
Kultura i mediji na terenu

1. stručni skup Županijskog stručnog vijeća knjižničara osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije i

1. županijsko stručno vijeće knjižničara osnovnih i srednjih škola i učeničkog doma Sisačko-moslavačke županije

Osnovna škola Novska, 19.studenoga 2020. godine
Melisanda Masnica, stručna suradnica mentorica

Na mreži u 10,00 sati



Ishodi:

• procijeniti korisnost projekta za dobrobit učenika škole

• razviti interes za provođenjem projekata sa sličnom tematikom u svojoj 
školi

• uočiti razliku između nastave u školskoj knjižnici, razredu i nastave na 
terenu

• prepoznati važnost primjene teorije u praksi

• navesti primjere svojih iskustava u provođenju projekata

Nakon današnjeg predavanja, sudionici webinara će moći:



Školska knjižnica

„Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog i knjižničnog
sustava i izravno je uključena u nastavni proces i učenje. Školska knjižnica
pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno
društvo koje se temelji na znanju i informaciji. Školska knjižnica poučava
učenike vještinama za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i
osposobljava ih za život odgovornih građana.“

„U svim aktivnostima potrebna je kreativna suradnja, timski rad učitelja i svih
stručnih suradnika, među kojima je i školski knjižničar, te korelacijski pristup
planiranju i programiranju rada, jer se samo međupredmetnim suodnosom,
usporedbom sadržaja, pokazivanjem sličnosti i razlike unutar određenoga
područja znanja može usvojiti kvalitetno i primjenjivo znanje.”

Nastavni plan i program za osnovnu školu, NN 102/2006 (15.9.2006.) 



Uloga 
školske 

knjižnice

Povezuje redovne 
nastavne predmete i 
njihove programe  s 

izvannastavnim i drugim 
aktivnostima 

Snažna je poveznica u 
školi 

Kulturnu i javnu 
djelatnost

Odgojnu  situaciju



potpora obrazovnim ciljevima i zadacima zacrtanim u nastavnom planu i programu te kurikulumu škole

omogućavanje stjecanja stvaralačkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija kao pomoć pri 
učenju i razumijevanju

poticanje svih učenika da nauče i koriste vještine koje će im pomoći pri vrednovanju i korištenju 
informacija

osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima i mogućnostima 
koje će učenicima omogućiti doticaj s različitim idejama, iskustvima i stavovima

organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest

promicanje načela da su sloboda mišljenja i slobodan pristup informacijama preduvjeti za uspješno i 
odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu

suradnja s učenicima, nastavnicima, administrativnim osobljem i roditeljima radi postizanja ciljeva škole

Temeljne 
zadaće 
školske 

knjižnice 
bitne za 

razvijanje 
pismenosti, 
informatičke 
pismenosti, 
poučavanja, 

učenja i 
kulture



Školska 
knjižnica

Suradnja i 
timski rad

Korelacijski 
pristup

Međupre-
dmetne

teme

Kvalitetno i 
primjenjivo 

znanje 
učenika



• Suradnja i timski rad između školskog knjižničara i ostalih sudionika 
obrazovnog procesa nužni su jer školski knjižničar treba ostvariti 
korelacijski pristup planiranju i programiranju rada.

• Samo se međupredmetnim povezivanjem može usvojiti kvalitetno i 
primjenjivo znanje. (B. Šušnjić: Školska knjižnica i nacionalni okvirni kurikul Senj. zb. 36, 39-42 (2009.)



Djelatnost školske knjižnice 

neposredna odgojno-obrazovna djelatnost

stručna knjižnična djelatnost

kulturna i javna djelatnost



Ciljevi i svrha kulturnog i javnog rada školskog knjižničara usmjerena je na 
učenike – sudionike u projektu

Aktivan i 
odgovoran 
učenik kao 

član 
razreda, 
škole i 
lokalne 

zajednice, 
bolje 

upoznaje 
svoje 

mjesto, 
povijest 
svoga 
grada, 

značajne 
ustanove i 
znamenite 

osobe

Predlaže i 
sudjeluje u 

aktivno-
stima, 

obilježava-
nja važnih 
datuma i 
kulturnih 
događaja

Učenik 
razvija 

građanske 
vještine i 

sposobnost, 
uočava, 

raspravlja, 
kritički 

promišlja, 
donosi 

zaključke

Izgrađuje 
građanske 
vrijednosti 
i stavove, 
iskazuje 

privrženost 
očuvanju 
zavičajne 
kulture i 
njezinih 

znamenitosti

Učenik 
razvija 

potrebu za 
kulturnim 

sadržajima, 
posjećuje 
kulturne 

ustanove, 
širi vlastite 

životne 
obzore

Prihvaća 
različitosti i 

razvija 
toleranciju

Upoznaje 
prošlost da 
bi razumio 
sadašnjost i 

budućnost



IDEJA ZA PROJEKT!?



Projekt

• Suradnice u projektu-
učiteljice hrvatskoga jezika 

• Učitelji navedenih predmeta

• Učenici od petog do osmog 
razreda

KULTURA I MEDIJI 
NA TERENU

• Školska knjižnica

• Hrvatski jezik i književnost

• Glazbena kultura

• Vjeronauk

• Tehnička kultura

• Fizika

Korelacija

• Glavna koordinatorica i 
organizatorica projekta i 
terenskih nastava

Školska 
knjižničarka



Planiranje projekta

• kurikulum iz pojedinih nastavnih predmeta i pripadajućih razreda

• kurikulum školske knjižnice te kulturne i javne djelatnosti, plan i 
program rada knjižnično-informacijskog odgoja i obrazovanja

• odredišta izvanučioničke i terenske nastave

• definirali radionice - glazbene, istraživačke, kreativne, likovne, 
projekcije dokumentarnih filmova o znamenitim izumiteljima, 
izumima, prezentacije i nastavu KIO-a u knjižnici

• trajanje projekta – tijekom školske godine; od rujna do travnja



Međupredmetne teme

Osobni i socijalni razvoj 

Učiti kako učiti 

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije 

Građanski odgoj i obrazovanje



NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM – vodili smo se ovim smjernicama

• osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i 
unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, 
društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim 
sposobnostima i sklonostima

• razvijati svijest učenika o očuvanju materijalne i 
duhovne povijesno-kulturne baštine Republike 
Hrvatske i nacionalnoga identiteta

• promicati i razvijati svijest o hrvatskomu jeziku kao 
bitnomu čimbeniku hrvatskoga identiteta

• sustavno njegovati hrvatski standardni (književni) jezik 
u svim područjima, ciklusima i svim razinama odgojno-
obrazovnoga sustava

• odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim 
kulturnim i civilizacijskim vrijednostima

• ljudskim pravima te pravima djece

• osposobiti ih za življenje u multikulturnom svijetu

• za poštivanje različitosti i toleranciju 

• za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskomu 
razvoju društva

• poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, 
odgovornost i kreativnost u učenika

• osposobiti učenike za cjeloživotno učenje

http://mzos.hr/datoteke/Nacionalni_okvirni_kurikulum.pdf



Cilj projekta kvalitetno i 
primjenjivo 

znanje učenika
književnost 

i jezik

kultura 

mediji

glazba 

tehnologija

tradicija

običaji

povijesno-
kulturna 
baština

bonton



Ključne kompetencije koje učenici stječu svojom 
uključenošću u realizaciju sadržaja ovim Projektom

• stječu kreativne jezične interakcije u društvenom i kulturnom okruženju, pišu, 
oblikuju, stvaraju nove sadržaje

• proširuju kompetenciju učenja: istražuju, sintetiziraju, usvajaju i koriste 
informacije za učenje u sličnim situacijama

• razvijaju digitalnu kompetenciju, sigurno i kritički primjenjuju IKT

• oblikuju nove sadržaje, razmjenjuju informacije i prezentiraju ih drugima u školi 

• razvijaju društvene i građanske kompetencije: poštuju ljudska prava, uvažavaju 
kulturnu raznolikost, cijene svoje vrijednosti, prihvaćaju druge i drukčije

• razvijaju toleranciju, strpljenje te prijateljstva između učenika i učitelja

• izgrađuju kulturalne i tradicijske spoznaje, kreativno se izražavaju u raznim 
oblicima (glazba, likovna djela, fotografija, video i filmski radovi, književne vrste i 
oblici, vrste medija) 

• znaju se primjereno ponašati na kulturnim i javnim mjestima



Što je najvažnije za 
uspješno provođenje 

projekta?

Dobra 
pripremljenost 

učitelja i motivacija 
učenika

Aktivan rad i 
suradnja između 

knjižničara, učitelja 
i učenika u projektu

Primjenjivost 
stečenih znanja 

učenika u učenju i 
životu



Projekt za Kurikulum škole



Peti razredi

Gradsko kino POU Novska: Projekcija 3d animiranog filma

Organizirani posjet Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“ Novska

Posjet Muzejskoj zbirci Sajko u Novskoj

Proći putem Lukine staze (zavičajni svećenik i književnik)

Obilazak Novske turističkim vlakićem



Šesti razredi

Kazališna predstava za mlade (iz naše lektire) Kazalište Mala scena

Posjet Hrvatskom školskom muzeju

CineStar – 4D projekcija igranog filma 

Šetnja i obilazak samog centra Zagreba i Gornjega grada



Sedmi razredi

Posjet Tehničkom muzeju Nikola Tesla i Planetariju

Gradsko kazalište Komedija – mjuzikl „Jalta, Jalta“ 

Šetnja i obilazak  znamenitosti na Gornjem gradu 



Osmi razredi
Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (organizirano stručno vodstvo)

Paljenje svijeća na Kamenitim vratima 

Posjet Zagrebačkoj katedrali 

Kazališna predstava u Gradskom Kazalištu Komedija; Mjuzikl „Mamma Mia”

Doživjeti ugođaj adventa u Zagrebu

Posjet muzeju – Hrvatski povijesni muzej

Muzej Grada Zagreba



Aktivnosti
•vjeroučitelji, učenici 8. razreda i knjižničarkaistraživanje o adventskim običajima u našemu zavičaju i 

ostalim dijelovima Hrvatske

•Vjeroučitelji i učenici 8.razredaizrada i prodaja adventskih vjenčića u lokalnoj zajednici

•učiteljice Hrvatskoga jezika i učenici, knjižničarkapoznavanje legendi o nastanku Grada Zagreba 

•učiteljice Hrvatskoga jezika, knjižničarkamediji i vrste medija kao prijenosnika poruka, vrednovanje 
medijskih sadržaja 

•učenici 5. i 6. razreda i učiteljice Hrvatskoga jezika
vrste filmova i filmska izražajna sredstva 

•knjižničarka i učenici 7. i 8. razredapovijest i vrste kazališta, radionice i ppt – (KAZALIŠTE, 
sistematizacija stečenoga znanja) 

•knjižničarka i učenici 7. i 8. razredakulturne i povijesne znamenitosti Grada Zagreba – radionice, 
(ppt ZAGREB –sistematizacija stečenog znanja) 

•Brošura za učenike – knjižničarka
bonton na kulturnim i javnim mjestima

•učiteljica Glazbene kulture, knjižničarka i učenici 7. i 8. razredasadržaji i detalji o glazbenim djelima; Vrste glazbeno-scenskih 
djela - radionice u knjižnici

•učiteljice Tehničke kulture i Fizike, učenici 6. i 7. razreda
najpoznatiji izumi i izumitelji (svjetski i hrvatski) – radionice 

•knjižničarka i učenici 8. razreda
sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica u RH

•učenici 8.razreda i knjižničarka
uloga i značaj NSK za nacionalni identitet- ppt i dokumentarni 

filmovi o NSK i izgradnji nove, online pretraživanje zbirki na 
mrežnom katalogu NSK

Nositelji



Ostvarili smo suradnju sa sljedećim ustanovama i tvrtkama

Muzejima

Gradskim 
kazalištima

Kazalištima za djecu 
i mlade

Nacionalnom i 
sveučilišnom 
knjižnicom

Kinima

Autoprijevozničkim 
tvrtkama

Institucijama u 
lokalnoj zajednici



Foto radionica





Terenske nastave u okviru projekta



„Predstava 
Hamleta u selu 
Mrduša Donja“

Satirično kazalište 
Kerempuh

2015.
8. razredi

Advent



Kazališna predstava, „Bijeg nije 
rješenje“ u  Kazalištu Mala scena,
Muzej grada Zagreba, svetište 
Kamenita vrata, Zagrebačka 
katedrala, centar okićenog Zagreba 

2016.

8. razredi



2017.
7. razredi

Gornji grad, Kamenita vrata, centar Zagreba,
Tehnički muzej Nikola Tesla,
mjuzikl „Jalta, Jalta“ u kazalištu „Komedija“



Mjuzikl „Jalta, Jalta“

Gradsko kazalište Komedija



2017.

Terenska nastava u Zagrebu 
Gornji grad, Trg sv. Marka, svetište 
Kamenita vrata, Žive jaslice na Kaptolu 
ispred Zagrebačke katedrale, Tunel 
Grič, Nacionalna i sveučilišna 
knjižnica, Hrvatski povijesni muzej te 
glavni grad u adventskom ozračju

8. razredi



Predstava za mlade „Debela“ u Kazalištu Mala scena Izložba „Mind from the future“, posvećenu Nikoli Tesli

2018.

6. razredi



Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Hrvatska glagoljica - izložba
8. razredi2018.



Advent 

Predstava za mlade u Teatru Exit



2018.

7.razredi



Tehnički muzej Nikola Tesla

7. razredi

2019.



Mjuzikl „Jalta, Jalta“ u Gradskom kazalištu Komedija



Upoznavanje s znamenitostima i povijesti 
grada Zagreba te upoznavanje s 

najznačajnijom i najvažnijom knjižnicom u 
Hrvatskom – Nacionalnom i sveučilišnom 
knjižnicom. Doživljaj glavnoga grada za 
adventskom ugođaju. Mjuzikl Mamma
Mia! u Gradskom kazalištu Komedija

2019. 
8. razredi



Hrvatski školski muzej

Stalna postava muzeja „Hrvatsko školstvo na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće“

Izložba „Stoljeće djeteta u Hrvatskoj: djetinjstvo i školovanje u 20. stoljeću“

2020.

6. razredi



CineStar – Arena centar

4D/3dx projekcija igranoga filma iz Disney 

produkcije „Gospodarica zla 2“



Što je sve trebalo pripremiti?

• Suglasnost roditelja za sudjelovanje u projektu

• Suglasnost roditelja za fotografiranje i objavu istih na društvenim mrežama škole i knjižnice

• Brošure kazališta i muzeja

• Dogovoriti s kazalištima, muzejima i kinima predstave, termine i načine plaćanja

• Obavijest za UV o terenskoj nastavi

• Organizirati hranu za put s kuhinjom

• Napisati plan terenske nastave 

• Suglasnost roditelja za terensku nastavu

• Tijek aktivnosti s vremenskim odrednicama

• Autoprijevozniku unaprijed poslati plan puta s vremenskim odrednicama

• Realizirati terensku nastavu, fotografirati

• Napisati članak popraćen foto dokumentacijom za društvene mreže škole i lokalne zajednice

• Učeničko vrednovanje putem anketa po završetku projekta 

• Napisati izvješće o završenom projektu



•zadovoljni jer su puni novih spoznaja, znanja, informacija i iskustava

•sposobni su kritički promišljati i vrednovati projekt (učitelje, skupinu učenika koja je 
sudjelovala u projektu te samovrednovati sebe i svoju angažiranost)

•spremni su na razvijanje empatije, tolerancije, međusobnog prijateljstva te 
prijateljstva i poštovanja prema učiteljima

Kakvi su učenici 
nakon uspješno 

završenog projekta?

•učitelji i stručni suradnici koji su uložili veliki trud, vrijeme i svoje znanje
Tko je tada 
najsretniji? 

•jer su zadovoljni i angažirani učenici dokaz dobro obavljenog poslaZašto su najsretniji?



Izvori informacija:

• Standard za školske knjižnice

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_03_34_698.html

• UNESC-ov Manifest za školske knjižnice

https://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-hr.htm

https://core.ac.uk/download/pdf/299371386.pdf

http://mzos.hr/datoteke/Nacionalni_okvirni_kurikulum.pdf

B. Šušnjić: Školska knjižnica i nacionalni okvirni kurikul Senj. zb. 36, 39-42 (2009.) 

Nastavni plan i program za osnovnu školu, NN 102/2006 (15.9.2006.) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2006_09_102_2319.html

https://www.azoo.hr/images/AZOO/Ravnatelji/RM/Nastavni_plan_i_program_za
_osnovnu_skolu_-_MZOS_2006_.pdf

IFLA-ine smjernice za školske knjižnice

https://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-hr.htm
https://core.ac.uk/download/pdf/299371386.pdf
http://mzos.hr/datoteke/Nacionalni_okvirni_kurikulum.pdf
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2006_09_102_2319.html
https://www.azoo.hr/images/AZOO/Ravnatelji/RM/Nastavni_plan_i_program_za_osnovnu_skolu_-_MZOS_2006_.pdf


Hvala na pozornosti!


