HRVATSKI
SLOVO PO SLOVO 1 – ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.
VREMENIK PISANIH VREDNOVANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA U 1. RAZREDU
SIJEČANJ
Nastavna
cjelina/
Nastavna
tema

Ključni
pojmovi

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

RB

VNS

PAS TOBI – pisana
provjera

ispiti
znanja

1. ISPIT ZNANJA –
ABECEDA

ispiti
znanja

91. sat
19. tjedan
(23.1. – 27.1.2017.)

83. sat
18. tjedan
(16.1. – 22.1.2017.)

siječanj
14 sati

PNS

Međupredmetna
povezanost

VELJAČA

107. sat
23. tjedan (20.2. – 24.2.2017.)

ožujak
20 sati

Nastavna
cjelina/
Nastavna
tema

Ključni pojmovi

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

2. ISPIT ZNANJA – Glas,
slovo, riječ, rečenica

RB

VNS

ispiti
znanja

PNS

Međupredmetna
povezanost

OŽUJAK

129. sat
27. tjedan
(20.3. – 24.3.2017.)

121. sat
26. tjedan
(13.3. – 17.3.2017.)

ožujak
23 sata

Nastavna
cjelina/
Nastavna
tema

Ključni pojmovi

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

RB

VNS

CRVENA KOKA – pisana
provjera

ispiti
znanja

STONOGA – pisana
provjera

ispiti
znanja

PNS

Međupredmetna
povezanost

TRAVANJ

148. sat
31. tjedan
(24.4. – 28.4.2017.)

139. sat
29. tjedan
(3.4. – 7.4.2017.)

travanj
13 sati

Nastavna
cjelina/
Nastavna
tema

Ključni pojmovi

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

RB

VNS

3. ISPIT ZNANJA –
Rečenice

ispiti
znanja

4 sličice – pisana provjera

ispiti
znanja

PNS

Međupredmetna
povezanost

SVIBANJ

162. sat
34. tjedan (15.5. – 19.5.2017.)

svibanj
22
sata

Nastavna cjelina/
Nastavna tema

Ključni pojmovi

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

4. ISPIT ZNANJA – Veliko
početno slovo

RB

VNS
ispiti
znanja

PNS

Međupredmetna
povezanost

LIPANJ

171. sat
36. tjedan (29.5. – 2.6.2017.)

lipanj
10 sati

Nastavna
cjelina/
Nastavna
tema
JEZIK

Ključni pojmovi

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja

ključni pojmovi
usvojeni tijekom
školske godine

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

RB

Završni ispiti znanja

VNS

PNS

Međupredmetna
povezanost

ispiti
znanja

MATEMATIKA
MOJ SRETNI BROJ 1 – ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.
VREMENIK PISANIH VREDNOVANJA IZ MATEMATIKE U PRVOM RAZREDU
RUJAN
VELJAČA
veljača
16 sati

Nastavna
cjelina/
Nastavna

Ključni
pojmovi

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

RB

VNS

PNS

Međupredmetna
povezanost

90.
24. tjedan (27. 2. – 3. 3. 2017.)

78.
21. tjedan ( 6.2. – 10.2. 2017.)

tema
Brojevi od 6
do 10
Zadatci
riječima

6, 7, 8, 9, 10;
zadatak zadan
riječima

Zamjena
mjesta
pribrojnika

pribrojnici,
zbroj,
zamjena
mjesta
pribrojnika
umanjenik,
umanjitelj,
razlika,veza
zbrajanja i
oduzimanja

Veza
zbrajanja i
oduzimanja

razumjeti nastajanje
niza brojeva do 10;
zapisivati i čitati
brojeve do 10; brojiti
od 1 do 10 i od 10 do
1; zbrajati, oduzimati i
uspoređivati u skupu
brojeva do 10; ovladati
postupkom rješavanja
zadataka zadanih
riječima
rabiti nazive pribrojnici
i zbroj; primijeniti
svojstvo zamjene
mjesta pribrojnika;
rabiti nazive
umanjenik, umanjitelj,
razlika;
primjenjivati vezu
zbrajanja i oduzimanja

Zbrajanje i oduzimanje
brojeva u skupu brojeva
do 10
Zadatci riječima provjera

5. ispitni
zadatci

Zamjena mjesta
pribrojnika;
Veza zbrajanja i
oduzimanja
- provjera

6. ispitni
zadatci

OŽUJAK
ožujak
18 sati

Nastavna
cjelina/
Nastavna

Ključni pojmovi

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

RB

VNS

PNS

Međupredmetna
povezanost

tema

102.
27. tjedan ( 20.3. – 24.3. 2017.)

Redni brojevi
do 20

brojevi od 11 do
20, znamenka,
jedinica, desetica
uspoređivanje
brojeva
jednoznamenkasti
i dvoznamenkasti
brojevi
redni broj, glavni
broj

zapisati dvoznamenkasti
broj kao zbroj desetica i
jedinica; zapisivati, čitati
i brojiti do 20
odrediti odnose među
brojevima; zapisati
zadani odnos među
brojevima do
20
zapisati dvoznamenkasti
broj kao zbroj desetica i
jedinica; zapisivati, čitati
i brojiti do 20
znati da se znamenkama
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
mogu zapisati svi brojevi;
uočiti mjesnu vrijednost
znamenke u
dvoznamenkastom broju
razlikovati glavni i redni
broj; zapisivati i čitati
redne brojeve do 20

Brojevi od 11 do 20;
Uspoređivanje brojeva
do 20;
Jedinice i desetice;
Jednoznamenkasti i
dvoznamenkasti brojevi;
Redni brojevi do 20
- provjera

str.
81

7. ispitni
zadatci

TRAVANJ

116.
31. tjedan
(24.4. – 28.4.2017.)

travanj
10 sati

Nastavna
cjelina/
Nastavna
tema
Zbrajanje
i oduzimanje
brojeva do 20

Ključni
pojmovi

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja

zbrajanje i
oduzimanje
brojeva do 20

ovladati postupkom
zbrajanja i oduzimanja
brojeva do 20

Ključni
pojmovi

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

Zbrajanje i oduzimanje
(10 + 3, 13 – 3, 14 + 3,
17 – 3)
- provjera

RB

VNS

str.
90

PNS

Međupredmetna
povezanost

8. ispitni
zadatci

SVIBANJ

133.
35.tjedan
( 22.5. – 26.5.2017)

svibanj
18 sati

Nastavna
cjelina/
Nastavna
tema
Zbrajanje nje
i oduzimanje
brojeva do 20

zbrajanje i
oduzimanje
brojeva do
20

ovladati postupkom
zbrajanja i oduzimanja
brojeva do 20

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

Zbrajanje i oduzimanje
(7 + 5, 15 – 10;
12 – 5, 18 – 12)
- provjera

RB

str.
103

VNS

PNS

9. ispitni
zadatci

Međupredmetna
povezanost

LIPANJ
Nastavna
cjelina/
Nastavna
tema

Ključni
pojmovi

ključni
pojmovi svih
nastavnih
tema
matematike u
1. razredu

140.
37 tjedan
(5.6.. – 9.6.2017)

lipanj
7 sati

Obrazovna
postignuća/
Ishodi učenja
provjeriti stečena
znanja

Nastavna jedinica

Izvori znanja / nastavni mediji
UDŽB

RB

VNS

PNS

Međupredmetna
povezanost

*Godišnja
pisana
provjera
znanja
(skupina
A i B)

Naučio/naučila sam u 1.
razredu
- vrednovanje učeničkih
postignuća

*prijedlog pisanja pisane provjere znanja umjesto nastavnog sata Zadaci riječima, Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - vježbanje i ponavljanje

PRIRODA I DRUŠTVO
NAŠ SVIJET 1 – ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.
VREMENIK PISANIH VREDNOVANJA IZ PRIRODE I DRUŠTVA U PRVOM RAZREDU

SIJEČANJ

Mjesec

Nastavna

Ključni

Obrazovna postignuća/

Nastavna

Izvori

znanja /

nastavni

medij

Međupredmetn

siječanj

cjelina/

6 sati

Nastavna
tema

36. sat

pojmovi

zima, snijeg

23.-27.1.
2017.

Ishodi učenja

jedinica

uočiti promjene u neposrednom
okolišu tijekom zime i njihov
utjecaj na život ljudi, biljaka i
životinja

Zima –
ponavljanje i
vrednovanje

i

a povezanost

Udž./st
r.

R.b./str.

56 - 61

42 - 47

Zadatci za
vrednovanje
učeničkih
postignuća
ZIMA
(skupina A i
B)

Izvori

znanja /

nastavni

mediji

Udž./str.

R.b./str.

P.n.s./str.

V.n.m

P.n.s./str.
P.z.v; Z.z.v.

V.n.
m
 Hrvatski jezik

VELJAČA

Mjesec

Nastavna
cjelina/

Ključni pojmovi

veljača
8 sati
41. sat
13.-17.2.
2017.

Obrazovna postignuća/

Nastavna
jedinica

Ishodi učenja

Međupredmetna
povezanost

Nastavna tema
P.z.v.; Z.z.v.
promet,
prometnica,
pješaci, vozači,
vozila, pješak,
pješački prijelaz,
semafor;
sigurnost u
prometu

obrazovna postignuća u
nastavnoj cjelini Promet
primijeniti pri rješavanju
zadataka i problemskih
situacija

Ponašanje
učenika/učenice
u prometu ponavljanje i
vrednovanje

38 - 45

29 - 33

Zadatci za
vrednovanje
učeničkih
postignuća
UČENIK/
UČENICA U
PROMETU



Hrvatski jezik

(skupina A i
B)

OŽUJAK

Mjesec
ožujak

Nastavna
cjelina/

Ključni pojmovi

Obrazovna postignuća/
Ishodi učenja

Nastavna
jedinica

Nastavna tema
9 sati

Izvori

znanja /

nastavni

medij
i

Udž./str.

R.b./str.

P.n.s./str.

V.n.
m

P.z.v.; Z.z.v.
46. sat
27.2.-3.3.

SNALAŽENJE U
VREMENU

dan, doba dana,
tjedan, jučer,
danas, sutra

2017.

služiti se vremenskim
odrednicama i s pomoću
njih se snalaziti u
vremenskom tijeku

Snalaženje u
vremenu –
ponavljanje i
vrednovanje

78 - 85

60 - 67

Zadatci za
vrednovanje
učeničkih
postignuća

Međupredmetn
a povezanost

 Hrvatski jezik

SNALAŽENJE
U VREMENU
(skupina A i
B)
52. sat
20.-24.3.
2017.

proljeće, vjesnici
proljeća, pupanje,
listanje, mladi
životinja

imenovati tipične
vjesnike proljeća;
uočavati i pratiti
promjene u prirodi i
njihov utjecaj na život;
razlikovati jesen, zimu i
proljeće

Proljeće –
ponavljanje i
vrednovanje

Zadatci za
vrednovanje
učeničkih
postignuća
PROLJEĆE
(skupina A i
B)



Hrvatski jezik

TRAVANJ

Mjesec

Nastavna
cjelina/

Ključni pojmovi

Obrazovna
postignuća/

Nastavna
jedinica

travanj
5 sati

Nastavna tema

Izvori

znanja /

nastavni

mediji

Udž./str.

R.b./str.

P.n.s./str.

V.n.m

Međupredmetna
povezanost

Ishodi učenja
P.z.v.; Z.z.v.
čistoća, osobna
čistoća zdravlje,
pravilna
prehrana, zaštita
od bolesti

24.-28.4.
2017.

okoliš, otpad,
smeće

razumjeti i objasniti
važnost održavanja
osobne čistoće,
redovite i zdrave
prehrane, očuvanja
zdravlja, održavanja
čistoće prostora,
predmeta i okoliša;
prepoznati utjecaj
čovjeka na okoliš

Osobna čistoća i
zdravljeponavljanje i
vrednovanje

Obrazovna
postignuća/

Nastavna jedinica

88 - 93

68 - 76

Zadatci za
vrednovanje
učeničkih
postignuća
OSOBNA
ČISTOĆA I
ZDRAVLJE



Hrvatski jezik

(skupina A i
B)

SVIBANJ

Mjesec

Nastavna
cjelina/

Ključni pojmovi

svibanj
8 sati

Nastavna tema

Izvori

znanja /

nastavni

mediji

Udž./str.

R.b./str.

P.n.s./str.

V.n.m

Ishodi učenja
P.z.v.; Z.z.v.

Međupredmetna
povezanost

ljeto, ljetovanje,
godišnja doba

64. sat
15.-19.5.
2017.

jesen, zima,
snijeg, proljeće,
vjesnici proljeća,
ljeto, ljetovanje,
godišnja doba

66. sat
22.-26.5.
2017.

uočavati i pratiti
promjene u prirodi
tijekom ljeta i njihov
utjecaj na život;
razlikovati jesen, zimu,
proljeće i ljeto

Ljeto –
ponavljanje i
vrednovanje

razlikovati godišnja
doba prema
najvažnijim obilježjima
i blagdane tijekom
godine

Promjene u
prirodi - godišnja
doba –
ponavljanje i
vrednovanje

Zadatci za
vrednovanje
učeničkih
postignuća
LJETO



Hrvatski jezik



Hrvatski jezik

(skupina A i
B)
Zadatci za
vrednovanje
učeničkih
postignuća
PRIRODA SE
MIJENJA
GODIŠNJA
DOBA
(skupina A i
B)

LIPANJ

Mjesec
lipanj
3 (4) sata

Nastavna
cjelina/
Nastavna tema

Ključni pojmovi

Obrazovna postignuća/

Nastavna jedinica

Izvori

Ishodi učenja
Udž./str.

znanja
/
R.b./str.

nastavni

mediji

P.n.s./str.

V.n.m

Međupredmetna
povezanost

G.p.p.
P.z.v.;
Z.z.v.
68. sat
29.5.-2.6.
2017.

ključni pojmovi
svih nastavnih
tema prirode i
društva u 1.
razredu

usustaviti i povezati
sadržaje nastave prirode
i društva u 1. razredu

Naučio/naučila
sam u 1. razredu
– vrednovanje
učeničkih
postignuća

Naš svijet
1

Godišnja
pisana
provjera
znanja
(skupina A
i B)



Matematika

