
Izborna nastava - 

predmetna nastava 

   

Jezično-komunikacijsko područje 

NAZIV AKTIVNOSTI 
VRIJEME 

(DAN/SAT) 
NOSITELJ/I  I CILJNE SKUPINE 

IZBORNA NASTAVA 

ENGLESKI JEZIK 
 
5.  razred  
 
 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 

Mirna Oreški  
 
i učenici 5.a  

ENGLESKI JEZIK 

6. razred 

 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 
 

Mirna Oreški 

i učenici 6.a  

ENGLESKI JEZIK 

7. razred 

 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 

Zdenka Sokač 
 
i učenici 7.e  
 

ENGLESKI JEZIK 
 
8. razred 
 
 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 

Blaženka Barišić Radoš 
 
i učenici 8.a, b 

NJEMAČKI JEZIK 

5. razred 

 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 

Anita Hržić 

i učenici 5.b, c, d 

NJEMAČKI JEZIK 

5. razred 

 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 

Sanja Vlahek 

i učenici 5.e  

NJEMAČKI JEZIK 

6. razred 

 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 

Marina Ćurić 

i učenici 6.b, c, d, e 

NJEMAČKI JEZIK 

 

7. razred 

 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 

Anita Hržić 

 

i učenici 7.a, b, c, d, f 



Izborna nastava - 

predmetna nastava 
    

 

 

 

 

NJEMAČKI JEZIK 
 
8. razred 
 
 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 

Sanja Vlahek 

Učenici 8.c, d, e, f, g  

 Društveno-humanističko područje  

NAZIV AKTIVNOSTI   VRIJEME 
(DAN/SAT)  

NOSITELJ/I  I CILJNE SKUPINE  

IZBORNA NASTAVA 

VJERONAUK 

 
5. razredi 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 
 

Marija Kreković  
 
i učenici 5.a, b, c 

VJERONAUK 
 

5. razred 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 
 

Gordana Aralica 
 
i učenici 5.d, e 

VJERONAUK 

 

6.razred 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 
 

Lorina Aido 

 

i učenici 6.a, b, c, d, e 

VJERONAUK 
 
7. razred 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 
 

Gordana Aralica 
 
i učenici 7.a, b, c, d, e 
 

VJERONAUK 
 
8. razred 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 
 

Kristina Markić  
 
i učenici 7. f 

VJERONAUK 
 
8. razred 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 
 

Željka Maršanić 
 
i učenici 8. a, b, c, d, e  

VJERONAUK 
 
8. razred 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 
 

Marija Kreković 
 
i učenici 8.f, g 



Izborna nastava - 

predmetna nastava 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tehničko-informatičko područje  

NAZIV AKTIVNOSTI   VRIJEME 
(DAN/SAT)  

NOSITELJ/I  I CILJNE SKUPINE  

IZBORNA NASTAVA 

INFORMATIKA 

 7. razred 

 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 

Katarina Radanović Klipa 
 
i učenici 7.a, b, c, d, e, f 
 
  
 
 

INFORMATIKA 
 
8. razred 
 
 

Tijekom školske godine, dva 
školska sata tjedno prema 
rasporedu 

Sanja Ledinek 
 
i učenici 8.a, b, c, d, e, f, g 
 
 
 


