
2021. godina proglašena je Godinom čitanja u Hrvatskoj, a nama već druga godina od kad smo započeli s
provedbom darivanja knjiga i uređenjem našeg čitalačkog kutka. Od ožujka, u našem su malom kutku nove
priče, slikovnice, knjige jer su i drugi učenici naše škole darivali knjige koje su "preresli" ili pročitali. Kako svaki
razred od sad ima svoju razrednu knjižnicu, odnosno svoj čitalački kutak, s nestrpljenjem čekamo
razmjenjivanje knjiqa s drugim razredima kako bi upoznali nove naslove i čitali s još većim interesom.
U ožujku smo obilježili Dan očeva. Pisali smo poruke našim tatama, crtali ih. Obilježili smo i Dan voda i proveli
cijeli dan uz more. Osmišljavali smo logo, razmišljali što mi možemo učiniti kako bi smanjili potrošnju vode u
svakodnevnom životu. 
Uključili smo se i u projekt Živim zeleno. Aktivnost koju smo proveli i opravdali učestvovanje u projektu bila je
i izrada natpisa za stablo "Kad bi drveće govorilo". Naš smo natpis stavili na stablo ispred škole, a na njemu je
pisalo: "Dajmo šumi neka lista, nek nam uvijek bude čista!" Sljedeći izazov vezan za ovaj projekt je sadnja
biljaka, ali više o tome u sljedećem broju naših razrednih novina.
Homemade, još je jedan projekt u nizu kojeg provodimo. Prošli mjesec izrađivali smo prirodne sapune i
mirisne soli. Uživali smo u njihovoj izradi, a i darivanju. Naučili smo zašto su važni prirodni proizvodi, koliko oni
pridonose našem zdravlju, što su to mirisna ulja, od kojih se biljaka sve mogu napraviti i još puno, puno toga.
U ožujku, skoro deset dana imali smo nastavu na daljinu. To je bio razlog da aktiviramo našu razrednu
stranicu u kojoj su svakodnevno bili postavljeni zadaci i prezentacije prema rasporedu sati. Tu se također
nalaze i naše aktivnosti, integrirani dani popraćeni slikama, jer su naše razredne novine postale premale da
vam pokažemo sve ono što radimo. Taj tjedan kad smo učili od kuće, pomogli ste nam dragi roditelji izraditi
lutke, pa smo za Svjetski dan kazališta imali naše malo, pravo lutkarsko kazalište. Bilo je tu zanimljivih likova,
događaja i priča. 
O ožujku toliko, a sad nas čekaju nove aktivnosti  i izazovi u mjesecu travnju. 
Ono o čemu ili što ćemo sve naučiti zapisano je u rubrikama po predmetima ispod ovog teksta, ali sigurni smo
da ćemo znati i puno više od toga jer smo strašno radoznali i jako nestrpljivi :)
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Kurikulum 2.c razreda
TEMA MJESECA: STIGLO JE PROLJEĆE

Grga Čvarak
Brezina grančica
Posjet muzeju/galeriji/kazalištu
Čitanje s razumijevanjem
Vjetrovita priča
Opis lika
Što mi se tužio hrast
Molba
Lav i žirafa
Ponavljanje (Obavijest; Imenice)

MATEMATIKAPRIRODA I DRUŠTVO
Tablica množenja
Množenje i dijeljenje brojevima 10, 3, 4
Brojevi 1 i 0 u dijeljenju
(Pisana provjera)

Proljeće
Snalazimo se u prostoru
Prometna sredstva i vrste prometa
Putujemo zrakoplovom; brodom; vlakom;
autobusom

“Pismo iz Zelengrada” priča je
za djecu, napisana u stihovima,
ali ipak nije pjesma.
Na veoma jednostavan način u
priči je prikazano kako nemarni
postupci ljudi, poput bacanja
smeća u šumu ili potok, može
utjecati na prirodu, vode, biljke i
životinje. Ona ima radnju, likove,
temu i jasnu ekološku pouku.   



Dan voda 

Homemade

ožujak U NAŠEM RAZREDU...

Živim zeleno


