
NAGRADNI PROJEKT – „BUDIMO BOLJI“ – 5. izdanje 

 
 Kao i prošlih školskih godina, i ove školske godine pokušati ćemo realizirati natjecanje čiji je cilj 
poticanje uzornog ponašanja i zalaganja učenika u školi. Natjecanje će započeti danas, 1. listopada 2014., a cilj 
natjecanja je sakupiti što više bodova do kraja nastavne godine. Razred koji sakupi najviše bodova osvojiti će 
jednodnevno putovanje sa zanimljivim sadržajem. Bodovi će se sakupljati u 10 kategorija: 
 
a) Razredni projekt – prezentacija – u dogovoru s razrednikom odabrati temu koja će se istražiti/obraditi. Svi 

koraci se trebaju sastaviti u izvješće koje mora sadržavati sve etape rada. Projekt mora sadržavati sve 
sastavnice pravog projekta i mora trajati određeni period s rezultatom da svaki od učenika nauči što je 
projekt, a etape projekta moraju biti razrađene s jasnim ciljem. Krajnji rok za realizaciju projekta je 30. 
travnja 2015. godine. Maksimalan broj bodova koji se može osvojiti u ovoj kategoriji je 10 bodova, a 
bodovati će se zalaganje, uključenost učenika i kvaliteta rada. Prezentacije će se održati 7. svibnja 2015. 
godine od 11:30 do 13:10. Stručni žiri će biti sastavljen od stručnih suradnika i ravnateljice. Mjesto 
održavanja prezentacije – knjižnica. 

 
b) Sakupljanje starog papira - po 1 u svakom obrazovnom razdoblju 
  1. 9. listopada 2014.  2. tijekom svibnja 2015. 
     U ovoj kategoriji nije ograničen maksimalan broj bodova već će se bodovati po principu  
     100  kg predanog papira = 1 bod 
 
c) Sakupljanje starih baterija – Prema principu 50 komada=1bod. Kada razred skupi 50 komada treba ih 

predati pedagogu koji će ih prebrojati i odvojiti u posebnu kutiju.  
 

 
d) Projektni dan – vrednovanje kvalitete rada svakog razreda prema mišljenju stručnih suradnika i ravnteljice 

– Maksimalni broj osvojenih bodova je 10. Datum – 5. prosinca 2014. 
 
e) Učenici pozvani na županijsko natjecanje/sudjelovali i osvojili nagradu na likovnim, literarnim ili 

sličnim natječajima tokom godine – za svako plasiranje 4 boda, a za poziv na regionalno ili državno 
natjecanje 10 bodova. 

 
f) Dan škole – športska natjecanje razdvojena prema kategorijama 5.-6. razred i 7.-8. razred 

Bodovanje 13 10 8 6  
  

g) Mjesečne ocjene – zadnji dan u mjesecu predmetni učitelj će ocjeniti razred ocjenom  1, 2, 3, 4 ili 5. Ocjene 
će se zbrojiti i napraviti prosjek koji će biti pomnožen s 3 i to će biti broj bodova za razred tokom mjeseca. 
Učitelj će prilikom davanja ocjene obratit pažnju na: kulturno i uljudno ponašanje učenika tog razreda za 
vrijeme boravka u školi, zainteresiranost i sudjelovanje u nastavi, urednost učionice poslije sata te 
izvršavanje ostalih zadataka koje je postavio učenicima tog razreda   
 

h) Želim znati više… - Učenici će napraviti predavanje za druge učenike. Tema je slobodna, a zadatak je 
svakog razreda da napravi prezentaciju do kraja veljače 2015. godine i preda ju pedagogu . Nakon toga, 5. 
ožujka 2015. godine, svaki razred će odabrati 2 predavača koji će u 10-ak minuta ispričati što su proučavali. 
Sadržaj predavanja treba biti koncipiran na način da se obuhvati tema o kojoj učenici znaju jako malo ili  ne 
znaju ništa. Cilj ovoga projekta je potaknuti učenike o novim znanjima i mogućnostima. Predavanja će 
ocijeti stručno povjerenstvo sastavljeno od ravnateljice i stručnih suradnika. Maksimalan broj bodova koji 
se može osvojiti je 10. Stručno povjerenstvo će ocijenjivati slijedeće sastavnice: zanimanje publike, 
zanimljivost predavanja i uloženi trud. 
 

i) Kviz znanja – Slično kako i prošle godine, svaki razred će izabrati 2 trojke koje će odmjeriti snage u dvije 
kategorije, 5. i 6. razred te 7. i 8. razred. Pobjednici će osvojiti 3 boda, a 2 najbolje trojke idu u finale 
(posebno 5. i 6. razred, posebno 7. i 8. razred). Ako pobjede mlađi osvojiti će još 3 boda, a a ako pobjede 
stariji osvojiti će još 2 boda.   

 
Želimo svim razredima puno uspjeha u natjecanju! 


