ću je po potrebi voditi u
vrijeme dodatne nastave

Mandić
Gregurić,
Diana

Nastava ujutro : ponedjeljak 7.sat
(13:00) i srijeda 7.sat (13:00).
Nastava poslije podne: ponedjeljak
0.sat (13:05),četvrtak 0.sat (13:05))

Utorak (popodne), 0. sat
Četvrtak (popodne), 0. sat
Crvena smjena - nastava
poslijepodne - utorak- 0.sat
(13.05-13.50)
Plava smjena - nastava
poslijepodne - četvrtak - 7 sat
(19.00-19.45)
Nastava ujutro: četvrtak 6.sat
(12:15), po dogovoru 7.sat.
Nastave poslije podne: 0.sat
(13:05).

Utorak i četvrtak od 13,00 - 14,00
(obzirom da je natjecanje 13.10. 2021. do
tada će treninzi biti svaki dan. Nakon
toga će biti u naznačenim terminima.
Termin će biti klizni, u dogovoru s
učenicima ( ovisno o opterećenju učenika
i pripremama za
smotre/natjecanja/obilježavanje važnih
datuma)
ŠKOLSKI ZBOR: 2 sata tjedno, a po
potrebi više - SRIJEDA (13:00 - 13:50) I
PETAK (13:00 - 13:50); ŠKOLSKI BEND: 1
sat tjedno, a po potrebi više - ČETVRTAK
(13:00 - 13:50); SLUŠAONICA: 1 sat
tjedno - UTORAK (13:00 - 13:50)

/

/

/

Crvena smjena popodne - utorak 0.sat 13.05-13.50
Plava smjena popodne -četvrtak 0. Sat 13.05-13.50

/

/

Milićević,
Matea
Palčić,
Mihaela
Peruš, Irena
Plantaš,
Maja

Ponedjeljak, 7./0. sat
Engleski jezik Crvena smjena 3. c, d
ponedjeljkom 5. sat ujutro, 0. sat
poslijepodne. Plava smjena 3. a
srijedom 6. sat ujutro, 0. sat
poslijepodne.
četvrtkom, od 13.05 do 13.50
plava smjena ujutro: utorak (13:00 13: 45), plava smjena popodne:
četvrtak (13:00 - 13: 45)

Požgaj, Maja

Jutarnja smjena - srijeda 7. sat,
popodnevna smjena utorak 0. sat.

Pučar,
Katarina

/

Samarin,
Mario

ujutro i popodne: četvrtak, 13:10 13:55, (0. odnosno 7, sat)

Samarin,
Sonja

/

Sirovica,
Ivan
Stojković,
Ratko

Utorak, 7./0. sat

/

/

Engleski jezik Plava smjena 2.a
i 3. b petkom 5. sat ujutro, 0.
/
sat poslijepodne.

/

petkom, od 13.05 do 13.50

/

/

/

/

/

Prva pomoć

Jutarnja smjena - četvrtak 7. sat,
popodnevna smjena četvrtak 0. sat.
Napomena - moguće da će biti promjena.

/

/

/

/

/

/
Utorak od 13:05 do 13:50 i petak od
13:05 do 13:50
Termini su: ponedjeljak, srijeda i petak
od 13:05 - 13:55

Jutarnja smjena - ponedjeljak
7. sat, popodnevna smjena
ponedjeljak 0. sat.
Nastava ujutro:
utorak, 13:00 - 13: 45 (uživo),
18:00 - 18:45 (on-line)
Nastava popodne:
srijeda 13: 00 - 13: 45 (uživo),
četvrtak 9:15 - 10:00 (on-line)
ujutro i popodne: petak,
13:10 - 13:55, (0. odnosno 7,
sat)
crvena smjena ujutro:
ponedjeljak, 8. sat i utorak,
6.sat; crvena smjena
popodne: utorak, 7. sat

Ponedjeljak od 13:05 do 13:50

/

Klub mladih
tehničara/Robotika

/

/

Badmintonska sekcija

Strmečki
Vučina,
Ivana

/

/

Likovna grupa

Srijedom i četvrtkom od 13.00-14.00 sati
i petkom 7. sat.
Po potrebi će se dogovarati i drugi
termini vezano uz terensku nastavu ili
potrebe rada likovne grupe

Studen,
Daniela

Nastava ujutro-UTORAK-13.0013.45, Nastava popodneČETVRTAK-13.00-13.45

/

/

/

Štambuk,
Karmen

Utorak, 13.- 14. sati, međusmjena

Srijeda, 13.-14. sati,
međusmjena

/

/

4.razred PŠ Plešivica -srijeda
0.sat

/

/

Ujutro - četvrtak 6.sat,
Popodne-četvrtak 0.sat

Eko grupa

Ujutro - srijeda 7.sat , Popodne - srijeda
0.sat

/

/

Prometna grupa

Crvena smjena ujutro 7. sat srijeda i
petak ili po dogovoru s učenicima.

-

-

/

/

Tandarić,
Natalija
Topolnjak,
Ana

Tunuković,
Martina

4C - utorak ( jutarnja smjena ) 6.sat
; 4C- utorak ( popodnevna smjena )
0.sat , PŠ Volavje - petak 0.sat
Ujutro-utorak 7.sat, Popodne petak 0.sat
Nastava ujutro:
5. b, 7. a, 7. b, 8. c - četvrtak 7. sat
(13:00 – 13:45)
8.c – utorak, 6. sat
Nastava poslijepodne:
7. d – utorak 6. sat
5. b – četvrtak 6. sat

Nastava popodne:
8.c – utorak, 6. sat
Nastava poslijepodne:
7. d – utorak 6. sat

Turk, Vesna

/

/

Vlašić, Maja

ujutro: srijeda 6. sat,
popodne: utorak 0. sat

Vukušić,
Ljiljana

crvena ujutro 7.sat / plava popodne
0.sat - petak ;
crvena popodne
0.sat / plava ujutro 7.sat -četvrtak

ujutro: petak 7. sat,
popodne: utorak 6. sat
crvena ujutro 7.sat / plava
popodne 0.sat - srijeda ;
crvena popodne 0.sat / plava
ujutro 7.sat - utorak

