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KROS - SREDNJE ŠKOLE 
 

Dana 17.listopada 2017. godine u Športskom 
parku u Valpovu započela su Županijska 
natjecanja u ovoj školskoj godini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE U STOLNOM TENISU 
 

 9. studenoga je u našoj školi održano natjecanje 
u stolnom tenisu. Ovo natjecanje je bila odlična 
prilika da svi učenici pokažu svoje znanje u 
ovom zanimljivom sportu. 

Na natjecanje se prijavilo dvanaest učenika koji 
su bili podijeljeni u tri grupe. Unutar grupe su 
učenici igrali po sistemu „svako sa svakim„. Na 

kraju smo dobili tri najbolja učenika koji su idućeg tjedna (15. listopada) odigrali protiv 
prošlogodišnjih predstavnika škole izborno natjecanje. 

Nakon odigranih mečeva , školu će na žup. natjecanju u Donjem Miholjcu 
23.studenog predstavljati četiri najbolja učenika. To su : Dino Paulić, Mateo Vinković, 
Florijan Stanković i Luka Harkanovac. 

Voditelj: Šimić Boris, prof. 
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OBILJEŽEN „DAN TZK , 25. STUDENI“ 
 

 U petak 24. studenog je u prostoru dvorane 
Srednje škole Valpovo veselo i razigrano 
obilježen „Dan TZK“. 

U sklopu projekta „Vježbaonica“ i u suradnji sa 
dječjim vrtićem „Maza“ iz Valpova održan je javni 
sat tjelesne i zdravstvene kulture sa djecom 
predškolske dobi. Pod vodstvom profesora Šimić 

Borisa i asistiranjem jedanaest učenica četvrtog razreda komercijalnog usmjerenja 
djeca su se zagrijala, potom razgibala, a nakon toga okušala u različitim sportskim 
aktivnostima. Pokazali su zavidno znanje i vještine u ubacivanju lopte u koš, šutiranju 
lopte na gol, prebacivanju lopte preko mreže te u sportovima sa reketom (badminton i 
stolni tenis). Uz zvukove dječjih pjesmica i smijeh mališana vrijeme je doslovno 
proletilo na žalost svih sudionika. Na kraju su djeca prof. Šimiću predala u znak 
zahvale crteže koje su vrijedno izradili na temu: BIRAM ZDRAVLJE – BIRAM 
SPORT. On im je obećao da će radove izložiti u prostorima škole kako bi se i ostali 
učenici škole mogli diviti njihovim radovima. 

Kako bi mogli nastaviti daljnje aktivnosti u dječjem vrtiću, predškolci su se prije 
polaska osvježili sokom i finim piroškama. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE U STOLNOM TENISU 
 

 Dana 23. studenoga 2017. godine u sportskoj 
dvorani osnovne škole u Donjem Miholjcu 
održano je županijsko natjecanje u stolnom 
tenisu u konkurenciji učenica i učenika.  
Na natjecanju je sudjelovalo 7 ekipa u 
konkurenciji učenica i 7 ekipa u konkurenciji 
učenika srednjih škola osječko-baranjske 
županije.  
Naši učenici zauzeli su drugo mjesto. U finalu su 
od njih bili bolji učenici Treće gimnazije iz 
Osijeka (PRIMAG). 

  
Za našu školu su nastupili: Luka Harkanovac, Dino Paulić , Mateo Vinković i Florijan 
Stanković.  
Učenice su zauzele šesto mjesto (Lucija Perković, Lea Varžić, Marijana Rusek i 
Barbara Plavšić).  
Voditelji ekipa: Radmila Pjevac, prof. (Ž),  Boris Šimić, prof (M)  
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FUTSAL DJEVOJKE (3.MJESTO) 
 

 Futsal za djevojke održan je u Belom Manastiru 
20. prosinca 2017. godine. Srednju školu 
Valpovo predstavljale su: Ozana Brkić, Beta 
Sudar, Elena Perak, Barbara Plavšić, Tesa 
Martinović, Donata Horvat, Ivana Kasapović i 
Ester Novak. Voditelj ekipe je Slavko Golik prof. 

 

FUTSAL MLADIĆI (2. MJESTO) 
 
 Naša škola bila je domaćin u futsalu za mladiće. 
Natjecanje je održano 25. siječnja 2018. Za našu 
školu nastupili su: Dino Paulić, Petar Čvagić, 
Fran Sauer, Izak Poljak, Mato Čes, Tomislav 
Jelkić, Filip Dandić, Stjepan Poljak, Ivan Magić i 
Domagoj Sabo. Ekipu je vodio Slavko Golik prof. 

 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE U RUKOMETU 
 

 Dana 31. siječnja 2017. godine u organizaciji 
srednje škole Valpovo održano je županijsko 
natjecanje u rukometu u konkurenciji učenika. 

Na natjecanju je sudjelovalo 7 ekipa: SŠ Našice, 
SŠ Donji Miholjac, Gimnazija Đakovo, Gimnazija 
B.Manastir, Tehnička škola i prirodoslovna 
gimnazija Osijek, Ekonomska i upravna škola 
Osijek i SŠ Valpovo.      

Naši učenici zauzeli su sedmo mjesto ( D. Pepić, P.Petersdorfer, L. Đurin, F.Sauer, J. 
Kubala, J.Nagy, F.Slipac, M.Lovro i P.Pušić, T.Ivić, T.Zamaklar, L.Ružman, M.Skelac 
i T.Jelić).  

Voditelj ekipe: tajnik škole Alenko Bajer. 

U utakmici za prvo mjesto, uvjerljiva pobjeda učenika iz Našica protiv učenika iz 
Đakova rezultatom 24:14. 
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ŽUPANIJSKO NATJECANJE U ODBOJCI  
 
 Dana 20. veljače 2018. u organizaciji Gimnazije iz Đakova održano je županijsko 

natjecanje u odbojci za učenice. 

Na natjecanju je sudjelovalo 7 ekipa: III. 
gimnazija iz Osijeka, Klasična gimnazija iz 
Osijeka, SŠ iz Našica, SŠ iz D.Miholjca, Druga 
srednja škola iz B.Manastira, SŠ iz Valpova i 
domaćin Gimnazija iz Đakova.      

Naše učenice su osvojile drugo mjesto u 
izuzetno jakoj konkurenciji izgubivši u finalnoj utakmici od III.gimnazije iz Osijeka. 

Za našu ekipu nastupile su sljedeće učenice: Iners Šoštarić, Barbara Špoljarić, Klara 
Iličić, Lana Nikolić, Ivana Malarić, Lea Pandurić, Dora Berečić, Hana Funtak, Sara 
Blažević, Iva Đuranić, Emma Torjanac i Dunja Blažević. 

Voditelj ekipe: Darko Bošnjak,prof. 

Šteta što naše učenice nisu uspjele osvojiti prvo mjesto koje vodi na poluzavršno 
natjecanja na kojemu je konkurencija slabija od županijskog natjecanja. Moramo 
istaknuti pobjedu protiv učenica iz Đakova koje su nas prošle godine pobijedile u 
finalu i koje su bile na državnom natjecanju u Poreču. 

Čestitka na srebrnoj medalji. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE U ODBOJCI U KONKURENCIJI 
UČENIKA 
 

 Dana 16. ožujka 2018. godine u sportskoj 
dvorani osnovne škole u Donjem Miholjcu 
održano je županijsko natjecanje u odbojci u 
konkurenciji učenika. 

Na natjecanju je sudjelovalo 7 ekipa: domaćin 
SŠ Donji Miholjac, SŠ Našice, Gimnazija 
Đakovo, Gimnazija B.Manastir, II. gimnazija 
Osijek, SŠ Dalj i SŠ Valpovo.          

Naši učenici zauzeli su šesto mjesto (D. Paulić, B. Katalinić, T. Petovari, F. Zamaklar, 
M. Perković, D. Sabo, L. Inić, D. Antolović, J. Kaptalan, L. Harkanovac, K. Kolesarić i 
L. Maturić). 
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ATLETIKA 
 

 Dana 16. travnja 2018. godine u Gradskom vrtu 
u Osijeku održano je županijsko natjecanje u 
atletici za mladiće i djevojke. 

U konkurenciji mladića je na natjecanju 
sudjelovalo 5 ekipa.  

Srednjoškolac Našice, Ekonomac Osijek, 
Strukovna škola Đakovo, Primag Osijek i 
Srednjoškolac Valpovo. 

Naši učenici su ekipno zauzeli četvrto mjesto. Iako je učenik Stjepan Poljak bio drugi 
u utrci na 1500 m i Marko Perković također drugi u skoku u dalj to ipak nije bilo 
dovoljno za bolji plasman. 

Voditelj ekipe: Boris Šimić, prof  

 

PROGRAM "VJEŽBAONICA" 
 
 U današnje vrijeme ubrzanog života, pretjerane usmjerenosti čovjeka prema višem 

životnom standardu te ubrzanog informatičkog 
razvoja ljudi su sve više fizički neaktivni, a 
najugroženija su djeca koja, na žalost, svoje 
slobodno vrijeme provode zaokupirana 
suvremenim tehničkim dostignućima počevši od 
mobitela, tableta, računala pa na dalje. 

U velikom broju slučajeva, sat tjelesne i 
zdravstvene kulture u školama predstavlja jedinu tjelesnu aktivnost djece. Posljedice 
znaju biti pogubne, od pretilosti pa do raznoraznih bolesti u ranoj životnoj dobi. 
Najveći dio svog slobodnog vremena djeca provode na društvenim mrežama gdje im 
virtualne zvijezde postaju uzori, a igrališta su odavno zamijenili sjedenjem pred 
televizorom ili nekom sličnom aktivnost. Slobodno vrijeme kao jedna vrsta 
suodgajatelja djece mora biti pozitivno usmjereno jer postoji opasnost od 
neorganiziranog, suludo utrošenog vremena. 
Kroz pilot projekt Vježbaonica želimo djeci omogućiti da steknu naviku bavljenja 
tjelesnom aktivnošću posebno kod populacije neaktivne djece, te postići da tjelesna 
aktivnost ne predstavlja problem koji djeca moraju „odraditi“ nego da bude trajno 
zadovoljstvo i njihov zdravi životni odabir. 
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Vježbaonica je programHRVATSKOG ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA (HŠSS) 
koji će se, u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima provoditi od 
listopada školske godine 2017./2018. Namijenjen je učenicima od 5. do8. razreda 
osnovnih škola te svim učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj. 

Program će se provoditi kao dio aktivnosti školskih sportskih društava, a voditelji su 
isključivo nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture zaposleni u toj školi s mogućnošću 
suradnje s ostalim nastavnicima iz drugih predmeta te vanjskim suradnicima 
školskog sportskog društva, roditeljima, klubovima... 

    

Ciljevi programa: 

- poboljšanje zdravstvenog statusa učenika, 

- stvaranje zdravih životnih navika, 

- povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika,  

- stvaranje navika cjeloživotne tjelesne aktivnosti, 

- uključivanje što većeg broja učenika,prvenstveno onih koji nisu uključeni usustav 
sportskih klubova, u organizirane školske sportske aktivnosti, 

- zadovoljenje učenikovih potreba za igrom, kretanjem, druženjem, istraživanjem..., 

- podizanje broja sati rada ŠSD-a kroz školske sportske aktivnosti. 

  

Realizacija programa:  

- program se realizira tijekom jedne školske godine: 

u I. obrazovnom razdoblju: od 02.10.2017. do 22.12.2017.  

u II. obrazovnom razdoblju: od 15.01.2018. do 31.05.2018.  

  

- program nije nužno održavati u školi, školskoj dvorani ili igralištu, nego se može 
realizirati na različitim destinacijama ovisno ouvjetima koje ima škola tj. mjesto, o 
mogućnosti/nemogućnosti dolaska djece na mjesto održavanja programa, o 
prijevozu, ovremenskim uvjetima..., 
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- program je ispunjen raznim grupama sportskih sadržaja, 

- tijekom školske godine preporučuje se bavljenje što većim brojem različitih 
aktivnosti, a na temelju mogućnosti, uvjeta i interesa učenika, 

- voditelj unaprijed obavještava učenike na satovima tjelesne i zdravstvene kulture ili 
na druge načine o programskim sadržajima koji se nude te poziva zainteresirane 
učenike za ponuđene sadržaje da se uključe,  

- program nema stalan broj polaznika već isti ovisi o aktivnosti koja se provodi, 

učenici ne moraju pohađati program stalno već sami biraju koju će aktivnost 
pohađati, sukladno svojim željama. 

  

Programski sadržaji podijeljeni su u različite grupe: 

- ekipni sportovi s loptom: košarka, rukomet, nogomet, odbojka..., 

- sportovi s rekvizitima: tenis, stolni tenis, badminton, hokej..., 

- bazični sportovi: atletika, gimnastika, plivanje, borilački sportovi, ritmička 
gimnastika..., 

- plesni sportovi: ples, cheerleading..., 

- ostali sportovi: kuglanje, bočanje, skijanje, rolanje, biciklizam, orijentacijsko trčanje, 
kros, planinarenje, šah..., 

- kineziterapijski programi: vježbe za stopala, loša držanja tijela..., 

- sportski sadržaji za razvoj pojedinih sposobnosti: koordinacije, snage, brzine, 
izdržljivosti, fleksibilnosti, ravoteže... 

Program može uključivati : 

- posjete sportskim borilištima, igralištima, stadionima, utakmicama, 

- posjete sportskim klubovima na području djelovanja škole, 

- druženja sa sportašima, 

- izlete u prirodu, šetnje..., 

- promotivne sportske aktivnosti, 
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- druženja s roditeljima, 

- svečanosti i prigodna natjecanja. 

  

Budući da je ovo pilot-projekt i provodimo ga po prvi puta u našoj školi u dogovorima 
sa učenicima odlučili smo se da ćemo ga provoditi po smjenama.  

  

Za učenike A-smjene zadužen je profesor Darko Bošnjak i dogovorene su sljedeće 
aktivnosti: nogomet ( međurazredno natjecanje), odbojka, vježbe motorike, atletika, 
biciklizam, pješačenje, klizanje, jahanje... 

Za učenike B-smjene zadužen je profesor Boris Šimić i dogovorene su sljedeće 
aktivnosti: nogomet i košarka ( međurazredno natjecanje), badminton, stolni tenis, 
biciklizam, streljaštvo, planinarenje... 

Nadamo se da će se projekt Vježbaonica nastaviti i u sljedećim školskim godinama i 
da ćemo učenicima moći ponuditi veći izbor aktivnosti i udovoljiti i njihovim posebnim 
željama. 

Voditelji projekta: Darko Bošnjak, prof. i Boris Šimić, prof. 

 
 
KOŠARKA 
 

 2. ožujka 2018. godine u našoj sportskoj 
dvorani u Valpovo održano je županijsko 
natjecanje školskih sportskih društava srednjih 
škola u košarci za mladiće. 

Naša škola zauzela je četvrto mjesto izgubivši 
od ekipe Primaga iz Osijeka u zadnjim 
minutama utakmice za broncu. 

Pobjednici ŠSD Ekost iz Đakova, predstavljat će 
Osječko-baranjsku županiju na poluzavršnom natjecanju regije ISTOK koje će se 
održati 27. ožujka 2018. godine u Đakovu. 
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PROFESORI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE S 
UČENICIMA SPORTSKI OBILJEŽILI JUBILEJ 

 
A kako bi drugačije nego sportski, veselo i 
prijateljski, učenici i profesori tjelesne i 
zdravstvene kulture Srednje škole Valpovo 
obilježili veliki jubilej – 120 godina strukovne 
škole i 55 godina gimnazije. 
 
 
 
 
 

 
ŽUPANIJSKO NATJECANJE U ATLETICI ZA UČENICE 
 

Županijsko natjecanje u ATLETICI za učenice 
održano je 16. travnja 2018. u Osijeku. Na 
natjecanju je sudjelovalo četiri ekipe: I. Gimnazija 
Osijek, III. Gimnazija Osijek, Srednja škola 
Našice i Srednja škola Valpovo.  
Natjecanje je održano na atletskoj stazi stadiona 
Gradski vrt po lijepom i sunčanom vremenu. 
 
 
 
 

 
FINALNI REZULTATI U FUTSALU - PROJEKT 
"VJEŽBAONICA" 

 
U sklopu programa "Vježbaonica" pored raznih 
ponuđenih aktivnosti provodili smo i natjecanje u 
futsalu. U natjecanju je sudjelovalo 22 ekipe u 
sustavu lige natjecanja. 
Na kraju natjecanja dobili smo najbolje ekipe u 
svojim smjenama koje su na finalnom turniru 
odigrali kvalitetne utakmice.  
Čestitka pobjednicima. 
  



Stranica 11 
 

PROJEKT "MOGY ZA ŠKOLE" - TJELESNA I ZDRAVSTVENA 
KULTURA 
 
 Uvođenjem mobilne aplikacije „MOGY za škole“ kao novog sadržaja u nastavu 

tjelesne i zdravstvene kulture u školskoj godini 
2017./2018., ideja je učenicima učiniti nastavu 
tjelesne i zdravstvene kulture u školi i izvan 
nastave privlačnijom i zabavnijom, osigurati im 
mogućnost svakodnevnog vježbanja van nastave 
uz zadovoljavanje  njihovih stvarnih potreba, 
interesa i želja. 
 Što je Mogy za škole? 
-Online aplikacija za  profesore tjelesne i 
zdravstvene kulture i njihove učenike (Web 
aplikacija za profesore, mobilna aplikacija 

iOS/Android učenike); 
- Online trening; 
- Katalog vježbi – s mogućnošću proširenja; 
- Osmišljavanje programa pojedincima/grupi; 
- Personalizacija programa; 
- Centralizirana komunikacija; 
- Povratne informacije učenika u realnom vremenu; 
- Optimizacija programa; 
- Analiza povratnih informacija; 
- Statistika. 
Iza svakog programa je uvijek stručno vodstvo profesora tjelesne i zdravstvene 
kulture. 
Cilj je kod učenika razviti pozitivan stav prema tjelesnoj aktivnosti, usvojiti navike 
redovitog tjelesnog vježbanja radi podizanja kvalitete i zdravog  načina života, brinuti 
o vlastitom  tijelu i zdravlju i unaprijediti ga značajnijim utjecajem na kinantropološka 
postignuća učenika, utjecati na promjenu učenikovih kinantropoloških postignuća, 
individualizirati rad u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, omogućiti individualan i/ili 
grupni pristup radu, osmisliti programe vježbanja putem pametnih telefona i dati 
mogućnost učenicima korištenje pametnih telefona kao pomoćno nastavno sredstvo 
za rad, osigurati učenicima uvid u vlastiti napredak, osigurati  mogućnost natjecanja 
među učenicima. 
Aplikacija osigurava redovitu komunikaciju između profesora tjelesne i zdravstvene 
kulture i učenika kroz izradu tjednih  i/ili mjesečnih programa vježbanja putem 
pametnih telefona,  postavljanje ciljeva na početku školske godine, praćenje rada i 
napretka učenika  i analiza ostvarenog na kraju školske godine, omogućiti učenicima 
da tjelesna aktivnost ne bude samo zdrava navika nego kultura življenja, 
podići  razinu specifičnih znanja i vještina učenika u gimnazijama i strukovnim 
školama i pripremiti ih za daljnje obrazovanje i / ili tržište rada odnosno cjeloživotno 
učenje. 
Budući da je Projekt " Mogy " u našoj školi pokrenut po prvi put ove školske godine 
izuzetno nas raduje broj uključenih učenika u provođenje projekta. Dakle, u projekt je 
bilo uključeno 34-o učenika gimnazijskog usmjerenja koji su aktivno ( neki više, neki 
manje ) sudjelovali u provođenju dogovorenih programa. Učenici su sami uz pomoć 
Darka Bošnjaka, profesora tjelesne i zdravstvene kulture birali predložene vježbe, 
broj izvođenja i ponavljanja vježbi, sami određivali termin izvođenja vježbi...  
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Nadamo se da ćemo sa projektom nastaviti i iduće školske godine, proširiti ga i 
ponuditi učenicima svih razrednih odjela naše škole. 
 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO – LJETNA ŠKOLA U VELOM 
LOŠINJU ZA UČENIKE SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA 
 

 Središnji državni ured za šport je 15.veljače 
2018. godine raspisao natječaj za poticanje 
programa bavljenja amaterskim športom i 
športskom rekreacijom. 

Uz pomoć Zajednice športskih udruga grada 
Valpova ( tadašnjeg predsjednika Dubravka 
Kučinca i tajnika Alenka Bajera ), a na 
inicijativu profesora tjelesne i zdravstvene 
kulture Darka Bošnjaka odlučili smo se prijaviti 
na natječaj i sad možemo potvrditi da smo sa 
našim programom prošli i našim učenicima 
osigurali odlazak u Veli Lošinj i provođenje 

projekta. 

Naziv projekta je: Ljetna športska škola u prirodi - obuka neplivača i slabijih 
plivača i korektivna gimnastika za učenike sa zdravstvenim poteškoćama  

U našoj školi već duži niz godina egzistira ideja o poticanju učenika na bavljenje 
nekim sportom i briga za zdravlje onih učenika koji imaju određene zdravstvene 
probleme. 

Početkom svake školske godine profesori tjelesne i zdravstvene kulture traže od 
roditelja naših učenika suglasnost da su učenici tjelesno i mentalno sposobni izvoditi 
nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Povratna informacija nam govori da cca 15 % 
učenika svake školske godine ima djelomično ili potpuno oslobađanje izvođenja 
programa tjelesne i zdravstvene kulture. 

Pored tog podatka anketiranjem učenika o bavljenjem sportskim aktivnostima 
utvrđujemo da ih je sve manje uključeno u neku sportsku udrugu, a često nas 
zapanjuje podatak da je veliki broj učenika slabih plivača ili čak neplivača. Ove 
godine smo u našoj školi pokrenuli Vježbaonicu ( projekt HŠŠS-a ) i korištenje Mogy 
aplikacije u izbornu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i zaključili da postoji interes 
učenika za tjelesno vježbanje samo ga treba dodatno poticati.  

Program sadrži različite tjelesne aktivnosti ( obuka neplivača i slabih plivača, 
korektivna gimnastika, bavljenje sportskim aktivnostima u prirodi, izleti... ) u cilju 
poticanje na tjelesnu aktivnost kao zaštitu zdravlja - prevencija pretilosti i svih oblika 
rizičnog ponašanja mladih, - poboljšanje zdravstvenog statusa učenika- stvaranje 
zdravih životnih navika, povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika, 
stvaranje navika cjeloživotne tjelesne aktivnosti, osposobljavanje učenika za vođenje 
brige o vlastitomu zdravlju, prepoznavanje i razumijevanje zakonitosti o utjecaju 
tjelesnoga vježbanja na pojedine dimenzije antropološkoga statusa, prepoznavanje i 
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osvješćivanje važnosti redovitog i pravilnog održavanja higijene, stjecanje zdravih 
prehrambenih navika. 

Pored različitih sportskih sadržaja provodili bismo i odgojno-obrazovne sadržaje u 
suradnji s pedagoginjom škole Zdenkom Lončarić. 

Pedagoške radionice: 

-izražavanje emocija; umijeće nenasilne komunikacije; donošenje životnih odluka u 
različitim životnim situacijama; prevencija ovisnosti o alkoholu među mladima; 
prevencija nasilja među mladima; višedimenzionalni model zdravlja. 

PowerPoint prezentacije: 

-pozitivna psihologija; prehrambeni stilovi i navike; samopouzdanje 

     

U programu ćemo imati 30 učenika ( toliki nam je smještajni kapacitet ). To su učenici 
od 1. do 3. razreda srednje škole ( 15-18 godina ) neplivači i slabiji plivači, te učenici 
sa određenim zdravstvenim poteškoćama. 

Potpunu brigu o zdravlju polaznika (podaci o zdravstvenom stanju polaznika, 
higijenski uvjeti, održavanje prostora, prehrana, voda, razni napitci…) te koje će se 
mjere sigurnosti i na koji način poduzeti tijekom provođenja programskih aktivnosti 
preuzimaju voditelji i organizatori programa zajedno sa učenicima. 

Prehranu ćemo dogovoriti s restoranom u Velom Lošinju (Hostel Zlatokrila) koji nam 
je ponudio kvalitetnu prehranu za sve sudionike programa. Smještaj ćemo koristiti u 
odmaralištu u Velom Lošinju u vlasništvu grada Valpova.  

Veliku zahvalnost izražavamo gradonačelniku Matku Šutalo, te djelatnicima 
Valpovačkog poduzetničkog centra koji su nam po povoljnim uvjetima osigurali 
smještaj i prijevoz. 

Program će se realizirati od 27.kolovoza -2.rujna 2018. godine u Velom Lošinju sa 
smještajem u odmaralištu grada Valpova. 

Izvođenje programa provodit će profesori tjelesne i zdravstvene kulture koji rade u 
SŠ Valpovo i pedagoginja škole - Darko Bošnjak, Slavko Golik, Boris Šimić, Radmila 
Pjevac i Zdenka Lončarić. 

Opći ciljevi programa su obuka neplivača i slabih plivača, bavljenje sportskim 
aktivnostima u prirodi, izleti, poticanje na tjelesnu aktivnost kao zaštitu zdravlja 
(prevencija pretilosti i svih oblika rizičnog ponašanja mladih).…. 

Cilj športskog programa je poboljšanje zdravstvenog statusa učenika,stvaranje 
zdravih životnih navika, povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika, 
stvaranje navika cjeloživotne tjelesne aktivnosti,uključivanje što većeg broja 
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učenika,prvenstveno onih koji nisu uključeni u sustav sportskih klubova, u 
organizirane školske sportske aktivnosti 

Cilj obrazovnog programa je osposobiti učenike za vođenje brige o vlastitomu 
zdravlju;prepoznati i razumjeti zakonitosti o utjecaju tjelesnoga vježbanja na pojedine 
dimenzije antropološkoga statusa;prepoznati i biti svjestan važnosti redovitog i 
pravilnog održavanja higijene;steći zdrave prehrambene navike ... 

Postizanje zadanih ciljeva kroz realizaciju projekta pratiti će se na nekoliko razina:  

-svim voditeljima skupina biti će podijeljeni anketni upitnici koje su isti dužni vratiti 
odmah po završetku programa 

-na kraju svakoga dana voditelji programa i pedagoginja će imati sastanke na kojima 
će valorizirati protekli dan, a na kraju programa detaljno utvrditi na koji su način 
ispunjeni svi ciljevi, zadaće i da li se opravdala potreba izvođenja projekta.  

-petnaest dana nakon provedbe projekta sastaviti generalni upitnik koji će popuniti 
sudionici projekta nakon čega će se vidjeti da li je projekt u potpunosti ili djelomično 
opravdao i ostvario zadana postignuća, a o ostvarenim ciljevima naglasiti u Lokalnom 
glasniku, na web stranici škole, izvijestiti javnost putem radio emisije... 

Prezentacija projekta na sjednici Zajednice sportskih udruga grada Valpova te na 
sjednici Vijeća za prevenciju grada Valpova; 

Prezentacija ostvarenih aktivnosti na sjednici Zajednice sportskih udruga grada 
Valpova te na sjednici Vijeća za prevenciju grada Valpova. 

Prezentacija projekta na sjednici Nastavničkog vijeća Srednje škole Valpovo  

Prezentacija ostvarenih aktivnosti na sjednici Nastavničkog vijeća Srednje škole 
Valpovo. 

Budući da svi voditelji ovog programa imaju visoku stručnu spremu ( profesori 
tjelesne i zdravstvene kulture i pedagog ) u potpunosti su spremi odraditi svoj 
predloženi program. U pripremi programa koristili smo stručnu literaturu, neformalne 
dijaloge s kolegama iz struke.  

Provođenjem ovog programa planiramo postići: 

- obuku neplivača i slabih plivača, bavljenje sportskim aktivnostima u prirodi, poticati 
na tjelesnu aktivnost kao zaštitu zdravlja (prevencija pretilosti i svih oblika rizičnog 
ponašanja mladih).…. 

- poboljšati zdravstveno stanje učenika,stvaranje zdravih životnih navika, povećanje 
interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika, stvaranje navika cjeloživotne tjelesne 
aktivnosti 

- osposobiti učenike za vođenje brige o vlastitomu zdravlju, prepoznati i razumjeti 
zakonitosti o utjecaju tjelesnoga vježbanja na pojedine dimenzije antropološkoga 
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statusa;prepoznati i biti svjestan važnosti redovitog i pravilnog održavanja 
higijene;steći zdrave prehrambene navike  

-osposobiti vršnjačke lidere za otpornost prema svim pojavnostima rizičnog 
ponašanja mladih te osnažiti njihov pozitivan utjecaj u vršnjačkim skupinama 

 

SPORTSKE AKTIVNOSTI U VELOM LOŠINJU ZA UČENIKE 
SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA 
 

 Uz pomoć Zajednice športskih udruga grada 
Valpova, a na inicijativu profesora tjelesne i 
zdravstvene kulture Darka Bošnjaka učenici sa 
zdravstvenim teškoćama odlaze u Veli Lošinj. 

Riječ je o projektu: Ljetna športska škola u prirodi 
- obuka neplivača i slabijih plivača i korektivna 
gimnastika za učenike sa zdravstvenim 

poteškoćama financiranog od strane Središnjeg državnog ureda za šport. 

U Srednjoj školi Valpovo već duže vrijeme potiče učenike na bavljenje sportskim 
aktivnostima posebno onih učenika koji imaju određene zdravstvene probleme. 

Učenici i profesori u Veli Lošinj odlaze 26. kolovoza , vraćaju se 03. rujna 2018., a bit 
će smješteni u odmaralištu grada Valpova uz prehranu u obližnjem restoranu. 

U program je uključeno 27 učenika od 1. do 3. razreda srednje škole ( 15-18 godina ) 
uglavnom neplivači i slabiji plivači te učenici sa određenim zdravstvenim 
poteškoćama. 

Izvođenje sportskog programa provodit će profesori tjelesne i zdravstvene kulture 
Darko Bošnjak, Slavko Golik, Boris Šimić, Radmila Pjevac, a pedagoginja škole 
Zdenka Lončarić će provoditi odgojno- obrazovne sadržaje. 

Profesori tjelesne i zdravstvene kulture posebno su motivirani činjenicom da gotovo 
15 % učenika svake školske godine budu djelomično ili potpuno oslobođeni 
izvođenja programa tjelesne i zdravstvene kulture.  

Pored tog podatka, anketiranjem učenika o bavljenjem sportskim aktivnostima utvrdili 
su da ih je sve manje uključeno u neku sportsku udrugu, a često zapanjuje podatak 
da je veliki broj učenika slabih plivača ili čak neplivača.  

Ove godine u školi su pokrenuli Vježbaonicu ( projekt HŠŠS-a ) i korištenje Mogy 
aplikacije u izbornu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i zaključili da postoji interes 
učenika za tjelesno vježbanje samo ga treba dodatno poticati.  

Program sadrži različite tjelesne aktivnosti ( obuka neplivača i slabih plivača, 
korektivna gimnastika, bavljenje sportskim aktivnostima u prirodi, izleti... ) u cilju 
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poticanje na tjelesnu aktivnost kao zaštitu zdravlja - prevencija pretilosti i svih oblika 
rizičnog ponašanja mladih, - poboljšanje zdravstvenog statusa učenika- stvaranje 
zdravih životnih navika, povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika, 
stvaranje navika cjeloživotne tjelesne aktivnosti, osposobljavanje učenika za vođenje 
brige o vlastitomu zdravlju, prepoznavanje i razumijevanje zakonitosti o utjecaju 
tjelesnoga vježbanja na pojedine dimenzije antropološkoga statusa, prepoznavanje i 
osvješćivanje važnosti redovitog i pravilnog održavanja higijene, stjecanje zdravih 
prehrambenih navika i sl. 

Osim ravnateljice Srednje škole Valpovo Svjetlane Kalpić, cijeli je projekt podržao 
gradonačelnik grada Valpova Matko Šutalo uz djelatnike Valpovačkog poduzetničkog 
centra te Alenko Bajer predsjednik Zajednice športskih udruga grada Valpova koja je 
nositelj cjelokupnog projekta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


