
Učenici viših razreda OŠ Split 3 u ovoj školskoj godini uspješno su realizirali planirane projekte i njihove rezultate 

prezentirali prigodnim izložbama u atriju škole i/ili učionici matematike.  

5. razredi  

Tijekom nastave na daljinu, 5.a, b, c i d realizirali su projekt MOJ GODIŠNJI ODMOR U HRVATSKOJ uz mentorsko 

vođenje učiteljica Mirele Pešut i Svjetlane Komić. 

Učenici su svoj rad predstavili digitalnim plakatom, a virtualna izložba odabranih radova dostupna je putem 

poveznice: 

https://wke.lt/w/s/EqKDdK   (5.a i 5.b) 

https://wke.lt/w/s/6n5JmQ         (5.c i 5.d) 

Djelomično su realizirali planirani projekt  ISTRAŽIMO VODE NAŠEG ZAVIČAJA zbog nastale epidemiološke 

situacije  i nastavit će ga u idućoj školskoj godini.  

Učenici uključeni u Matematičku grupu (5.c i 5.d) zajedno s učenicima Povijesne grupe realizirali su projekt 

DVORCI I UTVRDE uz mentorsko vođenje učiteljica Mirele Pešut, Marije Krstinić i Ilonke Poljak. 

 

6. razredi realizirali su projekt VEDSKA MATEMATIKA I MNOŽENJE PRSTIMA uz mentorsko vođenje učiteljica 

Svjetlane Komić i Ane Ferić. 

  

https://wke.lt/w/s/EqKDdK
https://wke.lt/w/s/6n5JmQ


  
 

 

 

Tijekom nastave na daljinu 6.a i 6.b realizirali su projekt KAD UČENIK POSTANE UČITELJ uz mentorsko vođenje 

učiteljice Svjetlane Komić.  

Virtualna izložba odabranih radova dostupna je putem poveznice: https://wke.lt/w/s/FVZGTr 

 

 

https://wke.lt/w/s/FVZGTr


Tijekom nastave na daljinu 6.c i 6.d realizirali su mini projekt ČETVEROKUT – UMNA MAPA uz mentorsko 

vođenje učiteljice Ane Ferić.  

 

7. razredi 

Tijekom nastave na daljinu 7.a realizirao je projekt PRIMJENA SUSTAVA DVIJU LINEARNIH JEDNADŽBI S 

DVJEMA NEPOZNANICAMA – IZRADA  STRIPA uz mentorsko vođenje učiteljice Svjetlane Komić.  

Virtualna izložba stripova dostupna je putem poveznice: https://create.piktochart.com/output/47557752-

svjetlana-komic 

 

 

https://create.piktochart.com/output/47557752-svjetlana-komic
https://create.piktochart.com/output/47557752-svjetlana-komic


7. b, c, d realizirali su mini projekt KOLIKO NAS IMA - PRIKAZIVANJE I ANALIZA PODATAKA. 

 

Tijekom nastave na daljinu 7. b, c, d realizirali su projekt SLIKA OD GEOMETRIJSKIH LIKOVA – OPSEG I 

POVRŠINA uz mentorsko vođenje učiteljice Andree Drezge. 

 

 

 

 



7. i 8. razredi realizirali su projekt FINANCIJSKA PISMENOST uz mentorsko vođenje učiteljica Svjetlane Komić i 

Mirele Pešut. 

 

   
 

 

 

 

 

 



Tijekom nastave na daljinu 8.a i 8.b razredi  realizirali su projekt SLIKA OD GEOMETRIJSKIH LIKOVA – 

PRESLIKAVANJA RAVNINE uz mentorsko vođenje učiteljice Andree Drezge. 

 

 

Tijekom nastave na daljinu  8.c i 8.d razredi realizirali su projekt PRESLIKAVANJA RAVNINE uz mentorsko 

vođenje učiteljice Mirele Pešut. 

Učenici su svoj rad predstavili digitalnim plakatom, a virtualne izložbe najboljih radova dostupne su putem 

poveznica:  https://wke.lt/w/s/H3LgJZ  (Preslikavanja ravnine) 

 

Pripremila: Svjetlana Komić 

 

https://wke.lt/w/s/H3LgJZ

