
Dopunska nastava 

 

profesor predmet termin 

Stela Vugrinčić Fizika A UTO-  
8.sat (8.razred) → prostor: 
učionica 5.razreda ? 
9. sat (7.razred) → prostor: 
učionica 7.razreda 

 Danijela Ljubas   Hrvatski jezik 1.  tjedan u mjesecu - 5. razred 
(8. sat), četvrtak 

2. tjedan u mjesecu - 7. razred 
(9. sat), srijeda 

3. tjedan u mjesecu - 6. razred 
(8. sat), četvrtak 

4. tjedan u mjesecu - 8. razred 
(9. sat),srijeda 

 Marijan Vodopija  Latinski jezik  A turnus (novi termini - 
3.2.2021.) 

5. razred - 8. sat, petak 
6. razred - 8. sat, srijeda 
7. razred - 8.sat, ponedjeljak 
B turnus 
5. razred - 7. sat, petak 
6. razred - 7. sat, srijeda 

8. razred - 8. sat, petak 

Ivan Hrbud Grčki jezik B tjedan 
utorak 8. sat 7. i 8.r (odvojeno) 
i prema dogovoru s učenicima 
online preko Google učionice 

Sanja Bilić Troha  Engleski jezik A i B tjedan: četvrtak, 8. sat 
učenici 5.-8. razreda te u slučaju 
online nastave preko Teams-a 

 Antonia Vukmirović  Matematika  A tjedan 
četvrtak 7. sat - 5. razred 
četvrtak 8. sat 6. razred (3. 
tjedan u mjesecu ne) 
B tjedan 
srijeda 8. sat - 8. razred 
utorak 8. sat - 7. razred 
četvrtak 7. sat - 5. razred 
četvrtak 8. sat - 6. razred (3. 
tjedan u mjesecu ne) 



Dodatna nastava 
 

 
 
 
 
 
 
 
INA 
 

Profesor Predmet  

Latinka Ruski Glazbena kultura A tjedan-ponedjeljak 6.sat 

Danijela Ljubas Hrvatski jezik Nastava se održava online u 
dogovoru s učenicima.  

Andrija Sivrić Povijest A tjedan- utorak 8. sat-osmi 
razred 

Mateja Marić Talijanski jezik Nastava se održava online 
putem Google učionice po 
dogovoru.  

Anamaria Vidović Biologija Nastava se održava online u 
dogovoru s učenicima 

Mia Ćavarević Njemački jezik Nastava se održava online u 
dogovoru s učenicima. 

Sanja Bilić Troha Engleski jezik A tjedan 
Ponedjeljak, 8.sat - 7.r 
B tjedan  
Ponedjeljak, 8.sat - 8.r  

Marijan Vodopija Latinski jezik 8. razred 
Nastava se održava online u 
dogovoru s učenicima. 

Ivan Hrbud Grčki jezik 8. razred 
Nastava se održava online u 
dogovoru s učenicima. 

Antonia Vukmirović Matematika 7. razred 
A tjedan - ponedjeljak 8. sat 
ili online u dogovoru s 
učenicima 

Petra Pičman Francuski jezik B tjedan- sri, 7.i 8. sat sa 
šestim razredom 

Profesor INA Termin 



 
 

Mirčetić, Ana Mali knjižničari slobodan sat za vrijeme 
nastave 

Pakšec, Mirela Estetsko uređenje škole vrijeme slobodnog sata za 
vrijeme nastave 

Pakšec, Mirela Mali put - učenička zadruga Aktivnost se održava online 
u dogovoru s učenicima.  

Martinko, Ivana Školski sportski klub Do daljnjega se ne održava 
zbog epidemioloških mjera. 
Kad dođe toplije vrijeme 
moguće održavanje putem 
aplikacija. 

Vesna Kašaj Izrada edukativnih igara A tjedan četvrtak 7.sat 
B tjedan četvrtak 7.sat 

Franjković, Petra Robotika A tjedan srijeda 8. i 9. sat 
B tjedan srijeda 8. i 9. sat 

Mikulić, Ante Prepoznavanje kršćanskih 
vrijednosti u glazbi i filmu 

A tjedan ponedjeljak 8. i 9. 
sat (7. razred) 
A tjedan petak 8. i 9. sat (8. 
razred) 


