
MEĐUPREDMETNO INTEGRIRANJE GRAĐANSKOG ODGOJA  

U 6. RAZREDU 
 

 

HRVATSKI JEZIK 

1. Branka Primorac: Doživljaj kojeg se sramim (ljudskopravne kompetencije) 

2. Mark Twain: Kraljević i prosjak (poštivanje različitosti) 

 

ENGLESKI JEZIK 

1. Tvoja budućnost (ja, moja obitelj i prijatelji) 

2.  Božićni blagdani 

 

LIKOVNA KULTURA 

1. Točka i crta - Ivan Lovrenčić, Dvorci Hrvatskog zagorja, sitotisak, 1994 

2. Dušan Džamonja, Projekt spomenika žrtvama u Dachauu (model), željezo, 1965. 

 

GLAZBENA KULTURA 

1. TAMBURE - šokačko kolo, tamburaški zbor  (slušanjem i pokretom izraziti obilježja 

tradicijske glazbe pojedinih dijelova Hrvatske) 

2. RUNOLIST - obrada pjesme, filmska glazba  (razvijati sposobnost doživljavanja i 

razumijevanja glazbenih djela europske i svjetske kulture) 

 

MATEMATIKA 

1. Izvođenje računskih operacija s razlomcima – zadaci iz stvarnog života 

2. Opseg i površina trokuta - zadaci iz stvarnog života 

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KUTLURA 

    1.  Pobjede i porazi,sastavni dio života 

    2.  Važnost poštivanja pravila igre i poštovanja suigrača 

 

PRIRODA 

1. Živa bića i stanište 

2. Opasnost za biosferu 

 

POVIJEST 

     1.  Feudalno društvo 

     2.  Dubrovačka Republika 

 

NJEMAČKI JEZIK 

1. Komunikacija, mediji, Internet, SMS poruke 

2. Mladi u obiteljskom i društvenom okruženju 

 

GEOGRAFIJA 

1. Stanovništvo  

Ključni pojam: različitost ljudi  

Obrazovna postignuća: nabrojiti glavne rasne skupine i svjetske vjere; imenovati svjetske 

jezike i obrazložiti njihovu važnost, protumačiti razliku između migracija u prošlosti i danas.  

2. Tradicija i suvremenost Azije  

Obrazovno postignuće: obrazložiti važnost kulturno-povijesne baštine i raznolikosti vjera za 

turističku djelatnost.  



3. Voda i život Afrike  

Obrazovno postignuće: navesti probleme obilja i nedostatka vode.  

4. Suvremena Afrika  

 

VJERONAUK 

 ČOVJEK IZMEĐU ČEŽNJE ZA SLOBODOM I IZAZOVA ROBOVANJA  

- ispravno vrednovati vlastitu odgovornost u promicanju slobode 

 GLAVNI MARIJINI BLAGDANI I MOLITVE 

- nabrojiti marijanska svetišta u hrvatskome narodu 

 CRKVENO GRADITELJSTVO 

- prepoznati veće i poznatije crkvene građevine u Hrvatskoj (Eufrazijeva bazilika, 

crkva sv. Križa u Ninu, …) 

 

 

 

TEHNIČKA KULTURA 

1. Iskorištavanje energije vode, Elektronička pošta 

 

INFORMATIKA 

1. Sustavno prikupljanje sadržaja s weba 

 


