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UČENICE 
 
BROJ 
SATI ŠTO ZAŠTO TKO KAKO KADA ISHODI 

2 sata 
tjedno 

Rukomet 

Treninzi i 
natjecanja u 

sustavu 
srednjoškolsko

g sporta 
organiziranog 

od strane 
Školskog 
športskog 

saveza grada 
Zagreba 

Učenice prvog 
do četvrtog 

razreda 
raspoređene 
po školskim 
športskim 

selekcijama 
ovisno o 

znanjima, 
sposobnostim
a i afinitetima 

Uvježbavanje
m tehnike i 
primjenom 
određenih 
taktičkih 

varijanti s 
obzirom na 
mogućnosti 
pojedinih 
igračica. 

 
Korištenjem 
sintetičke i 
analitičke 

metode rada 

Treninzi: 
prema 

mogućnostim
a i dnevnom 
rasporedu 

nastave 
 

Natjecanja: 
prema 

vremeniku 
natjecanja za 

školsku 
godinu 

2010./2011.  
(u prilogu) 

Znanja: Napredna tehničko-taktička znanja 
Vještine: Timska suradnja na visokoj razini 
Kompetencije: Ulazak među prve četiri ekipe u 
gradu 

Odbojka 
Znanja: Prosječna tehničko-taktička znanja  
Vještine: Timska suradnja na srednjoj razini 
Kompetencije: Ulazak iz kvalifikacija u sustav 
natjecanja 

Košarka 
Znanja: Osnovna tehničko-taktička znanja 
Vještine: Timska suradnja na osnovnoj razini 
Kompetencije: Formiranje ekipe za slijedeću sezonu 

Nogomet 
Znanja: Osnovna tehničko-taktička znanja 
Vještine: Timska suradnja na osnovnoj razini 
Kompetencije: Prolazak u drugi krug natjecanja 

Atletika 

Znanja: Osnovna tehnička znanja atletskih disciplina 
Vještine: Upoznavanje sa specifičnostima atletskih 
natjecanja 
Kompetencije: Sudjelovanje učenica u što većem 
broju 

Plivanje 
Znanja: Prosječna znanja tehnike plivanja 
Vještine: Upoznavanje s plivačkim disciplinama 
Kompetencije: Sudjelovanje učenica u što većem 
broju 

Badminto
n 

Znanja: Prosječna znanja tehnike plivanja 
Vještine: Upoznavanje s plivačkim disciplinama 
Kompetencije: Sudjelovanje učenica u što većem 
broju 



UČENICI 
 

BROJ 
SATI ŠTO ZAŠTO TKO KAKO KADA ISHODI 

2 sata 
tjedno 

Košarka 

Treninzi i 
natjecanja u 

sustavu 
srednjoškolsko

g sporta 
organiziranog 

od strane 
Školskog 
športskog 

saveza grada 
Zagreba 

Učenici prvog 
do četvrtog 

razreda 
raspoređeni 
po školskim 
športskim 

selekcijama 
ovisno o 

znanjima, 
sposobnostim
a i afinitetima 

Uvježbavanje
m tehnike i 
primjenom 
određenih 
taktičkih 

varijanti s 
obzirom na 
mogućnosti 
pojedinih 

igrača. 
 

Korištenjem 
sintetičke i 
analitičke 

metode rada 

Treninzi: 
prema 

mogućnostim
a i dnevnom 
rasporedu 

nastave 
 

Natjecanja: 
prema 

vremeniku 
natjecanja za 

školsku 
godinu 

2010./2011.  
(u prilogu) 

Znanja: Napredna tehničko-taktička znanja 
Vještine: Visoka razina timske suradnje 
Kompetencije: Plasman među prve četiri momčadi 

Nogomet 
Znanja: Napredna tehničko-taktička znanja 
Vještine: Visoka razina timske suradnje 
Kompetencije: Plasman među prvih osam momčadi 
u prvenstvu e među prve momčadi u kupu 

Rukomet 
Znanja: Prosječna tehničko-taktička znanja 
Vještine: Timska suradnja na srednjoj razini 
Kompetencije: Ulazak iz kvalifikacija u sustav 
natjecanja 

Odbojka 
Znanja: Osnovna tehničko-taktička znanja 
Vještine: Timska suradnja na osnovnoj razini 
Kompetencije: Ulazak iz kvalifikacija u sustav 
natjecanja 

Atletika 

Znanja: Osnovna tehnička znanja atletskih disciplina 
Vještine: Upoznavanje sa specifičnostima atletskih 
natjecanja 
Kompetencije: Sudjelovanje učenika u što većem 
broju i osvajanje medalje u bacanju kugle 

Plivanje 
Znanja: Prosječna znanja tehnike plivanja 
Vještine: Upoznavanje s plivačkim disciplinama 
Kompetencije: Sudjelovanje učenika u što većem 
broju 

Badminto
n 

Znanja: Osnovna tehničko-taktička znanja 
Vještine: Upoznavanje s igrom u pojedinačnoj 
konkurenciji i parovima 
Kompetencije: Proći u drugi krug natjecanja 

Stolni 
tenis 

Znanja: Prosječna znanja tehnika stolnog tenisa 
Vještine: Upoznavanje s igrom u parovima i 
pojedinačnoj konkurenciji 
Kompetencije: Ulazak u treći krug natjecanja 



 


