
ORGANIZACIJA NASTAVE OD 7. RUJNA 2020. DO ZAVRŠETKA 

RADA U POSEBNIM UVJETIMA 

 MATIČNA ŠKOLA 

Nastava počinje 7. rujna za sve učenike naše škole. Ponedjeljak će biti organiziran na poseban 

način, o čemu ću pisati u nastavku.  

U jednu smjenu ići će učenici: 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 5.a, 5.b, 5.c, 7.a i 7.b razreda.  

U suprotnu smjenu će ići učenici: 3.a, 3.b, 4.a,  4.b, 6.a, 6.b, 6.c, 8.a i 8.b  razreda.  

TJEDAN A 

 1. SMJENA : 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 5.a, 5.b, 5.c, 7.a i 7.b 

 2. SMJENA : 3.a, 3.b, 4.a,  4.b, 6.a, 6.b, 6.c, 8.a i 8.b   

TJEDAN B 

 1. SMJENA: 3.a, 3.b, 4.a,  4.b, 6.a, 6.b, 6.c, 8.a i 8.b   

 2. SMJENA: 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 5.a, 5.b, 5.c, 7.a i 7.b 

Tijekom godine mijenjamo smjene. Prvi tjedan nam je TJEDAN A, odnosno prva smjena su 

učenici 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 5.a, 5.b, 5.c, 7.a i 7.b razreda. Međutim, vrijeme dolaska u školu će 

biti različito i važno je naglasiti da učenici u školu moraju doći u točno određeno vrijeme, ni 

prije ni kasnije.  

Sat će trajati za sve učenike naše škole 40 minuta kako bi imali vremena za dezinfekciju 

između smjena. 

RASPORED ZVONA (PODVINJE) 

1. SMJENA 

1.  7:30 – 8:10 

2.  8:15 – 8:55 

3.  9:10 – 9:50 

4.  10:05 – 10:45 

5.  10:50 – 11:30 

6.  11:35 – 12:15 
 

2. SMJENA 

1.  13:15 – 13:55 

2.  14:00 – 14:40 

3.  14:55 – 15:35 

4.  15:50 – 16:30 

5.  16:35 – 17:15 

6.  17:20 – 18:00 
 

 

    Dva su velika odmora od 15 minuta. Prvi veliki odmor je za učenike 1. i 5. razreda (3. i 

6.razreda), a drugi za učenike 2. i 7. razreda (4. i 8. razreda). Učenici razredne nastave 

objeduju u holu škole, dok predmetni u svojim učionicama. Redari će pred kraj sata prije 

velikog odmora odlaziti po užinu za svoj razred. 



UČENICI ČEKAJU ISPRED SVOG ULAZA DOK PO NJIH NE DOĐE UČITELJ 

KOJI IMA PRVI SAT I ODVEDE IH U UČIONICU. DO TADA ULAZ JE 

ZAKLJUČAN.  

Učenici ulaze na različite ulaze u školu. Isto mjesto koriste i kod izlaza iz škole i tu ne smije 

biti iznimke. Također svaki razred dobit će svoju učionicu koju će koristiti cijelo vrijeme. 

Učenici ulaze u školu prema sljedećem rasporedu: 

RAZRED UČIONICA ULAZ 1.SMJENA 2.SMJENA 

5.a ENGLESKI JEZIK Ulaz u dvoranu 7:25 13:00 

5.b MATEMATIKA Ulaz u dvoranu 7:20 13:05 

5.c POVIJEST/GEOGRAFIJA Ulaz u dvoranu 7:15 13:10 

7.a KEMIJA/BIOLOGIJA Glavni ulaz 7:10 12:55 

7.b UNIVERZALNA Ulaz u dvoranu 7:10 12:55 

  

6.a ENGLESKI JEZIK Ulaz u dvoranu 7:25 13:00 

6.b KEMIJA/BIOLOGIJA Glavni ulaz 7:10 12:55 

6.c MATEMATIKA Ulaz u dvoranu 7:10 12:55 

8.a POVIJEST/GEOGRAFIJA Ulaz u dvoranu 7:20 13:10 

8.b HRVATSKI JEZIK Ulaz u dvoranu 7:15 13:05 

 

Učenike razredne nastave će do njihovih učionica odvesti učiteljice. Ulazak je prema 

sljedećem rasporedu: 

RAZRED ULAZ  1.SMJENA   2.SMJENA 

1.a Glavni ulaz 7:20 13:10 

1.b Glavni ulaz 7:25 13:05 

2.a Glavni ulaz 7:15 13:15 

2.b Glavni ulaz 7:30 13:00 

    

3.a Glavni ulaz 7:20 13:10 

3.b Glavni ulaz 7:25 13:05 

4.a Glavni ulaz 7:15 13:05 

4.b Glavni ulaz 7:20 13:00 
 

Učenici u produženom boravku biti će u učionici kod knjižnice. 

U početku će vjerojatno biti potrebno puno više strpljenja i prilagodbe dok se ne naviknemo 

na nove uvjete, ali kada se uhodamo bit će sve u redu.  

Učenici ulaze u školu, ostavljaju cipele u prostore koji će biti obilježeni točno za njihov 

razred i nigdje drugdje! Važno im je naglasiti da ne smiju doći bez dodatne obuće 

(papuče) jer u cipelama koje koriste vani ne smiju ući u školu. Nakon što odlože svoju 

obuću, ulaze u učionice i sjedaju na svoje mjesto. NITKO NE SMIJE MIJENJATI 

MJESTO SJEDENJA. Jakne nose sa sobom i stavljaju ih na stolicu. 



 PODRUČNA ŠKOLA 

Nastava počinje 7. rujna za sve učenike naše škole. Ponedjeljak će biti organiziran na poseban 

način, o čemu ću pisati u nastavku.  

Nastava u područnoj školi odvijat će se u jednoj smjeni. Kako sve učionice razredne nastave 

imaju poseban pristup preko svojih terasa, učenici razredne nastave (1.-4.) će ulaziti preko 

terase u svoju učionicu. Učenici razredne nastave ulaze u 7:20 h. 

Učenici ulaze na različite ulaze u školu. Isto mjesto koriste i kod izlaza iz škole i tu ne smije 

biti iznimke. Jedino učenici putnici svi ulaze na isti, glavni ulaz škole. Učenici predmetne 

nastave će koristiti glavni ulaz i ulaz od strane igrališta. 

UČENICI ČEKAJU ISPRED SVOG ULAZA DOK PO NJIH NE DOĐE UČITELJ 

KOJI IMA PRVI SAT I ODVEDE IH U UČIONICU.  

Učenici putnici predmetne nastave ulaze na glavni ulaz kada dođu tako da zajedno ulaze svi 

učenici koji su bili u istom autobusu, a onda se upućuju prema svojim učionicama. 

Ostali učenici: 

RAZRED UČIONICA ULAZ   VRIJEME 

5.d MATEMATIKA Glavni ulaz 7:20 

5.e POVIJEST Glavni ulaz 7:25 

6.d HRVATSKI JEZIK 
Ulaz od strane 

igrališta 
7:25 

7.c BIOLOGIJA/KEMIJA 
Ulaz od strane 

igrališta 
7:20 

8.c LIKOVNI 
Ulaz od strane 

igrališta 
7:15 

 

Učenici ulaze u školu, ostavljaju cipele u prostore koji će biti obilježeni točno za njihov 

razred i nigdje drugdje! Važno im je naglasiti da ne smiju doći bez dodatne obuće 

(papuče) jer u cipelama koje koriste vani ne smiju ući u školu. Nakon što odlože svoju 

obuću, ulaze u učionice i sjedaju na svoje mjesto. NITKO NE SMIJE MIJENJATI 

MJESTO SJEDENJA. Jakne nose sa sobom i stavljaju ih na stolicu. 

RASPORED ZVONA - PODCRKAVLJE 

1. 7:30 – 8:10 

2. 8:15 – 8:55 

3. 9:10 – 9:50 

4. 10:05 – 10:45 

5. 10:50 – 11:30 

6. 11:35 – 12:15 

7. 12:30 – 13:10 

8. 13:15 – 13:55 

Užina i veliki odmor 



Prvi veliki odmor – užina za 1. i 2. razred, 5. i 6. razred 

Drugi veliki odmor – užina za 3. i 4. razred, 7. i 8. razred 

Učenici razredne nastave užinu će imati u holu škole, dok će učenici predmetne (5.-8.) imati u 

svojim učionicama. Redari pred sam kraj sata prije velikog odmora odlaze po užinu i donose 

u učionicu. 

NASTAVA U PONEDJELJAK (1.DAN) 
 

Za učenike 1. razreda posebno su objavljene upute za ponedjeljak. 

Ostali učenici će imati 4 sata sa svojim učiteljicama.  

U predmetnoj nastavi dva sata razrednika i dva sata predmeta koji im njihov razrednik 

predaje. 

Učenici će prvi dan dobiti udžbenike i radne bilježnice koji su stigli, no neki udžbenici će 

stići tek tokom tjedna. Zbog navedenog učenici trebaju imati torbe (ruksake) u koje će 

staviti svoje knjige kako bi ih ponijeli kući.  

 

Prvi tjedan krećemo s rasporedom za TJEDAN A pa su prema tome u ponedjeljak: 

1. smjena:  2.a, 2.b, 5.a, 5.b, 5.c, 7.a, 7.b    

2. smjena: 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a, 6.b, 6.c, 8.a, 8.b 

 

1. smjena počinje u 7:30 h, a druga u 13:15 h. 

 

Učenici dolaze prema prije navedenom rasporedu ulaska u školu, osim učenika 1. razreda 

koji imaju drugačiji raspored prvi dan. 

 

Učenicima područne škole nastava počinje u 7:30 h i sve navedeno vrijedi i za njih. 

Također ulaze prema prije navedenom rasporedu ulaska u školu. 

 

UČENICI ČEKAJU ISPRED SVOG ULAZA DOK PO NJIH NE DOĐE 

UČITELJICA / RAZREDNIK. 

Za učenike predmetne nastave (5.-8.) razred, obavezne su MASKE! 

 

Učenici i roditelji trebaju postupati shodno epidemiološkim mjerama objavljenim na 

stranici škole. 

 

 

 

 


