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Poštovani, 

slijedom upita gradske vijećnice Neel Rocco, šaljemo vam izvještaj o aktivnostima i temama 

provedenim u sklopu izvannastavne aktivnosti Građanskog odgoja i obrazovanja, u daljnjem 

tekstu GOO. 

U GOO u školskoj godini 2018/2019 uključeni su učenici petih razreda, i to njih 15, dva sata 

tjedno, srijedom 7 sat i petkom 6 sat. Prilikom formiranja grupe i odabira termina, 

prilagođavalo se učenicima i njihovim obvezama. Srijedom sat GOO vodi prof.Dean 

Nestorović, a petkom prof. Silvia Česnik. 

S radom smo započeli 5.listopada 2018.godine. Tijekom listopada obrađivali smo teme: Što 

je građanin?, Različitosti, Tko sam ja-identitet, i  započeli sa temom Tolerancija. 

U studenom smo na temu tolerancija izradili film koji smo objavili na stranicama škole. 

Tijekom istog mjeseca govorili smo o lokalnoj samoupravi, na koji se način donose odluke, 

koja je uloga svakog građanina da odlučuje i sudjeluje. S grupom GOO prisustvovali smo 

predstavi „Generacija“ koja govori o otuđenosti mladih u virtualnom svijetu.  

Tijekom prosinca obrađivali smo temu životinjskih prava i volontiranja, te kako biti aktivan 

građanin i pokrenuti vlastitu akciju, te su učenici u sklopu naučenog, uz našu pomoć 

organizirali prikupljanje donacija za labinski azil i udrugu „Fenix“. Učenici su samostalno 

izradili plakat i osmislili akciju prikupljanja novaca tijekom sedam dana. Pri završetku akcije 

pozvali smo gospođu Aldu Miletić i uručili joj hranu koju su učenici sa prikupljenim novcem 

kupili. Ukupno je sakupljeno 301 kuna. 

U siječnju tema nam je bila stereotipi i predrasude, te smo se aktivno pripremali za posjet 

Uredu predsjednice Republike Hrvatske koji je uslijedio krajem mjeseca. Učenici su upoznati 

s ovlastima i dužnostima Predsjednice i podjelom vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. 

Tijekom mjeseca veljače tema su nam bili uzori i idoli i koje su razlike među njima. Također 

prijavili smo se na natječaj Večernjeg lista na temu „Svijet u kojem ćemo živjeti“ zajedničkim 

crtežom, te rezultate tog natječaja još uvijek očekujemo. 



U ožujku smo obilježavali mnoge dane koje smo povezali s temom ljudskih prava kao npr. 

Dan žena, Down sindrom i autizam. Naglašavali smo kako su ljudska prava univerzalna, ali da 

još uvijek postoje situacije u kojima se ta ista prava krše i ne poštuju. 

Mjesec travanj bio je posvećen temi nasilja na internetu i cyberbullingu, učenici su savladali 

osnovne pojmove i što učiniti ako se nađu u takvoj situaciji. Također, ugostili smo Savjet 

mladih grada Labina koji nam je prezentirao svoj rad u lokalnoj zajednici i njihove aktivnosti. 

Sada, tijekom svibnja radimo na temi samopoštovanja i samopouzdanja, te započinjemo s 

temom kako reklame i marketing utječu na potrošače još u najranijoj dobi. Također, obilježili 

smo i Dan Europe i razgovarali o važnosti toga datuma. 

Vrlo smo zadovoljni dolaskom i angažmanom učenika i njihovom zainteresiranošću. Po 

potrebi, spremni smo doći na sjednicu Gradskog Vijeća i prezentirati vam dosadašnji rad. 

Smatramo da je GOO uspješan projekt i da će se zadržati i nadalje. 
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