
MEĐUPREDMETNO INTEGRIRANJE GRAĐANSKOG ODGOJA  

U 7. RAZREDU 
 

 

HRVATSKI JEZIK 

 

1. Stephen Daldry: Billy Elliot (društvene kompetencije) 

2. Povijest hrvatskog jezika (hrvatski domovinski identitet) 

 

 

ENGLESKI JEZIK 

1. Da li se usudiš? (život mladih) 

2. Problemi (život mladih) 

            - 

LIKOVNA KULTURA 

1. Masa volumen i prostor - Astečki kalendar,kamen, 16. st.; 

2. Boja – tonska modelacija - Josip Račić, - Majka s djetetom, ulje na platnu, 1908 

 

GLAZBENA KULTURA 

1. ČA JE MORE, istarska ljestvica (pjevanjem i slušanjem glazbe izraziti obilježja tradicijske 

glazbe pojedinih dijelova Hrvatske) 

2. ODA RADOSTI - oda, himna Europske unije 

 

MATEMATIKA 

1. Primjena proporcionalnosti i obrnute proporcionalnosti na probleme iz života 

2. Računanje s postocima u životnim situacijama 

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURAZK 

    1.  Utjecaj tjelovježbe i higijene na zdravlje 

    2.  Tjelovježba i prehrana=zdrav život 

 

BIOLOGIJA 

1. Geološka doba 

2. Raznolikost živog svijeta 

 

POVIJEST 

    1.Političke stranke i izbori 

    2.Prosvjetiteljstvo i prosvijećeni apsolutizam 

 

KEMIJA 

1. Biološko djelovanje tvari 

 2. Voda 

 

GEOGRAFIJA 

1. Stanovništvo  

Obrazovna postignuća: razlikovati smjerove migracija u prošlosti i danas te njihove uzroke i 

posljedice; protumačiti različitost etničkoga i jezičnoga sastava stanovništva (indoeuropski 

jezici)  

2. Europsko Sredozemlje  



Obrazovno postignuće: obrazložiti značenje Sredozemlja tijekom povijesti i utjecaj na 

današnji gospodarski razvoj i kulturu  

3. Države Jugoistočne Europe  

Obrazovno postignuće: obrazložiti etnički i vjerski mozaik naroda  

4. Ujedinjavanje Europe  

Ključni pojmovi; ujedinjavanje Europe, Europska unija  

Obrazovna postignuća: obrazložiti razloge, važnost i oblike udruživanja u Europi; opisati 

proces proširivanja EU-a, navesti glavna tijela i ustanove EU-a; analizirati važnost i ulogu 

EU-a u Europi i svijetu  

 

 

VJERONAUK 

 SAVJEST – BOŽJI GLAS U ČOVJEKU 

- shvatiti da svaki čovjek ima pravo živjeti po svojoj savjesti 

 BOŽJE ZAPOVIJEDI – PUT U SLOBODU 

- usporediti Dekalog i temeljna ljudska prava i uočiti njihovu povezanost 

 KRŠĆANI NA DRUGI NAČIN 

- uvidjeti važnost odnosa poštovanja i tolerancije prema drugim kršćanskim 

vjeroispovijestima 

 EKUMENSKI POKRET 

- uočiti važnost razvijanja ekumenske svijesti i osobnog angažmana 

 

 

FIZIKA 

 1.Kosina, Prijelaz topline 

 

TEHNIČKA KULTURA 

1. Spajanje lima, Rad s porukama 

 

INFORMATIKA 

1. Uporaba vizualnog HTML uređivača za izradu web stranice 

 


