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„Škola je život, pjesma i rad(ost)“ 
(naziv projektne aktivnosti) 

 
U školskoj godini 2012./2013. 

 OŠ Vladimira Nazora obilježava važne godišnjice 
 

 

● VREMENIK: tijekom šk. god. 2012./2013. (od rujna 2012. do lipnja 2013.) 
 
● NOSITELJI AKTIVNOSTI: - 
                     -učenici (1. – 8. razreda) 
                                                       
                     -učitelji RN :   Lidija Medved (3. razred) 
                                             Jasmina Puškarić (1. i 2. razred, PŠ Miljevci) 
                                             Jasminka Stošić    (3. i 4. razred, PŠ Miljevci)  
                                                   Kristina Šoić (1. razred)                                                                                                           
                                                   Tamara Šumrada (4.  razred) 
                                             Marija Vencl (2. razred)  
 
                     - učitelji PN: učitelj glazbene kulture Dražen Kovačević, učiteljica hrvatskoga 
jezika Božica Filpović Veg, učiteljica slovačkog jezika Zdenka Kyselicova,  učitelj 
informatike Vladimir Bićanić, učiteljica tehničke kulture Jasmina Bastalić, učiteljica 
engleskog jezika Sabina Jurlina,  vjeroučitelj  Đora Đorđević,  učiteljica prirode, biologije 
i kemije Nada Milković, učitelj likovne kulture Đorđe Stanisavljević, pedagoginja Tanja 
Štefok, knjižničarka Eva Turza Mitrović, svi ostali učitelji, učiteljice i djelatnici škole 
                    - članovi Udruge žena „Bukovica u srcu“ 
                    - članovi kulturne udruge „Matica slovačka Miljevci“ 
                    - lokalna zajednica i župnik Dražen Akmačić 
                    - roditelji (i drugi srodnici) učenika 
 
● PRILOZI (DOKAZI): - digitalne fotografije 
                                     - Ljetopis škole 
                                     - popratni tekstovi u „Cvrčku“ i web stranici Škole 
                                     - analize i izvješća  
                                     - video-spot za himnu škole 
                                     - video snimke nastupa(DVD-i)i audio-prilozi(CD-i) 
 
 
► PLANIRANE PROJEKTNE AKTIVNOSTI ◄ 

 
    Tijekom šk. god. 2012/2013. učenici matične škole Vladimira Nazora te učenici     
područne škole Miljevci, pod vodstvom učiteljica RN i  ostalih učitelja predmetne     
nastave,  uz potporu članova „Matice slovačke  Miljevci“, Udruge žena „Bukovica u     
srcu“, mještana općine Nove Bukovice, roditelja, baka i drugih srodnika naših  
učenika, sudjelovat će u realizaciji ovogodišnjeg školskog projekta pod nazivom  
„Škola je život, pjesma i  rad(ost)“, a u  okviru teme“OŠ Vladimira Nazora obilježava     
važne godišnjice“.                                                                                                                              
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U ovoj školskoj godini obilježavamo: 

 155 godina od prvog spomena školstva na našem području,  
 145  godina od službenog otvaranja škole u N. Bukovici,  
 100.  rođendan školske zgrade u  N. Bukovici i  
 45 godina otkako škola nosi ime Vladimira  Nazora.  

Također, slavimo  jubilarni 10. broj školskog lista „Cvrčak“, a iščekujemo i      
otvaranje novog dijela školske zgrade matične škole.  
     
     Dio projektnih sadržaja učenici će tijekom godine ostvariti u redovitoj nastavi (HJ,  
EJ, PiD, LK, GK, SRO i dr.), a dio na satima izborne nastave (slovačkog jezika i  vjero- 
nauka/rkt) kao i putem izvannastavnih aktivnosti. 
    Preostali dio aktivnosti realizirat će se u i sklopu izvanškolskih aktivnosti, i to u 
organizaciji „Matice slovačke“, koja u vidu kulturne udruge djeluje u Miljevcima  
od 2005. godine, a u njen su rad aktivno uključeni i naši učenici iz PŠ Miljevci,  
pripadnici slovačke nacionalne manjine. Isto tako, dio odrađujemo u suradnji s     
Udrugom žena „Bukovica u srcu“ iz Nove Bukovice koja se zauzima za očuvanje   
narodne lokalne baštine te se brine za postavu Zavičajnog muzeja Nove Bukovice. 
 

►CILJ PROJEKTA◄ 
 
-različitim aktivnostima obilježiti i proslaviti godišnjice vezane uz početke     
 školstva i obrazovanja u Novoj Bukovici  (pjesma!) 

      -povezati različite generacije učenika naše škole i poticati međugeneracijsko    
       razumijevanje, toleranciju i solidarnost  (život!) 

-integrirati učenike u sve kulturne i razvojne projekte škole i lokalne sredine 
      - putem kreativnih radionica i svečanosti u našoj školi i mjestu užoj  zajednici     
        prezentirati učeničke kompetencije i kreativne vještine (rad(ost)!) 
      -uključiti učenike u  različite ekološke aktivnosti škole i lokalne sredine u svrhu 
       estetskog unutrašnjeg i vanjskog uređenja škole i  unaprjeđivanja i zaštite okoliša 
      -djelovati humanitarno i karitativno ulažući projektom uprihodovana novčana      
       sredstva u zadovoljavanje potreba ugroženih skupina u pojedinaca u užoj lokalnoj 
       zajednici  

-učvrstiti suradnju s lokalnom zajednicom i tako ojačati svijest o ulozi Škole kao      
odgojno-obrazovne ustanove koja, uz savladavanje redovnog nastavnog programa,   
čuva i njeguje tradiciju i kulturu ovoga kraja te  upućuje na općeljudske moralne  
vrijednosti, ekološki i   humanitarno djeluje na dobrobit učenika, školske, ali i lokalne   
zajednice  

 
 
►NAČIN REALIZACIJE◄ 
IX. mjesec - RUJAN 
Svetom misom u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije 16. rujna 

započet ćemo, u nazočnosti učenika, učitelja i djelatnika škole, s roditeljima i rodbinom 
učenika,  i s proslavom navedenih  godišnjica.  

U organizaciji  Matice slovačke 22. rujna 2012. godine bit će održana, 5. po redu, 
kulturna manifestacija „Miljevački dani kukuruza“ („Mil'ovecke dni kukurice“), u 
čijoj će pripremi i organizaciji sudjelovati i učenici naše područne i matične škole. 
     Održat će se u prostorijama Hrvatsko – slovačkog kulturnog doma u Miljevcima,      
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a uz učenike, njihove roditelje, učitelje i mještane prisustvovat će joj i visoki uzvanici, 
predstavnici općinske i županijske uprave, te drugih organizacija i kulturno umjetničkih 
društava. 

Učenici PŠ Miljevci sudjelovat će prije toga (uz ostale uzvanike) u svečanom 
mimohodu kroz selo Miljevce i tom prigodom predstaviti našu školu na otvaranju 5. po 
redu „ Miljevačkih dana kukuruza“. U vidu transparenata naglasit će pri tome važne 
jubileje naše škole koje naglašavamo ovim projektom. 
     Predstavljajući školu prigodnim kulturno umjetničkim programom (2 glazbeno-scenske 
točke) prezentirat će javnu i kulturnu djelatnost naše škole, a 17. rujna  u prostorijama PŠ 
Miljevci bit će upriličena i izradba prigodnih rukotvorina (ukrasi od kukuruzovine) koje 
namjeravamo pokloniti našim prijateljima i vršnjacima, gostima iz Slovačke s kojima smo 
ostvarili suradnju prošle godine. Na nastavi slovačkog jezika učenici će na slovačkom 
jeziku napraviti  svoje „profile“ u kojima će opisati svoju školu, te napisati nešto o sebi s 
namjerom ostvarivanja prijateljstva s vršnjacima u Osnovnoj školi Oščadnica - Ustredie u 
Republici Slovačkoj. 
 
  

X. mjesec - LISTOPAD 
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Međunarodnog dana 

djece i Svjetskog dana učitelja prvog tjedna u listopadu, u matičnoj i  PŠ u Miljevcima s 
učiteljima u mirovini (bivšim zaposlenicima škole), bakama i djedovima naših učenika  i 
s članicama Udruge žena „Bukovica u srcu“ organiziramo tematsko druženje pod 
nazivom “Škola - nekad i danas“. 
      Tom prigodom će učenici, intervjuirajući bake, djedove, umirovljene učitelje, doznati 
više kako je bilo nekada ići u školu, a upriličit ćemo i malu prezentaciju školskih 
aktivnosti koje danas provodimo u školi. Članovi „Pčelice“ priredit će kratak prigodan 
literarni program,  a učenici Glazbene škole zaduženi su za glazbeni ugođaj večeri. 
Prikazat će se i videouradak o djelovanju Udruge „Bukovica  u srcu“. U prostorijama 
škole bit će izložene i sve spomenice – Ljetopisi, a u  Zavičajnom muzeju priredit ćemo 
izložbu prikupljenih školskih predmeta iz prošlosti.  
      U PŠ Miljevci, učiteljica slovačkog jezika održat će program pod nazivom „Škola nekad i 
danas: školske klupe naših predaka“ s ciljem sakupljanja informacija o školskom životu 
naših predaka te dijeljenjem životnog iskustva od starijih osoba iz lokalne sredine i 
slovačke manjine. 
    12. listopada povodom obilježavanja Svjetskog dana hrane i Dana kruha učenici od 1.- 
8. razreda matične škole u suradnji sa svojim učiteljima pripremit će izložbu krušnih 
proizvoda i plodova zemlje.  Nekoliko primjeraka s izložbe bit će odneseno u župnu 
crkvu na posvetu i blagoslov, a nakon posvete učenici će blagovati posvećene proizvode. 
 Nakon blagovanja, učenici će posjetiti starije i nemoćne u Novoj Bukovici te će im 
odnijeti krušne proizvode s izložbe.  
     Učenici PŠ Miljevci  sudjelovat će u tradicijskoj pripravi kruha u krušnoj peći, a nakon 
blagovanja i uživanja u „plodovima svoga rada“ posjetit će starije i nemoćne osobe u 
Miljevcima kako bi i njih razveselili krušnim proizvodima iz domaće radinosti. 
     U Mjesecu hrvatske knjige Mlade knjižničarke i knjižničarka u prostorijama škole 
pripremaju izložbu knjiga starih i vrijednih izdanja koje „ljubomorno“ čuvamo u školskoj 
knjižnici kao naše blago.  Na zadanu literarnu natječajnu temu  održat ćemo književnu 
večer uz glazbenu pratnju  učenika uz poziv svim starijim mještanima koji se bave 
poezijom i literarnim stvaralaštvom da nam pročitaju svoje radove. Također, oblikovat 
će se i pano s čitanim radovima te ga prezentirati u glavnom holu.                                                                           
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     Na nastavi hrvatskog jezika učenici 8. razreda obrađuju scenarij – zadatak je napisati 
scenarij po kojemu će biti snimljen videospot za himnu škole. 
 

 
XI. mjesec – STUDENI 

    Uoči blagdana Svih svetih vjeroučitelj će sa dežurnim učiteljima i djecom obići groblje 
te pomoći oko uređenja napuštenih grobova.  
   18. studenog 2012. povodom sjećanja na stradanja grada Vukovara sv. misa zadušnica 
u župnoj crkvi u N. Bukovici služit će se u spomen na sve poginule, kao i poginule bivše 
učenike naše škole u Domovinskom ratu. Nositelj aktivnosti je vjeroučitelj i učitelj 
povijesti. Učenici matične i područne škole  odat će počast palim vukovarskim 
braniteljima i svim poginulim braniteljima iz redova naših bivših učenika minutom 
šutnje i paljenjem svijeća ispred  ulaza u školsku zgradu.   

Povodom Blagdana sv. Cecilije, 22. 11., tradicionalne glazbene večeri koju 
upriličujemo već nekoliko godina,  učenici naše škole predstavit će se solo nastupima 
(pjevačkim i instrumentalnim), prezentirajući glazbene talente koji se u  slobodno 
vrijeme posvećuju glazbi ili u okviru izvanškolskih aktivnosti svladavaju osnove 
glazbene pismenosti u Glazbenoj školi u Slatini.   

Gostovat će učenici gosti iz slatinske i orahovačke glazbene škole, kao i crkveni zbor 
VIS Mirjam iz Nove Bukovice, te Mještoviti zbor Bukovčana. Ova vesela  glazbena 
svečanost održat će se u Domu kulture u Novoj Bukovici. Nositelj aktivnosti je učitelj 
glazbene kulture koji je zadužen za tehničke i audiouvjete, kao i za odabir pjesama, 
učiteljica hrvatskog jezika zadužena za konferansu i pripremu voditelja, učiteljice 
stranih jezika i matematike uz određene učenike zadužene su za uređenje pozornice, 
učitelj informatike zadužen je za snimanje događaja, a članovi novinarske družine za 
fotografiranje i intervjuiranje sudionika. Na radionicama će se tijekom studenog 
izrađivati prigodne „ulaznice“ na kojima ćemo istaknuti važne godišnjice. (opisano u 
Aktivnostima) 
 
      XII. mjesec – PROSINAC 
      Na nekoliko kreativnih radionica u predbožićno vrijeme  uz pomoć roditelja, baka i 
umirovljenih učiteljica koje ćemo uključiti u naše aktivnosti, izrađivat ćemo čestitke i 
različite  ukrase za božićno drvce čijom ćemo prodajom na našoj božićnoj priredbi 
nastojati  uprihodovati sredstva kojima planiramo financirati naše naredne projektne 
aktivnosti. 

Obilježavajući blagdan Božića, učenici naše škole će u okviru godišnjeg plana i 
programa, na satima EJ, NJJ, LK, SRO i INA, te izbornoj nastavi vjeronauka i slovačkog 
jezika, izrađivati čestitke  te ih na tradicionalnoj božićnoj školskoj priredbi (opisano u 
Aktivnostima) prodavati u humanitarne svrhe i tako djelovati humanitarno i karitativno 
u sakupljanu priloga za Caritas i UNICEF.  

 
„Proslavimo Božić zajedno“ (opisano u Aktivnostima) 

 
I. mjesec-SIJEČANJ 
U vrijeme učeničkog zimskog odmora organizirati uz pomoć roditelja unutrašnje 

uređenje učionica matične i područne škole (manji popravci i prilagodbe prostora 
učeničkim željama i potrebama)i time unaprijediti kakvoću življenja u našem školskom 
objektu. Na zidove (hodnike) novog dijela škole postavit će se fotografije u obliku lente 
vremena (izbor fotografija koje prikazuju život i rad škole nekad i sad).                           
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Uz pomoć članova Udruge „Matica slovačka Miljevci“ i učitelja GK Dražena 
Kovačevića snimiti nosač zvuka (CD) s uglazbljenim pjesmama „Malo selo velikoga srca“ 
u izvedbi  učenika PŠ Miljevci, himna škole, tamburaške dionice i nastup najboljeg 
izvođača na Sv. Ceciliji.       

                                                                                                          
II. mjesec-VELJAČA 
Sudjelujući u kreativnoj radionici, uz pomoć starijih učenika naše škole i roditelja 

izraditi simbolične poklone, pri tome ističući važne godišnjice, (origami straničnike s 
logom naše škole) za sve sudionike županijskog natjecanja kojeg smo domaćini u našoj 
matičnoj  školi tijekom veljače.  

Povodom Valentinova organizirat ćemo susret s najstarijim bračnim parom u Novoj 
Bukovici koji će učenicima govoriti o svome životu i ljubavi. Prirediti Večer ljubavne 
poezije s nagrađenim radovima internog školskog natječaja na ljubavnu temu.  

Korelacija nastave informatike i hrvatskoga jezika u 6. razredu – sadržaji 
videosnimanja sa sadržajima filmskih izražajnih sredstava preklopit će se u oblikovanju 
videospota.  

 
III. mjesec-OŽUJAK 
Povodom Međunarodnog dana žena učenici nižih razreda će uz pomoć učiteljica 

izrađivati prigodne čestitke za svoje majke i bake. 
     Na kreativnim radionicama povodom blagdana Uskrsa u PŠ Miljevci okupiti više 
generacija istodobno i prema uputama najstarijih sudionika izraditi prigodne ukrase i 
aranžmane, čija će   prodaja omogućiti realizaciju preostalih projektnih sadržaja i 
aktivnosti. Upoznavanje sa slovačkim načinom ukrašavanja pisanica sa žicom -
karakteristična i jedinstvena slovačka tehnika u svijetu. 
     Za vrijeme proljetnih praznika održat će se u matičnoj školi Mala škola enkaustike 
(opisano u Školskim projektima, str. ), a voditeljica škole je mještanka Nove Bukovice 
baka Anđelka Jambrešić. 
     Na nastavi hrvatskog jezika, učenici 8. razreda sudjeluju u realizaciji projekta „ZA 
BUDUĆE VRŠNJAKE“ pisanjem pisama generacijama koje će ovu školu pohađati za 50-
100 godina. U svome pismu opisat će kako je to danas ići u školu, kako škola izgleda, 
koju glazbu slušaju, koje filmove vole, kako provode slobodno vrijeme i sl. Isto tako, 
učenici će napisati kako oni zamišljaju „školu budućnosti“. Najbolje radove pročitat će 
učenici pred videkamerom, te ćemo uz snimke naše sadašnje škole, učenika i djelatnika, 
sačuvati ovaj audiovizualni zapis za sljedeće generacije koje dolaze, a pisma će biti i 
dijelom Ljetopisa Škole.  

 
IV. mjesec – TRAVANJ 
Realizirajući sadržaje ekološke tematike u povodu obilježavanja Dana planeta 

Zemlja, te kako bi uljepšali prostor u kojemu učimo i družimo se,  učenici će u suradnji s 
roditeljima i učiteljima organizirati akciju uređenja školskog okoliša (bojanje ograde, 
uređenje školskog igrališta, ukrašavanje bunara u školskom dvorištu, sadnja cvijeća,..). 
Sudjelujemo u suradnji s lokalnom zajednicom u akciji „Zelena čistka“. Nositelj aktivnosti 
učiteljica prirode, biologije i kemije Nada Milković. 

 
V. mjesec – SVIBANJ 
Povodom Majčinog dana, učiteljice nižih razreda pozvat će  majke učenika na 

druženje u školu te će im podijeliti prigodne darove koje su izradili.                               
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U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji organizirat ćemo zajedničko 
druženje učitelja s obiteljima učenika u sportskim i društvenim igrama. 

Profesionalno informiranje osmaša: pozvati bivše najbolje učenike škole na 
zajedničko druženje s ciljem skupljanja korisnih informacija i savjeta o daljnjem 
školovanju. Također, u sklopu tehničke kulture održat će se druženje s roditeljima koji 
žele s osmašima podijeliti svoje životno radno iskustvo.  

 
 

DAN ŠKOLE – glavna svečanost  projekta „Škola je život: pjesma i rado(ost)!“ 
Uoči Dana škole – organizirati svečano predstavljanje jubilarnog 10. broja lista 

„Cvrčak“. Nositeljica aktivnosti Božica Filipović Veg i članovi novinarske družine.     
Gostovanje članova novinarske družine u emisiji na lokalnoj radiostanici: Radio 

Slatina. 
Organizirati svečanu sjednicu Učiteljskog vijeća s gostima (umirovljeni učitelji, 

predstavnici zajednice i dr.) 
Sportski susreti učitelja i učenika s gostima iz OŠ Mikleuš.  
Kviz poznavanja povijesti Škole i života  i rada Vladimira Nazora.  
Na svečanoj središnjoj priredbi učenici će nastupiti u raznovrsnim glazbeno-

scenskim točkama. Nagradit će se najbolji učenici (uspjeh i vladanje), zahvaliti zaslužnim 
prijateljima Škole.  Poseban naglasak na sve važne godišnjice, a osobito na 45 godina 
otkako škola nosi ime Vladimira Nazora kroz prezentaciju videospota za himnu škole te 
ostalih školskih uspješnica.  

     Učenici će kao „ulaznice“ ponuditi na prodaju, primjerke „Cvrčka“ u kojem će biti 
objavljene fotografije i prilozi iz života i rada škole tijekom šk. godine, kao  i literarni i 
likovni radovi  učenika s temom „Škola je život: pjesma i rad(ost)“. Prodajom i 
zarađenim sredstvima zvučnih zapisa u obliku CD-a planiramo podmiriti troškove 
studijskog snimanja, a snimljene pjesmu ostaviti u nasljeđe budućim generacijama ove 
škole. 
 
 

VI. mjesec – LIPANJ 
Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša organizirati ćemo okupljanje i druženje 

učenika, učitelja i roditelja te ćemo tom prilikom urediti i popraviti dječje igralište koje 
se nalazi u dvorištu matične škole. 

Na nastavi tehničke kulture u dvorištu škole uređivanje stolica, ormara i vrata. 
Financiranje boje i materijala iz sredstava koje su učenici prikupili skupljanjem 
plastičnih boca i starog papira.  

U Hrvatsko-slovačkom domu u Miljevcima upriličiti završnu svečanost učenika PŠ 
Miljevci za roditelje, bivše i buduće učenike, kao i djelatnike naše škole te predstavnike 
lokalnih udruga.  

 Na svečanoj misi u župnoj crkvi uz župnika Dražena Akmačića, uz roditelje i članove 
lokalne zajednice proslaviti uspješan završetak školske godine 2012. /2013.  
 

 

Školski projekt usvojen je na sjednici Učiteljskog vijeća 13. rujna 2012.  

Ravnateljica: Lareta Žubrinić, prof.  

 


