
MEĐUPREDMETNO INTEGRIRANJE GRAĐANSKOG ODGOJA  

U 8. RAZREDU 

 
 

HRVATSKI JEZIK 

- Zavičajni govor i narječja prema književnom jeziku (hrvatski domovinski identitet) 

- Sergej Jesenjin: Pismo majci (ljudskopravne kompetencije) 

 

 

ENGLESKI JEZIK 

Listopad : Problemi (Čovjek u obiteljskom i društvenom krugu)  

           -nastavna jedinica: Nasilje: vršnjačko nasilje 

Ožujak: Naš okoliš (Svijet oko nas) 

          - nastavne jedinice: Globalno zatopljenje, Ugrožene vrste 

Travanj: Kupovina i prodaja ( Putovanja) 

            - nastavna jedinica: Priča o novcu: vrijednost novca, valute 

Svibanj: Protestiranje (Svijet oko nas) 

       - nastavna jedinica: Priča o Rosi Parks: segregacija Afroamerikanaca 60-ih god. u SAD-u 

1. LK Boja – Oblik i boja - Boris Ljubičić, Prijedlozi novog dizajna hrvatskih 

nacionalnih simbola, oko 1990 

2. Prostorno oblikovanje - Maksimir, pejzažni perivoj, engleski tip parka, Zagreb, kraj 

18. st. 

 

GLAZBENA KULTURA 

1. ERO S ONOGA SVIJETA - hrvatska opera (zaključiti na temelju slušanja i analize 

glazbenih djela te razgovorom koje su temeljne značajke glazbenog djela) 

2. NEKA CIJELI OVAJ SVIJET - obrada pjesme iz mjuzikla Jalta, Jalta ( (zaključiti na 

temelju slušanja i analize glazbenih djela te razgovorom koje su temeljne značajke glazbenog 

djela) 

 

MATEMATIKA 

1. Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik - zadaci iz stvarnog života 

2. Prizme i piramide - zadaci iz stvarnog života 

 

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

 

    1. Utjecaj tjelovježbe i higijene na zdravlje 

    2. Stjecanje radnih navika i njihov značaj u svakodnevnom životu 

 

 

BIOLOGIJA 

 

1. Nasljeđivanje 

2. Dna molekula 

 

POVIJEST 

   1.Suvremena demokracija  

   2.Zemlje parlamentarne demokracije 

 



KEMIJA 

 

1.  Jakost kiselina i mjere opreza pri radu s njima  

2.   Fosilna goriva 

 

GEOGRAFIJA 

 

1. Klima, biljni pokrov i ekološki problemi Hrvatske  

Obrazovna postignuća: opisati utjecaj klime na život čovjeka; navesti primjere utjecaja 

vremenskih nepogoda na poljodjelstvo; obrazložiti problem kiselih kiša i navesti primjer.  

2. Stanovništvo - broj i razmještaj  

Obrazovna postignuća: opisati na tematskim kartama i grafikonima povijesni pregled 

naseljenosti te uzroke i posljedice kretanja broja stanovnika, obrazložiti razlog promjena 

kretanja apsolutnoga broja stanovništva Hrvatske.  

3. Strukture stanovništva i gospodarstva  

Ključni pojmovi: nacionalna, vjerska, dobno-spolna i gospodarska struktura stanovništva.  

Obrazovna postignuća: obrazložiti analizom grafikona, biološku, nacionalnu, vjersku i jezičnu 

strukturu stanovništva Hrvatske; obrazložiti analizom dobno-spolne piramide uzroke i 

posljedice povećanja udjela starog stanovništva analizirajući velike dobne skupine u vremenu 

i prostoru; navesti da je Hrvatska država Hrvata i nacionalnih manjina; opisati uz pomoć 

grafikona promjene udjela u zaposlenosti po sektorima djelatnosti.  

4. Jadransko more  

Obrazovna postignuća: navesti primjere važnosti mora za život te onečišćenja i zaštite 

Jadranskog mora (na primjerima iz zavičaja ili tiska ili s Interneta)  

5. Prirodna i kulturna baština gorske Hrvatske  

Obrazovna postignuća: uz fotografije opisati geografske razloge odabira zaštite pojedinih 

krških fenomena i šumskih područja, opisati tradicijsko graditeljstvo i folklornu baštinu  

 

 

VJERONAUK 

 ATEIZAM I VJERSKA RAVNODUŠNOST 

- usvajati stajalište tolerancije prema onima koji ne vjeruju 

 KORIJENI KRŠĆANSTVA NA HRVATSKOME PROSTORU 

- imenovati i objasniti veličinu i vrijednost kulturnopovijesnih spomenika iz 

ranokršćanskog vremena 

 POKRŠTENJE I ULAZAK U ZAJEDNICU KRŠĆANSKIH NARODA 

- jasno izraziti stajalište poštovanja prema najstarijim spomenicima vjere i kulture hrvatskog 

naroda, ispravno vrednovati ulogu kršćanske vjere koja je dala nemjerljiv doprinos u stvaranju 

samostalnosti hrvatske države 

 

FIZIKA 

1.  Rad i snaga električne struje, Zaštita od strujnog udara 

 

TEHNIČKA KULTURA 

1.  Program za izradu prezentacije, Obrazovni sadržaji na webu 

 

INFORMATIKA 

1. Kritički odnos prema Internetu 

 


