
DOPUNSKA NASTAVA IZVANNASTAV

NA 

AKTIVNOST 

DODATNA 

AKTIVNOST 

1.A
Hrvatski 

jezik - 

četvrtak, 5. 
sat 

Bla bla - ponedjeljak, 6. sat Matematika, petak, 5. sat 

1.B

Hrvatski 

jezik, 

ponedjeljak 
5 sat 

Mali znanstvenici, utorak 6.sat Matematika, četvrtak 5. sat

2.A
Hrvatski 

jezik, utorak, 
5. sat

Tenis, 1-4 razred, petak,  

15.35-16.20 -Bobok, Likovna 

skupina, 1.-4. razred, utorak, 

6.sat

Matematika, četvrtak, 5. sat

3.A
Matematika, srijeda, 5.sat LEGO gradionica, srijeda, 6. 

sat  

Matematika, 
petak, 5. sat 

3.B
Hrvatski jezik, ponedjeljak, 5. 

sat 

Mali sportaši, srijeda 6. sat Matematika, 

četvrtak, 5. sat

4.A
Hrvatski jezik (DOP) - četvrtak
(6. sat: 12.55 - 13.40) 

Mladi olimpijci - 

petak-  

(6. sat: 12.55 - 

13.40) 

Matematika 

(DOD) - 

ponedjeljak 

(6. sat: 12.55 - 

13.40) 

HRVATSKI JEZIK 
četvrtak, 0.sat Glumačka družina -

srijeda, 0. sat 

LIKOVNA 

KULTURA 

Likovna kreativna radionica 

(utorak - 7.sat 5.,6.,7.,8.razr) 

Grupa za vizualni identitet 

(ponedjeljak - 7.sat, 

5.,6.,7.,8.razr.) 

GLAZBENA 

KULTURA 

1.utorak 6.sat (orkestar)

2. utorak 7.sat (glazbeni

kreativci) 

ENGLESKI JEZIK 

MATEMATIKA 

Ponedjeljak (7.sat): 5. i 6.raz 

(5.r: prvi i treći tjedan, 6.r:drugi i 
četvrti tjedan u mjesecu)
Srijeda (0.sat): 7. i 8. raz 

(7.r: prvi i treći tjedan, 8.r:drugi i 
četvrti tjedan u mjesecu)

Utorak (7.sat): 5. i 6.raz 

(5.r: prvi i treći tjedan, 
6.r:drugi i četvrti tjedan u
mjesecu) 

Četvrtak (7.sat): 7. i 8.raz

(7.r: prvi i treći tjedan, 8.r: 
drugi i četvrti tjedan u 
mjesecu) 

PRIRODA 

pon (6.sat) - razredna nastava
sri (7. sat) - 5.a
čet (7. sat) - 6.a
čet (7. sat ) 7. i 8.a

pon (7. sat) - 5.a i 6.a
sri (0. sat) - 7. i 8.a



BIOLOGIJA 

Petak (8.sat): 7. i 8. razred 

(7.r: prvi i treći tjedan, 8.r: 
drugi i četvrti tjedan u 
mjesecu) 

KEMIJA 

Četvrtak (7.sat):

(7.r: prvi i treći tjedan, 8.r: 
drugi i četvrti tjedan u mjesecu)

Ponedjeljak (8.sat): 

(7.r: prvi i treći tjedan, 8.r: 
drugi i četvrti tjedan u 
mjesecu 

FIZIKA 
Petak (8.sat): 7. i 8. razred (8.r: 

prvi i treći tjedan, 7.r: drugi i 
četvrti tjedan u mjesecu)

POVIJEST 
Ponedjeljak, 7. sat: 5. i 6. 

razred (5. a prvi  i treći 
tjedan, 6. a drugi i četvrti 
tjedan u mjesecu) 

Četvrtak, 7. sat: 7. i 8. razred
(8 .a: prvi i treći tjedan, 7. a: 

drugi i četvrti tjedan u 
mjesecu) 

GEOGRAFIJA 

--- 

Ponedjeljak 0. sat (5. i 6.) 

Četvrtak 7. sat (7. i 8.)

Poduzetni geo. antropolozi 

Četvrtak 0. sat
Ponedjeljak 7. sat (7. i 8.) 

Srijeda 7. sat (5. i 6.) 

VJERONAUK 

(Kajtazi) 

Debatni klub  
Utorak, 7. sat (5. - 8. r. ) 

Dodatna  

Četvrtak, 7. sat (5.-8.r.)



 

    

TEHNIČKA 
KULTURA 

 1) Modelarstvo 
ponedjeljak 7. sat 

5.-8- razred 

2) Robotika i automatika 

utorak 7. i 8. sat 
5.-8. razred 

 

TJELESNA I 
 

 

1)Školski sportski klub  
Nogomet;rukomet, 
ponedjeljak 

14.50-15.35 

5-8 razred 

 
 

2)Tenis, petak 

14.50-15.35 
5-8 razred 

 

3)Crveni križ, ponedjeljak 
15.35-16.20 

5-8 razred 

 

 

 
VJERONAUK 

(Gelemanović) 

 Ministranti 3.razred, srijeda, 

6.sat  

 dodatna: petak, 5.sat 

NJEMAČKI 
JEZIK 

utorak, 8.sat 

od 4. do 8.razreda 
 utorak, 7.sat 

od 4. do 8.razreda 

 

INFORMATIKA 

 “Joga bonito” - četvrtak 7. i 8. sat pon 7.sat (jedan tjedan 5.a 

drugi 6.a) 

uto 6.sat (jedan tjedan 

3.razredi drugi 4.razredi) 

 


