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NAŠI UČENICI OSVOJILI MEDALJE NA BELIŠĆANSKOM 
CENERU 
 

Naši učenici Stjepan Poljak (1.CT) i Izak Poljak 
(1.EL) sudjelovali su na drugom „Belišćanskom 
ceneru“ koji se održao 17. rujna 2016. godine 
u sklopu Europskog tjedna sporta.  

Stjepan i Izak ostvarili su sjajne rezultate na 
utrci od 2,5 kilometara. Izak je bio prvi, a 
Stjepan drugi u svojoj kategoriji. Dečki 
treniraju nogomet u NK Belišće, a trčanje im je 
druga ljubav, odmah poslije nogometa. Svoje 

školske obveze i treninge uspijevaju uskladiti i, naravno, ostane im vremena i za 
druženje s prijateljima. Vesele se idućem „Belišćanskom ceneru“. Mi im želimo i 
dalje puno dobrih rezultata! 

 

 

IGOR BRANKOVIĆ 
 

Igor Branković, naš učenik 3. CMP opet osvaja 
sjajne rezultate u sambu. Igor je početkom 
listopada, kao reprezentativac Hrvatske, 
sudjelovao na Svjetskom juniorskom 
prvenstvu u sambu.  

Na prvenstvu je sudjelovalo više od 800 
boraca te je konkurencija u svakoj kategoriji 
bila vrlo jaka. Igor se u svojoj kategoriji (+87 
kg) plasirao na 7. mjesto što je izuzetno 

dobrar rezultat s obzirom na konkurenciju. Igor je inače član Samo kluba Belišće 
i do sada je ostvario jako dobre rezultate. Mi mu želimo i dalje puno uspjeha. 
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LABINA ĐURANIĆ 
 

Iako knjižničarke inače nagrađuju TOP čitače 
na kraju školske godine, ovoga puta smo 
napravile iznimku i nagradile učenicu 1. OGA 
Labinu Đuranić.  

Uvidom u evidenciju posudbi, uočili smo 
znatno odstupanje naše učenice Labine od 
drugih učenika. Naime, Labina je u samo 
mjesec dana kako je nastava počela posudila i 
pročitala 10 knjiga popularne književnosti uz 
obveznu lektiru. Nagradile smo ju prigodnim 
poklonom – knjigom, kako bi ju potaknuli da i 
dalje čita i time obogaćuje vlastiti život. Još 
jednom čestitamo Labini. 

 

 

FABIJAN ŠTEFIĆ 
 

Fabijan Štefić, učenik 4. razreda 
komercijalista, aktivan je član dramske 
skupine naše škole koju predvodi profesorica 
Ljiljana Silađi.  

Fabijan je već nekoliko puta samostalno 
nastupao na raznim priredbama i 
svečanostima kao što su ispraćaj maturanata, 
svečana akademija povodom obilježavanja 

Dana grada Valpova, dobrotvorni koncert Lionsa, književne večeri, a prošle je 
godine sudjelovao i na županijskoj smotri LiDraNo na kojoj se predstavio 
scenskim nastupom interpretirajući tekstove iz knjige Teta Eva, tu pored nas 
Anice Andračić. 

Na ovogodišnjoj je svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana grada 
Valpova izveo ulomak iz monodrame Danka Ronte pod nazivom Stepoš – stari 
bećar.  

Fabijan je nedavno sudjelovao i na predstavljanju nove knjige Kruva ti, bajo! u 
organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo gdje je scenski interpretirao 
tekstove autora Josipa Matijevića. 

Fabijan je i aktivni član HKUD-a Valpovo 1905. na čijim se nastupima također 
izražava kroz zavičajni govor i tradiciju slavonskih običaja, a mi mu želimo još 
puno uspješnih nastupa. 
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MIRTA ŠTIKS 
 

Naša učenica 2. razreda ekonomista Mirta 
Štiks višestruka je pobjednica u hrvanju. Uz 
oca trenera već s pet godina zaljubila se u ovaj 
sport koji nije baš tipičan za djevojke. 

Veliku podršku pružaju joj obitelj i prijatelji. 
Mirta uspijeva uskladiti sve školske obveze s 
napornim treninzima koje ima tri puta tjedno u 
Donjem Miholjcu. Naša učenica puno je 

putovala i sudjelovala na brojnim natjecanjima kao član hrvatske ženske hrvačke 
reprezentacije. Posljednje natjecanje na kojem je sudjelovala bio je međunarodni 
turnir u Austriji. Na ovom turniru nastupile su predstavnice dvadeset selekcija, a 
Mirta se u vrlo teškoj konkurenciji probila do finala i osvojila zlatnu medalju u 
svojoj kategoriji do 53 kilograma. Mirti želimo još puno uspjeha u daljnjim 
natjecanjima, a ima li tremu i tko su joj uzori možete poslušati u radijskoj emisiji 
Putokaz 1. veljače 2017. godine. 

 

UREĐENJE I POSTAVLJANJE NOVE INSTALACIJE 
BUDUĆEG CNC PRAKTIKUMA 
 

Tijekom zimskih praznika učenici 3.razreda 
elektrotehničara, pod vodstvom nastavnika 
Borisa Puljeka, vrijedno su obavljali stručnu 
praksu u našoj školi.  

Poslovi su bili vezani za uređenje i postavljanje 
nove instalacije budućeg CNC praktikuma. 
Učenici su pokazali zavidno znanje i vještine 
vezano za struku te su pohvaljeni od nastavnika 
i ravnateljice. 

Još jednom im se zahvaljujemo. 

Pohvaljeni učenici su: Martin Balić, Luka Cigula, Dino Grbić, Antonio Magdić i 
Leon Šumanovac. 

 

  



Stranica 5 
 

FILIP KUPANOVAC 
 

Filip Kupanovac, učenik 3. EL razreda naše 
škole, osvojio je 4. mjesto na državnom 
natjecanju iz informatike u kategoriji osnove 
informatike za strukovne škole.  

Državno natjecanje održalo se od 14. do 17. 
ožujka 2017. godine u Hotelu Zora u 
Primoštenu. Natjecanje se provodilo u tri 
kategorije - algoritmi, osnove informatike i 
razvoj softvera i poduzetništvo,a na njemu je 

sudjelovalo 88 učenika srednjih škola iz cijele Hrvatske. 

 

FRAN ZAMAKLAR 
 

Državna je Smotra LiDraNo 2017. ove godine 
održana u Primoštenu u razdoblju od 22. do 24. 
ožujka. U iznimno je jakoj ovogodišnjoj 
konkurenciji na državnu razinu Smotre bio 
pozvan i Fran Zamaklar, učenik 3. b razreda 
OG. 

Fran se natjecao u kategoriji literarnih radova, 
a ove se godine predstavio kratkom pričom o 
aktualnoj temi pod naslovom Priča s 
prozorskog stakla. Njegova je priča tako bila 
jedan od petnaest literarnih radova koji su 
pozvani na ovogodišnji LiDraNo u kategoriji 
literarnih radova. Ondje se Fran u radionicama 
organiziranim za hrvatske mlade literarne nade 
imao priliku družiti s istaknutim hrvatskim 
književnicima kao što su Miroslav Mićanović, 
Zoran Ferić, Branko Čegec, Enes Kišević… Zbog 

svojega je vještoga literarnog izričaja i senzibiliziranosti za ono što se događa u 
svijetu koji nas okružuje pobrao brojne pohvale na svim razinama. Inače, ovo je 
Franu već treći put da mu je literarni rad predložen na državni LiDraNo što 
svjedoči o iznimnoj darovitosti ovoga našeg učenika kada je kreativno pisanje u 
pitanju.  

Franova je mentorica koja ga prati i usmjerava na ovome putu kreativnoga 
pisanja njegova profesorica Hrvatskoga jezika, Vesna Kajganić. 

Nakon povratka iz Primoštena i sređivanja dojmova oboje su zaključili kako je 
ovo bila izvrsna prilika za ponešto naučiti o pisanju, ali i prilika za upoznavanje 
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svih onih darovitih učenika koji su u Primošten došli pokazati najbolje od svojega 
ovogodišnjeg rada. A baš u tome i jest najveća vrijednost LiDraNa. 

 

DOMINIK ĐURANIĆ 
 

Nakon izvrsnog rezultata na međužupanijskom 
natjecanju, pod vodstvom mentorice prof. 
Silvije Čehić Turalije, Dominik Đuranić 
sudjelovao je i na državnom Natjecanju iz 
logike osvojivši 15. mjesto.  

Dominik je učenik 4. a razreda opće gimnazije, 
a ove je školske godine sudjelovao i na 
županijskom natjecanju u odbojci. 

 
 
IVAN PERANIĆ 

Ivan Peranić, učenik 4. a razreda opće 
gimnazije, sudjelovao je na državnom 
Natjecanju iz logike na kojem je osvojio 4. 
mjesto. Mentorica mu je bila prof. Silvija Čehić 
Turalija. Natjecanje je održano u Puli od 24. 
do 26. travnja.  

Ivan je ove godine, osim međužupanijskog 
Natjecanja iz logike na kojem je osvojio 1. mjesto, sudjelovao i na županijskim 
natjecanjima iz matematike i fizike na kojima je također postigao zapažene 
rezultate. 

 

PALMA KOPIĆ 

Učenica 3. b razreda opće gimnazije Palma 
Kopić već je treću godinu zaredom sudjelovala 
državnom Natjecanju iz hrvatskoga jezika.  

Ove je godine natjecanje održano u Šibeniku 
od 26. do 28. travnja, a Palma je osvojila 11. 
mjesto pod mentorstvom profesorice Vesne 
Kajganić.  

Palma i u sportu postiže zapažene rezultate te 
je ove školske godine sudjelovala na županijskom natjecanju u krosu. 
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IVANA BEREČIĆ 
 

Ivana Berečić, učenica 4. b razreda opće 
gimnazije, i ove je godine sudjelovala na 
državnom Natjecanju iz hrvatskoga jezika.  

Na njemu je osvojila 5. mjesto pod vodstvom 
prof. Vesne Kajganić. Ivani je ovo drugo 
državno natjecanje na kojem je pokazala 
izvrsno znanje u poznavanju hrvatskoga jezika. 

 

SARA ŠREPFLER 
 

Sara Šrepfler, učenica 2. a razreda opće 
gimnazije, ove je školske godine sudjelovala 
na čak četiri državna natjecanja. 

Na državnom Natjecanju iz latinskog jezika 
koje je održano u Skradinu, pod vodstvom 
mentora prof. Igora Zdenčanovića, Sara je 
osvojila 10. mjesto. U Svetom Martinu na Muri 
održano je državno Natjecanje iz engleskog 

jezika na kojem je Sara osvojila izvrsno 2. mjesto. Mentorica joj je bila prof. 
Vlasta Kadrić. 5. mjesto osvojila je na državnom Natjecanju iz hrvatskoga jezika 
u Šibeniku pod mentorstvom prof. Jasne Vuković. Sara je članica školskog zbora 
Srednje škole Valpovo koji je i ove godine pod vodstvom prof. Želimira Sušića 
osvojio 1. na državnom natjecanju u Varaždinu. 

Sari čestitamo i želimo puno uspjeha na svim budućim natjecanjima! 

 

MERI ANDRAKOVIĆ 
 

Max je pronašao svoju zvijezdu u Srednjoj 
školi Valpovo! 

Max sucht den Superstar 2017. u 
Gospodarskoj školi Varaždin 

Talent show na njemačkom jeziku za učenike 
srednjih škola iz Hrvatske? 

Da, i to postoji - u organizaciji Europskog 
kulturnog kruga i Gospodarske škole Varaždin te Varaždinske županije. Treći je 
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po redu talent show, održan u petak 26. 5. 2017., ugostio ove godine 70 
izvođača iz 19 škola (Čakovec, Ivanec, Koprivnica, Krapina, Novska, Prelog, 
Zagreb, Zlatar, Valpovo). Finale je medijski pratila Varaždinska televizija i tiskani 
mediji. 

 Bio je to zaista festival umjetnosti: pjesma, ples, gluma... i to sve s ciljem 
popularizacije njemačkoga jezika koji je na našim prostorima geografski, 
povijesno, kulturno i tradicijski najprisutniji svjetski „strani“ jezik te poticanja 
umjetničkoga stvaralaštva mladih.  

Srednju školu Valpovo predstavljala je Meri Andraković, učenica 2. razreda opće 
gimnazije, koja je uz malu pomoć profesorice Ljiljane Vučković, nastupila s 
ulomkom iz mjuzikla Meine Lieder, Meine Träume / Moje pjesme, moji snovi. 
Izvela je dvije pjesme: Edelweiß i Meine Lieblingsdinge, spojila ih je u pravi mali 
igrokaz te pokazala kako se učenje njemačkoga jako lijepo može povezati s 
pjesmom, vedrinom, glazbom i srcem.  

I pobijedila je, uz sveopće oduševljenje svih nazočnih, jer uistinu niti u 
pjevačkom niti u jezičnom smislu nije imala pravu konkurenciju te zaslužuje naše 
iskrene čestitke! 

Nagrade je za pobjednicu dodijelio Galileo travel – putovanje u Gardaland za 
dvije osobe i Goethe Institut Zagreb.  

 Nadamo se da će se sljedeće školske godine i neki drugi učenici naše škole, 
potaknuti Merinim uspjehom, odvažiti za petominutni nastup na njemačkom 
jeziku.  

 Treba samo malo dobre volje i nešto više truda kako bi postalo jasno da 
njemački jezik nije nužno bauk te da može biti itekako zabavan! 

 
 


