
 

DOPUNSKA NASTAVA 

Dopunska nastava – 5.a,b,c razred 

Predmet Učitelj / ica Dan i sat 

HJ Dolores Msaršanić  ponedjeljak, 6.sat 

EJ Ana Kovačić  ponedjeljak, 3.sat u suprotnoj smjeni 

MAT Gorda Janeš Majnarić  petak, predsat (kada je nastava poslijepodne) 

 četvrtak, 7.sat (kada je nastava ujutro) 

 

Dopunska nastava – 6.a,b,c razred 

Predmet Učitelj / ica Dan i sat 

HJ  Katarina Micsulinić  ponedjeljak, 12,00 – 13,20 (kada je nastava poslijepodne) 

EJ  Ana Barković  srijeda, predsat (kada je nastava poslijepodne) 

MAT  Anita Štimac  četvrtak, predsat (kada je nastava poslijepodne) 

 

Dopunska nastava – 7.a,b,c razred 

Predmet Učitelj / ica Dan i sat 

HJ  Katarina Miculinić 

Badurina 

 petak, 12,00 -13,20 (kada je nastava poslijepodne) 

EJ  Ana Barković  četvrtak, 6.sat (kada je nastava ujutro) 

 utorak, predsat (kada je nastava poslijepodne) 

MAT  Gordana Janeš 

Majnarić 

 ponedjeljak, 7.sat (kada je nastava ujutro) 

 četvrtak, 6.sat (kada je nastava poslijepodne) 

FIZ  Goran Grbac  ponedjeljak, 6.sat (kada je nastava ujutro) 

 ponedjeljak, predsat (kada je nastav poslijepodne) 

KEM  Andreja Banjavčić  srijeda, predsat (kada je nastava poslijepodne) 

 

Dopunska nastava – 8.a,b,c razred 

Predmet Učitelj / ica Dan i sat 

HJ  Romina Stanković 

Šubat 

 srijeda, 12,00 -13,20 (kada je nastava poslijepodne) 

EJ  Ana Kovačić  utorak, 2. sat u suprotnoj smjeni 

MAT  Ljerka Linić  utorak, predsat (kada je nastava poslijepodne) 

FIZ  Goran Grbac  ponedjeljak, 6.sat (kada je nastava ujutro) 

 ponedjeljak, predsat (kada je nastav poslijepodne) 

KEM  Andreja Banjavčić  srijeda, predsat (kada je nastava poslijepodne) 

 

 

DODATNA NASTAVA 
Predmet Učitelj / ica Dan i sat 

HJ  Romina Stanković Šubat  za učenike 8.a,b,c  

            petak, 12,00 – 13,20 (kada je nastava poslijepodne) 

EJ  Ana Barković 

 

 Ana Kovačić 

 

 za učenike 6.a,b,c 

            utorak, predsat (kada je nastava poslijepodne) 

 za učenike 8.a,b,c 

            utorak, 2. sat u suprotnoj smjeni (kada je nastava ujutro) 

MAT  Gordana Majnarić Janeš 

 

 Anita Štimac 

 

 

 Ljerka Linić 

 

 za učenike 5.a,b,c 

srijeda, 11,30 – 13,20  (kada je nastava poslijepodne) 

 za učenike 6.a,b,c 

            srijeda, predsat (kada je nastava poslijepodne) 

 za učenike 8.a,b,c 

            srijeda, predsat (kada je nastava poslijepodne) 

  

 

 


