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Školski projekt 2014./2015.  

Projektna tema:  

 

„ZAIGRANA ŠKOLA“ 

„Zaboravljene igre našeg zavičaja - Učimo o igri kroz igru!“ 

 

 

„Dječja igra je borba protiv ispraznosti društvenog ţivota. (…) 

Sve buduće sklonosti ili nadarenosti obično progovaraju već u dječjim igrama.„ 

 

Miroslav Krleža 

 

 

 U projektu „"ZAigraNA ŠKOLA“ tijekom cijele školske godine poticat ćemo sve 

naše učenike na istraţivanje starih igara i sportova, s osobitim naglaskom na njihovo 

prakticiranje u svrhu promicanja zdravih načina rekreacije i zabave. 

 Ţelja nam je i namjera planiranim projektnim aktivnostima podići razinu svijesti naših 

učenika o potrebi fizičkog kretanja, boravka u prirodi i izravnog kontakta, kao i  kreativnog 

druţenja  s vršnjacima u slobodno vrijeme, što sve više dolazi u pitanje u današnjoj eri 

interneta, suvremenih medija i raznih tehnoloških novotarija. 
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CILJ PROJEKTA: 

- razviti pravilan odnos i zanimanje učenika prema igrama na otvorenom ili u  

zatvorenom prostoru, rekreaciji i  sportu u skladu sa smjernicama iz sadrţaja 

zdravstvenoga kurikuluma 

- poticati učenike na samostalni istraţivački rad 

- osvijestiti učenike o vaţnosti tjelesnih aktivnosti i boravka u prirodi kao preventivnih 

načina za očuvanje i unaprjeđivanje zdravlja osmisliti kvalitetno provođenje 

slobodnog  vremena učenika, zamijeniti modernu tehnologiju 

- razvijati  manualne vještine kroz samostalno izrađivanje igračaka od različitih 

materijala  

- proširivati rječnik zavičajnog jezika (različiti nazivi za igre) 

- potaknuti učenike na češće druţenje s vršnjacima, ali i starijim osobama i na taj način 

razvijati vještine socijalizacije i komunikacije 

- istraţivati , njegovati i čuvati  igre iz zavičajne prošlosti putem dostupnih literarnih, 

povijesnih i drugih izvora te usmene predaje      

- osposobiti učenike za korištenje različitih medija i izvora informiranja  te suradnički i 

istraţivački rad u lokalnoj sredini i zajednici 

- integrirati učenike u sve kulturne i razvojne projekte škole i lokalne sredine koji 

populariziraju igre i sport u najširem smislu riječi 

- uţoj i široj lokalnoj zajednici prezentirati vaţnost igara i sporta u smislu  boljeg 

međugeneracijskog povezivanja i očuvanja zaboravljenih tradicijskih i kulturoloških 

vrijednosti  

- putem javnih kulturnih i sportskih manifestacija, kreativnih radionica i svečanosti u 

našoj školi i mjestu, uţoj  lokalnoj zajednici prezentirati učeničke  kompetencije, 

kreativne vještine i unaprijeđena motorička postignuća       

- osposobljavati učenike za analitičko prosuđivanje, uspoređivanje, obradu i  

kvalitativno vrjednovanje prikupljenih podataka i ostvarenih postignuća 

- zabiljeţiti sve i dokumentirati radi izrade knjiţice (CD, web izdanja) s fotografijama, 

pravilima igre i ostalim sadrţajima  

 

VREMENIK: tijekom školske godine 2014./2015. (od rujna 2014.g. do lipnja 2015. g. ). 
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NOSITELJI AKTIVNOSTI: 

 - učenici škole (razredna i predmetna nastava) 

  -učitelji RN i PN:  

 - Marina Kordi, učiteljica 1.  i 2. razreda,  PŠ Miljevci 

 - Jasminka Stošić, učiteljica 3. i 4. razreda, PŠ Miljevci 

 - Ines Mrva, učiteljica Slovačkog jezika (izborna nastava)  

 - Đora Đorđević, vjeroučitelj(izborna nastava) 

 - Vera Panić, učiteljica TZK 

 - Lidija Medved, učiteljica 1. razreda 

  -Marija Peček, učiteljica 2. razreda 

  -Kristina Pintarić, učiteljica 3. razreda 

 - Marija Vencl, učiteljica 4. razred 

 - Draţen Kovačević, učitelj Glazbene kulture   

 - Nadin Cuca  i Tihana Mađar, učiteljice Engleskog jezika 

 - Đorđe Stanisavljević, učitelj Likovne kulture 

 - Jasmina Fijala, učiteljica Tehničke kulture 

 - Ksenija Vujić, učiteljica kemije 

 - Boţica Filipović Veg, učiteljica hrvatskog jezika 

 - Vladimir Bićanić, učitelj informatike 

 - Ivana Đurasek, učiteljica matematike 

 - Darko Samardţić, pedagog 

 - Eva Turza Mitrović, knjiţničarka 

 - ostali učitelji 

 - članovi kulturne udruge „Matica slovačka Miljevci“ 

 - Udruga ţena „Bukovica u srcu“ 

 - KUD „Lipa“ Nova Bukovica 

 - roditelji, bake , djedovi (i drugi srodnici) učenika 

 

PRILOZI (DOKAZI): 

 - novinski napisi, literarna i likovna ostvarenja  

   (školski list, mreţna stranica škole, tisak brošure sa zbirkom igara) 

 - fotografije (ppt) 

 - video, audio-zapisi i intervjui   

 - analize i izvješća, ankete, panoi 
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 Dio projektnih sadrţaja učenici će tijekom godine ostvariti u redovitoj nastavi, a dio na 

satima izborne nastave, izvannastavnih  i izvanškolskih aktivnosti.   

      Tijekom školske godine na mreţnoj stranici škole u posebnoj rubrici bit će 

objavljivani svi skupljeni materijali (fotografije, članci, videosnimci, anketna pitanja i slično). 

Svi materijali će se na završetku projekta obraditi i analizirati te predstaviti kao objedinjeni 

rezultati na kraju školske godine 2014./2015.  

 

Koordinatori projekta: Jasminka Stošić 

Ključne riječi: igre, društvene igre, zdravstveni odgoj, zdravlje, prijateljstvo, obitelj 

Vremenik Aktivnosti Nositelji aktivnosti 

 

Tijekom rujna 2014. 

 

 

 

10. rujna 2014. 

Hrvatski olimpijski 

dan 

 

 

 

 

 

 

 

20. rujna 2014. 

Miljevački dani 

kukuruza 

 

-izrada panoa i prezentacije 

(upoznavanje učenika i roditelja  s 

temom projekta) 

-provođenje početne ankete 

-istraživanje igara, sakupljanje 

materijala (pojašnjenje igara) 

-objava na mrežnoj stranici škole 

 

-sportske aktivnosti (igranje pojedinih 

zavičajnih igara) na igralištu; 

fotografiranje, dokumentiranje 

događaja 

 

-istraživanje i prezentacija igara  iz 

slovačke tradicije 

 

 

-Mladi knjiţničari 

 

-Pedagog 

 

-Razrednici, 

knjiţničarka 

 

-Učitelj informatike 

 

 

-Učiteljica TZK, 

učiteljica 3. razreda MŠ 

-novinarska druţina 

 

 

-učiteljica slovačkog 

jezika, učenici 

slovačkog jezika, 

učenici PŠ Miljevci 

 

 

Krajem rujna 

/početkom listopada 

2014. 

Pozdrav jeseni 

 

-izvanučionična nastava; integrirani 

dan, održavanje igara na otvorenom 

 

-učenici RN i PN, 

učiteljica TZK, 

voditeljica sportske 

skupine, deţurni učitelji 

 

1. listopada – 

Međunarodni dan 

starijih osoba 

-održavanje međugeneracijskog 

susreta pod nazivom “Kako su se igrali 

naši stari?“ 
- istraživački rad: intervjuiranje 

mama, baka i prabaka o igrama 

njihovog djetinjstva 

 

-demonstracija igara 

 

-učenici, učiteljice, 

roditelji PŠ Miljevci, 

 

-učenici i učiteljica   4. 

razred MŠ 

-učenici i razrednica 6. 

razreda 

-roditelji, bake i djedovi 
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Početkom listopada 

Dječji tjedan 

-upoznavanje dječjih prava i 

osvješćivanje prava djeteta na igru 

oslikavanjem školskog igrališta 

prikazima dječjih igara 

-organizirati u tim danima posebne i 

prigodno odabrane igre 

-izrada drvenih i drugih igračaka 

-pedagog 

-Mladi knjiţničari 

-učenici i učiteljice RN 

 

 

-učenici 7.razreda 

 

 

15. listopada 2014. 

 

Mjesec hrvatske knjige 

-književna  radionica s temom „Opisi 

dječjih igara u književnim djelima za 

djecu“ 

-posjet književnika (iznošenje iskustava 

dječjih igara) 

 

 

-Mladi knjiţničari i 

knjiţničarka 

 

- učenici i učiteljica 3. 

razreda MŠ 

- učenici 5. razreda, 

učiteljica hrv. jezika 

 

 

20. listopada 2014. 

Dan jabuka 

 

-posjet školskom voćnjaku i igranje 

prigodnih igara s jabukama 

 

 

-učenici 1. i 2. razreda 

MŠ 

 

Do 15. studenog 2014. 

 

 

-Literarni i likovni natječaj s temom „ 

Omiljena igra moje bake/moga djeda“ 

-izložba radova, nagrađivanje najboljih 

 

 

 

-PŠ Miljevci i matična 

škola , učiteljice 

–svi učenici škole 

-učiteljica hrvatskog 

jezika 

-knjiţničarka 

-učitelj likovne  kulture 

 

 

 

22. studenog 2014. 

Blagdan sv. Cecilije 

-nastupom na školskoj  priredbi 

oživotvoriti glazbene tradicijske igre 

zavičaja (s plesom i pjevanjem) 

 

-učitelj glazbene kulture 

-učiteljice RN 

-voditelji INA KUD-a 

-učenici RN i PN 

 

Od 15. studenog do 15. 

prosinca 2014. 

Mjesec borbe protiv 

ovisnosti 

-predavanje učenicima o kreativnom i 

zdravom planiranju slobodnog 

vremena 

- pedagog 

- učenici RN i PN 

 

 

Tijekom školske 

godine 

Igre u kemiji: radionice izrade igraćih 

karata 

-učiteljica kemije 

-učenici 8.razreda 

 

Tijekom prosinca 

-istraživanje starih igara i sportova 

(njihove propozicije i pravila koristeći 

različite izvore- knjige, internet, 

časopise, usmenu predaju 

-prikupljanje i izrađivanje  tradicijskih 

rekvizita i pomagala –igračaka 

-izrada drvenih jaslica i sl. 

-učenici od 2.-8.r., 

razredni učitelji 

 

-učiteljica tehničke 

kulture 

-učitelj likovne kulture 

-roditelji i dr. 
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Prosinac 2014. 

 

 

Naučiti tradicionalnu englesku dječju 

igru „Conker“ 

 

 

-izrađivati slikovnicu „Stare igre moga 

zavičaja“ (za likovno uređenje knjižice) 
 

 

-učenici  PŠ 

-učiteljica engleskog 

jezika PŠ 

 

-voditeljica Likovne 

skupine, 1.-4.r., učiteljice 

-učenici i učiteljice PŠ 

 

„Proslavimo Boţić 

zajedno! 

-2.međugeneracijski susret: posjet 

starijima i nemoćnim sumještanima, 

istraživanje: intervjui sa domaćinima o 

njihovim dječjim igrama 

-Najuspjelije likovne prikaze uporabiti 

kod izradbe božićnih čestitki za stare i 

nemoćne sumještane 

 

 

-vjeroučitelj 

-pedagog 

-učenici 5. razreda, 

razrednik 

 

 

Tijekom zimskog 

odmora učenika 

(siječanj 2015.) 

 

Učenici će intervjuirati  svoje roditelje, 

bake i djedove kako bi im što 

podrobnije opisali svoje omiljene 

zimske igre (igre na snijegu i ledu i 

dr.). 

 

 

 

-Učenici predmetne 

nastave 

-učenici 4.r.PŠ i mš 

(učiteljice) 

- učiteljica hrvatskog 

jezika 

 

Tijekom veljače 2015. 

-Sudjelujući u kreativnoj radionici uz 

pomoć starijih učenika škole i roditelja, 

učenici će izraditi i pribaviti potrebne 

rekvizite  koje će moći primijeniti 

prilikom izvođenja  starih igara i 

sportova u proljetnom periodu (štule, 

potkove, obruče, vijače, elastične vrpce, 

pikule,...). 

 

-učiteljica tehničke 

kulture 

-učitelj likovne kulture 

 

Pokladni utorak 2015. 

 

-izvesti„Pokladni ples na štulama“ 

i sudjelovati u pokladnoj povorci kroz 

mjesto (hod na štulama). 

 

 

 

 

-učenici i učiteljice PŠ 

Miljevci 

Oţujak 2015. 

 

- upriličiti 3. međugeneracijski susret 

“Kako su se igrali naši očevi, djedovi, 

...“ , zabilježiti i obraditi što više 

podataka o igrama i starim sportovima 

-učenici, učiteljice PŠ, 

učenici 3.r. i 5. razreda, 

učiteljica 3.r. i  razrednik 

5. razreda 

 

Krajem oţujka 2015. 

-naučiti igrati tradicionalnu englesku 

igru „Egg hunting“ 

 

 

 

 

-učenici PŠ 

-učiteljica engleskog 

jezika PŠ i MŠ 

-učenici 2. razreda mš 
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Travanj 2015. 

Pozdrav proljeću 

 

Upriličiti izlet u prirodu„Pozdrav 

proljeću“  i pri tomu igrati prikladne 

igre naših starih - na otvorenom,  

igračkama koje su djeca sama 

napravila 

 

 

 

-učenici i učiteljice RN 

-učenici PN 

-učiteljica TZK 

-voditeljica Sportske 

skupine 

-deţurni učitelji 

Tijekom svibnja 2015. 

-završne ankete 

-prikupljanje svih materijala 

istraživanja 

-pedagog 

 

Krajem svibnja 2015. 

 

Dan škole 

 

 

 

 

Dan otvorenih vrata 

-na priredbi predstaviti rezultate 

školskog projekta putem video 

projekcije i panoa 

-prezentacija školskog lista „Cvrčak- 

objedinjeni prikazi rada na projektnim 

sadržajima i aktivnostima 

 

-upriličiti tematsku izložbu “Tradicijski 

rekviziti i opis starih igara i sportova“ 

(uz pisana pravila i foto- priloge) 

 

-na školskom igralištu održati „Mini- 

olimpijadu starih sportova“ 
 

 

-učitelj informatike 

-učiteljica hrvatskog 

jezika 

-knjiţničarka, Mladi 

knjiţničari 

 

 

-učenici 8.r., razrednica 

-novinarska druţina 

 

 

-svi učenici škole 

-učitelji škole 

-učiteljica TZK 

-učenici INA ŠŠD 

„Baqua“ 

 

 

Lipanj 2015. 

-upriličiti završnu svečanost i nastup 

-predstavljanje  presjeka rada i 

konačne projektne rezultate 

 

-učenici i učiteljice PŠ 

Miljevci 

 

Sastavile: Jasminka Stošić, učiteljica PŠ Miljevci, Lareta Ţubrinić, ravnateljica 
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Zaigrajmo 

zaboravljene  igre našeg 

zavičaja! 


