
      Zanimanja ljudi u 
zavičaju

2.razred  PŠ Crnac 

Učiteljica: Marija Čunko Fridl



CILJ izvanučionične nastave je upoznati kulturne 
 i zdravstvene ustanove, zanimanja ljudi u mjestu i  
osvijestiti važnost svakoga zanimanja. 
Učenice 2.razreda upoznale su se sa zanimanjima svojih roditelja te zaposlenika kulturnih i 
zdravstvenih ustanova u mjestu, opisale i oslikale što žele biti kada odrastu!



Učenice su za početak 
odradile intervju s 

roditeljima. Upoznale se 
sa zanimanjima: učiteljice, 
skladištara, prodavačice, 

poljoprivrednika, 
automehaničara, 

laboranta, njegovateljice, 
zaštitara, skretničara.

Roditelji su se školovali u različitim mjestima od 
Orahovice, Slatine, Virovitice, Donjeg Miholjca, 
Osijeka, Koprivnice pa sve do Zagreba.

Učenice su kroz intervju s roditeljima shvatile da 
je svako zanimanje važno. Svaki posao koji 
roditelji rade je važan i svaki posao treba raditi s 
puno ljubavi.



Nakon intervjua s roditeljima učenice su u 
ustanovama svoga mjesta odradile intervju s 
djelatnicima Općine i tako se upoznale sa 
zanimanjem načelnika Općine. Saznale kako 
je on uvijek na raspolaganju svojim 
stanovnicima, kako voli svoj posao jer voli 
komunicirati s ljudima, voli brinuti o svom 
mjestu i čarobnim štapićem bi pozlatio cijeli 
svijet.

Odradile su intervju s referenticama Općine 
koje vole svoj posao zbog društvenosti, 
odnosa i pomaganja ljudima. Uzor su im bile 
mentorice, a čarobnim štapićem bi začarale 
djecu da budu zdrava i sretna!



Nakon Općine uputile smo se u zdravstvenu 
ustanovu. Upoznale zanimanje liječnika, 
medicinske sestre i farmaceutkinje. Čule 
kako liječnik voli pomagati ljudima, kako je 
uvijek svima na raspolaganju, vidjele 
liječnikov pregled i upoznale posao 
medicinske sestre koja voli raditi svoj posao 
jer pomaže ljudima.

Intervju s čistačicom Općine provela je Sara. 
Saznali smo kako ona brine o čistoći Općine, 
donosi i odnosi poštu, a svoj posao voli zbog 
stalnog kretanja i čistoće. 



Najsretniji su oni koji
najviše čine za druge -
Booker T. Washington



U ljekarnoj je intervju s 
farmaceutkinjom Ivanom odradila 
Sonja. Saznale smo redoslijed 
slaganja lijekova na police, kako je 
prednost posla farmaceuta 
dostupnost različitih sredstava i 
stalna edukacija.

Za kraj nam je ostalo zanimanje frizera.  
Kroz intervju smo saznale kako je frizerki 
Marini važno zanimanje jer želi svojim 
klijentima uljepšati kose, važna je ljepota i 
zadovoljstvo klijenata, a svoj posao jako voli 
zbog svog učitelja koji je bio njezin uzor.



Nakon svih intervjua učenice su opisale i oslikale svoja buduća zanimanja

Moje zanimanje 
 Meni je najbolje 

zanimanje načelnik sela.  
On je glavni u selu i donosi 

važne odluke. Uvijek je 
lijepo obučen. Ima veliki 
ured, dvije referentice i 

čistačicu. On odlučuje što 
će se graditi u selu i 
sudjeluje na važnim 

događanjima.  
 Ja želim jednoga dana 

postati načelnica. 
 Rea Balog



Moje zanimanje 
 Danas kada smo išli 

u ljekarnu najviše 
mi se svidio intervju 
s farmaceutkinjom.  
To zanimanje mi se 
najviše svidjelo zato 
što mislim da to nije 

težak posao i 
savjetuju ljude o 

zdravlju.
 Sonja Sudarić



Leona Lončarević: Želim biti 
frizerka.

Sara Milković: Ja sam buduća 
načelnica.



Želim biti liječnica kako bih  
pomogla drugim ljudima da ozdrave. 
 Dijana Pranjić



Dokaz istinitosti 
svakog poziva je 

ljubav prema 
napornom radu koji 

zahtijeva. 
 Logan Pearsall 

Smith.


