
Stranica 1 
 
volontiranje 

ZVJEZDICE SREDNJE 

ŠKOLE VALPOVO 

2015./2016. 
 
 
 
 

 

 

Srednja škola Valpovo 
2015./2016 



Stranica 2 
 

"Ja pjevam zato što osjećam, a kad osjećam ja pjevam" 
 

Talentirana Belišćanka Meri 

Andraković,  oborila je hrvatsku scenu 

svojim fantastičnim nastupima na Zvjezdicama. 

Glazba joj je, kako kaže, u krvi, a htjela bi postati i 

liječnica. Pjevanjem se bavi od malih nogu, a 

najveća podrška su joj bili mama Tatjana i tata 

Damir.   

 Kada si prvi put javno nastupala? 

-„Bilo je to u drugom razredu osnovne škole u 

Belišću. Naša škola se tada preuređivala, a pjevala sam Volim te Belišće. “ 

 Postoji li neki razlog zbog kojeg si počela pjevati? 

-„ Pa uglavnom ne. Počela sam pjevati još u vrtiću, a kasnije sam prešla na lokalne priredbe 

pa sve do lokalnih festivala, npr. Rombergove večeri i Esseker festivali na kojima sam često 

odnosila pobjede." 

 Kako se osjećaš dok pjevaš? 

-„ Vidite, ja pjevam zato što osjećam, a kad osjećam ja pjevam. To su te dvije neprekidne 

spone koje se stalno isprepliću u mom životu. „ 

 Je li se netko u tvojoj obitelji bavio glazbom? 

-„ Moj djed je u mladosti išao na zbor, a tata je naslijedio glazbeni interes od njega. On je bio 

DJ, a zna svirati i bubnjeve. Izgleda da nam  je glazba u krvi. „ 

 Ideš li na profesionalne sate pjevanja ili si “samouka“? 

-„Samouka.“ 

 Sviraš li neki instrument? 

-„ Da. Znam svirati klavir i električnu gitaru, ali to samo u slobodno vrijeme, onako - za 

dušu.„ 

 Tko su ti glazbeni uzori? 

-„ Jako mi se teško odlučiti, ali posebno bih istaknula Adele, Beyoncé, Shakiru, Jamesa 

Arthura, Sam Smitha i Ed Sheerana. „ 

 Koju glazbu obično slušaš? 

-„ Inače slušam soul glazbu, pop, rock, jazz, a od starog rocka najviše volim Elvisa. Doduše, 

veliki sam fan  Balaševića tako da uživam i u baladama. „ 

 Jesi li se prijavljivala i prije na neka natjecanja poput Zvjezdica? 

-„ Da, prijavila sam se na X factor Adriu. Prošla sam predaudiciju i dobila 4 DA od žirija 

zbog čega sam bila presretna,  no kasnije su mi javili da sam premlada da bih nastavila s 

natjecanjem. „ 

 Kako si se odlučila prijaviti na show Zvjezdice? 
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-„Vidjela sam jednog dana reklamu na tv- u pa sam se odlučila okušati. Smatrala sam da bi mi 

to mogla biti nova prilika u životu nakon X factora.“ 

 Tko ti je bio najveća podrška? 

-„ Najviše su me podupirali roditelji i prijatelji, posebice Belišćani i Valpovčani. „ 

 Pričaj mi malo,kako je bilo i kako su izgledala snimanja za emisiju? 

 

-„ Snimanja nisu bila ni približno onakva 

kakvima su ih prikazivali na tv--u. Bilo je tu 

uneseno puno više rada i truda. Cijeli je taj 

proces snimanja trajao 2 tjedna u Beogradu. 

Imali smo gotovo svaki dan vokalne probe, 

ustajali smo u 5 ujutro i upjevavali se do 6 pa 

trčali u studio na snimanje. Bilo je vrlo stresno s 

obzirom da su probe postajale sve kraće i veliki 

trenutak samo što nije došao. Taj zadnji dio 

natjecanja bio je, po mome mišljenju, 

najnapetiji. Ja sam uvijek bila negdje pri kraju pa mi je bilo znatno teže ostaviti dobar dojam 

nakon prvih natjecatelja, moram priznati da je konkurencija bila stvarno velika. „ 

 Jesi li imala tremu na nastupu? 

-„ Jesam i to veliku. Sve su oči bile uprte u nas, što nam je izazivalo veliki pritisak, pogotovo 

mlađim natjecateljima koji nisu ni bili svjesni dokle su dogurali od prevelikog šoka. Nisam 

mogla normalno ni piti ni jesti, iščekivanje me ubijalo. „ 

 Kakvo mišljenje imaš o žiriju? Jesu li bili strogi? 

-„ Pa imam pozitivno mišljenje o njima. Svatko od njih je imao svoju ulogu. Npr. Vanna je 

bila zadužena za dijeljenje korisnih savjeta u vezi glazbe, dok je Enis bio tu da nas malo 

opusti i zabavi. Jako mi se svidjelo što se nisu odnosili samo formalno prema nama, nego su 

nas znali poimence, dijelili su nam savjete, davali ponude i slično. Bili su nam veliki mentori i 

još veća podrška. „ 

 Jesi li stekla nove prijatelje među zvjezdicama? 

-„ Naravno, jako puno njih. Ostali smo u dobrim odnosima, a imamo i grupu na fejsu, gdje 

često razgovaramo. Uskoro idemo i na Vannin koncert 20.11.  u Lisinskom jer smo dobili VIP 

karte pa ćemo ponovno biti na okupu nas 12 finalista. Jako sam sretna što sam ih upoznala jer 

kada jednoga dana steknu neku glazbenu  karijeru, mogu ponosno reći: E vidiš, ja ti nju/njega 

poznajem, bili smo zajedno na Zvjezdicama. „ 

 Kako se osjećaš sada kao zvjezdica? 

-„ Osjećaj je divan kada te prepoznaju na ulici ili se žele fotografirati  s tobom. Osjećam se 

isto kao prije, tj. moja su gledanja na druge ostala ista, ali sada oni mene gledaju na drugačiji 

način. Nisam se umislila, ali mi je samopouzdanje definitivno poraslo. Bilo je to jedno 

predivno iskustvo za koje me vežu veoma emotivne uspomene i  iako nisam prošla u prvih tri, 

ne žalim niti jedan trenutak koji sam provela tamo, sklapajući nova prijateljstva, trudeći se biti 

što bolja i pokazujući ljudima ono što znam. „ 

 Vidiš li se u glazbenim vodama u budućnosti? 
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-„ Ja se iskreno nadam, no to neće isključiti moju želju za drugim hobijima i školovanjem. 

Glazba će doći sama od sebe, a ja ću uvijek biti tu da ju prihvatim. Ipak, škola mi je na prvom 

mjestu, željela bih biti liječnica koja pjeva ili pjevačica koja liječi. „ 

Elena Lukić, 1.a og 

Ema Kuty, 3.a og 

 

 

Katarina Sopek, predsjednica Vijeća učenika SŠ Valpovo 
 

„Mislim da su meni dali glas jer, oni koji me poznaju, znaju kakva sam osoba 

(brbljava, komunikativna, otvorena).“ 

Katarina, kako se osjećaš u srednjoj školi? 

Prva dva tjedna sam se osjećala onako, izgubljeno… Nova sredina, novi profesori. .. 

Ma, sve je bilo novo. Ali kako vrijeme prolazi, ide mi sve bolje i bolje i mislim da je sada sve 

super.  

Koji si smjer upisala i zašto? 

Upisala sam ekonomsku školu. Ekonomija me je privlačila i za sada su mi stručni 

predmeti vrlo zanimljivi. 

Čujemo da si izabrana za predsjednicu Vijeća učenika! Kako to objašnjavaš budući si 

nova u školi i malo te ljudi zna? Ili griješim? 

Da, izabrana sam za predsjednicu Vijeća učenika. Dosta me učenika škole zna. Tako je 

i u Vijeću, neki me poznaju, a drugi me možda znaju iz viđenja. Mislim da su meni dali glas 

jer, oni koji me poznaju, znaju kakva sam osoba (brbljava, komunikativna, otvorena). 

Možeš li nam ispričati nešto o svojim izvanškolskim aktivnostima (volontiranje, 

FRAMA)? 

Imala sam dosta izvanškolskih aktivnosti, ali budući da srednja škola nosi promjene, 

tako se broj izvanškolskih aktivnosti smanjio. Volontiram u udruzi za djecu s posebnim 

potrebama „Zvono“ dulje vrijeme. Želja mi je jednoga dana završiti Edukacijsko-

rehabilitacijski fakultet, smjer Logopedija. 
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Članicama sam FRAME (Franjevačka mladež pri crkvi u Belišću) već neko vrijeme. 

Biti „Framaš“ znači mnogo se družiti s mladima, putovati i  susretati se s ostalim 

„Framašima“. 

Znam da si i u osnovnoj školi bila u Dječjem gradskom vijeću grada Belišća. Koja su 

tvoja zaduženja bila tada i pomaže li ti to iskustvo u današnjim obvezama? 

Da, u 7. me je razredu moj bivši razred izabrao da ih predstavljam u Gradskom vijeću 

grada Belišća. To mi je iskustvo dragocjeno jer mi je omogućilo da se još više otvorim prema 

ljudima.  

Koje su tvoje obveze kao predsjednice Vijeća učenika naše škole? Oduzimaju li ti te 

obveze puno vremena? Kako se pripremaš za sjednice Vijeća učenika? 

Moja je glavna obveza pokušati, zajedno s ravnateljicom, pedagoginjom i ostalim 

članovima Vijeća, riješiti probleme koji pate učenike. Za sada mi te obveze ne oduzimaju 

previše vremena. Sve se to stigne. 

Tko su ti najbliži suradnici? 

Najbliži suradnik mi je Fran Zamaklar, moj 

zamjenik. Surađivala sam i sa Brunom Ignacom, ali 

se Bruno odselio i ostali smo Fran i ja sami na čelu 

Vijeća. Ovom se prilikom zahvaljujem Franu na 

velikoj pomoći jer je uvijek tu kada mi treba. 

Imaš li kakvih ideja za poboljšanje i 

unaprjeđenje nastavnog procesa u našoj školi? 

Imam. Trenutno imam nešto u planu, ali na 

sjednici ćemo razgovarati o tome i sve ćete na vrijeme saznati. 

Budući si jako svestrana i društvena, imaš li uz školu vremena za prijatelje i izlaske? 

Kako provodiš slobodno vrijeme? 

Naravno, za prijatelje se uvijek nađe vremena, ali i za izlaske.  Najčešće odem na 

kavu s ekipom. 

Što bi poručila učenicima, a što profesorima naše škole? 

Učenicima bih poručila da se potrude oko učenja te da ništa nije nemoguće, samo je 

potrebna volja i želja i sve se prepreke mogu savladati. 

Na profesore, za sada, nemam primjedbe. Stvarno su fer i korektni. Maksimalno nam 

izlaze u susret i sve se možemo lijepo dogovoriti. 

 

Klara Iličić, 1. b OG 

 
MARIJA MILOŠEVIĆ 

 

Kreativna učenica naše škole Marija Milošević 

već nekoliko godina za redom osvaja pozornost 

mnogih fotografa, tako je i ove godine dobila 

priznanje za svoj rad na temu Svjetlost. 

 Kada si se počela baviti fotografiranjem? 
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„ Prvi sam fotoaparat dobila kad sam išla 3. 

razred osnovne i oduvijek sam na ekskurziji 

fotografirala, slikala sam ponekad i u slobodno 

vrijeme, ali tada nisam bila u fotoklubu i nisam 

znala ništa o fotografiranju. Slikala sam svoje 

prijatelje i prirodu.“ 

 Zašto te fotografiranje privuklo? 

„S tatom sam bila na jednoj izložbi i jako su mi 

se svidjele fotografije te sam željela i ja tako 

fotografirati i naučiti nešto više o umjetničkom 

fotografiranju.“ 

 Jesi li učlanjena u fotografski klub? 

„Jesam, u Fotoklub Valpovo.“ 

 Kada si se učlanila? 

„Krajem 5. razreda sam se odlučila učlaniti kako bih naučila što više o fotografiranju.“ 

 Kada si prvi put sudjelovala u nekoj izložbi? 

„Prva je manja izložba bila kada sam boravila u ljetnom kampu u Belom Manastiru, ali to je 

bilo samo za djecu, njihove roditelje i odrasle koji su došli u taj kamp. Prva je izložba 

Fotokluba Valpovo na kojoj sam ja sudjelovala bila minijature, nisam sigurna je li to prva na 

kojoj sam sudjelovala, ali je jedna od prvih i ostala mi je u sjećanju jer sam imala tri 

fotografije koje su bile izložene.“ 

  Kada si prvi puta osvojila neku nagradu ili priznanje? 

„Bilo je to 2014. godine, međunarodno priznanje Lidice u Češkoj.“ 

 Bavi li se netko u tvojoj obitelji fotografiranjem? 

„Da, tata je od najranijih dana i sam bio član Fotokluba.“ 

 Baviš li se još kakvim aktivnostima u slobodno vrijeme? 

„Trenutno ne. Pokušala sam dosta aktivnosti, ali ništa me nije toliko privuklo kako bih se 

ondje zadržala, iako sam se bavila streljaštvom.“ 

 Kako to da je tvoja slika poslana na Lidice? 

„Dugi niz godina Fotoklub Valpovo šalje fotografije svojih članova pa su tako odlučili i 2015. 

godine poslati moju.“ 

 Jesi  li  i prijašnjih  godina osvajala priznanja na Lidicama? 

„Da, jesam. Dobila sam 2014. godine priznanje kada je tema bila Porodična poljoprivreda ili 

naš vrt i polje.“ 

 Koliko je zemalja sudjelovalo? 

„71 zemlja, a sudjelovalo je oko 21 000 djece.“ 

 Koliko je priznanja osvojila Hrvatska, a koliko Fotoklub Valpovo? 

Marijina nagrađena fotografija 
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„Hrvatska je osvojila 15 priznanja,  od kojih je 3 iz Valpova.“ 

 Rekla si da te zanimaju umjetničke fotografije, možeš li objasniti što podrazumijevaš 

pod tim i kakve fotografije najčešće fotografiraš? 

„Inače jako volim fotografirati prirodu, pokušala sam nekoliko puta i ljude fotografirati, ali mi 

se to baš nije svidjelo jer oni često znaju reći: „ Obriši, ne sviđa mi se“, iako se meni svidjela 

fotografija. Zato više volim fotografirati prirodu jer sama mogu odlučiti sviđa li mi se 

fotografija ili ne.“ 

 Vidiš li se u budućnosti kao profesionalni fotograf ili želiš da ti fotografija ostane 

hobi? 

„Voljela bih se i dalje nastaviti baviti fotografijom, ali samo „za dušu“. 

 Jesi li razmišljala što bi upisala nakon srednje škole? 

„ Nisam još razmišljala što bih poslije srednje. Zasada nemam najdraži predmet, sve ih 

podjednako učim, ali imam još dvije godine za razmišljanje.“ 

 

Ena Matković 2.a og 

Nagrađena fotografija 2015. 

 
Nagrađena fotografija 2014. 

Fotografije Praga 
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FRAN ZAMAKLAR 
 

Kada si se prvi put počeo baviti gimnastikom? 

Kada sam imao 7 godina, tata me odveo 

na jedan od treninga i odmah me zainteresiralo. 

Zašto te privukla? 

Pa prvenstveno, prvo me očarala 

fleksibilnost gimnastičara i sama njihova 

kontrola nad svojim tijelom je nevjerojatna. 

Osjećam se vrlo dobro kada vježbam na spravi jer vjerujem da se trud isplati, a kad si prvi na 

natjecanju osjećaj je neopisiv. 

Jesi li ikada išao na natjecanje? 

Jesam, bio sam na preko 70 natjecanja.  

Imaš li tremu na natjecanjima? 

Uvijek imam tremu, strašan je osjećaj jer si ne mogu pomoći iako mi pomaže slušanje 

pjesama prije natjecanja jer me veoma opušta.  

Koliko dugo treniraš? 

U veljači će biti 10 godina. 

Misliš li da ćeš se i u budućnosti baviti 

gimnastikom? 

Nadam se da ce me volja držati, volio 

bih se i dalje baviti gimnastikom jer me ona 

jako usrećuje i kada vježbam i kada se 

natječem, osjećam se jako ugodno u svom 

tijelu, kao da mogu sve.   

Baviš li se još nečim? 

Volim pisanje, crtanje, ali sada to manje 

stignem zbog škole. Sudjelujem i u vijeću 

učenika. 

Kako to da si član vijeća učenika? 

Predložio me prijatelj i drago mi je što imam priliku pomoći školi, mislio sam 

predložiti da sakupljamo novce za siromašne. 

Koji si razred i kako prolaziš u školi? 

2. b Opće gimnazije i prolazim sa 5.0. 
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Imaš li nekakve trikove za bolje učenje? 

Organizacija je sve u srednjoj školi. 

Ja na primjer ako imam neki test za 4 dana, 

svaki dan pročitam po 10 stranica i dan prije 

ispita sve ponovim. Ovaj trik mi je puno 

pomogao u snalaženju u školi i nikada me 

nije iznevjerio. 

Što misliš upisati nakon srednje? 

Stomatološki fakultet ili Dizajn 

interijera ili arhitekturu, a razmišljao sam i o 

pravu. Htio bih poslati svoje rezultate na 

Oxford i vidjeti što će biti dalje. Ima puno opcija, ali trenutno mi je prioritet stomatologija. 

Napravila: Elena Lukić 1.a OG 

 

 

 

"KOSA LJUBAVI" 

 

Djevojke iz 2. ekonomske donirale kosu bolesnoj djeci – Doris Đurković, Nela 

Kenfelja i Paula Kubala  

 

 Što vas je potaknulo na doniranje 

kose? 

Čule smo za akciju 'Kosa ljubavi' te smo se 

odlučile donirati kosu i tako pomoći djeci 

koja su, nažalost, izgubila kosu te će njima 

izmamiti osmijeh na lica. 

 Je li vam, u bilo kojem pogledu, žao 

što ste donirale kosu? 

Ne! Drago nam je što smo bile u 

mogućnosti pomoći djeci kojima je 

potrebnija. 

 Mislite li da ste potaknule druge da 

to isto učine?  

Smatramo da jesmo jer smo i mi same bile potaknute činom drugih djevojaka. 

 Je li škola organizirala tu humanitarnu akciju? 

Škola je trebala organizirati, ali se većina djevojaka već ošišala jer su bile nestrpljive kao i mi 

pa smo se i mi odlučile na odlazak u frizerski salon. (Beauty) 

 Kako se vi osjećate nakon što ste donirale kosu? 

Osjećamo se ispunjeno i ponosno jer znamo da smo učinile dobro djelo. Nama će kosa 

ponovno narasti, a njima to puno znači. 

 Što biste poručile drugima? 

Poručile bismo svim djevojkama koje su u mogućnosti  odlučiti se na ovu humanu gestu jer je 

osjećaj nakon toga nevjerojatan. 

Intervju izradila: Beta Sudar, 2.ekonomske 
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FOTOGRAFIJE NAŠIH UČENIKA NAJBOLJE U DRŽAVI! 

 

Nekoliko učenika naše škole sudjelovalo je na 

javnom državnom natječaju za Najgeo fotografiju 

2015. godine. 

Javni natječaj objavilo je Hrvatsko geografsko 

društvo - Zadar, a tema je bila "Ljudi u pokretu". 

Naima, zbog aktualnih zbivanja u Hrvatskoj i svijetu, 

osnovni cilj je podizanje svijesti o migracijama i 

njihovom utjecaju na čovjeka te međusobnu interakciju 

čivjeka i migracija. Također, namjera je bila 

promoviranje geografije kao znanosti koja u današnjoj širokoj lepezi znanstvenih disciplina 

ima itekako važnu ulogu za čovjeka. 

Učenici svih osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske mogli su se natjecati u četiri 

kategorije : MIgranti, Ljudi u gradu, Ljudi na selu te Čovjek i priroda. Na natječaj je 

pristiglo ukupno 59 fotografija iz cijele Hrvatske, a stručni tim sveučilišnih profesora 

glasovanjem je odlučio o bodovima pojedine fotografije. Naši učenici odnijeli su  (objedu u 3 

od 4 kategorije! Tako je u kategoriji "Migranti " 1. mjesto osvojila fotografija učenice 2.b. 

razreda Lore Pavleković naslovljena "Dnevne migracije" koje je snimljena na cesti Belišće - 

Gat. U kategoriji "Ljudi na selu" 1. mjesto osvojila je fotografija učenika 2. b. razreda Petra 

Čvagića naslovljena "Konji bili, konji vrani" koja je snimljena u Zelčinu, dok je 3. mjesto u 

istoj kategoriji pripalo također učenici 2. b razreda Dunji Blažević s fotografijom "Oj, rakijo, 

krvopijo" snimljenom u Nardu. U kategoriji "Ljudi u prirodi" 1. mjesto ostvarila je fotografija 

učenice Ive Skelac, također iz 2. b razreda, čiji je naslov "Ljudi kao zrnca pijeska", a 

fotografija je snimljena na rijeci Dravi. Mentor svim učenicima bio je Igor Zdenčanović, 

profesor latinskog jezika i geografije. 

Iznimno smo ponosni na ovaj veliki uspjeh naših učenika, posebno zbog velike 

konkurencije. O velikom uspjehu govori i to da je istu vijest popratio i portal 

www.valpovština.info (http://www.valpovstina.info/index.php/kultura/3211-valpovacki-

srednjoskolci-sjajni-fotografi), kao i regionalni portal www.glas-slavonije.hr 

(http://www.glas-slavonije.hr/297353/4/Valpovacki-srednjoskolci-najbolji-na-fotonatjecaju). 

Dodjela nagrada i priznanja bit će 14. travnja u 17:30 h u Zadru. 

Vjerujemo da će ovaj izniman uspjeh našim učenicima, ali i drugim mladim ljubiteljima 

fotografije, biti motiv da i dalje nastave "loviti" izvrsne kadrove, ali i da se u njima rodi ljubav 

prema geografiji kao znanosti koja je oduvijek bila usko povezana s čovjekom i njegovim 

životom, a to nam ove fotografije upravo i potvrđuju. 

 

"Konji bili, konji vrani" 

http://www.valpovstina.info/index.php/kultura/3211-valpovacki-srednjoskolci-sjajni-fotografi)
http://www.valpovstina.info/index.php/kultura/3211-valpovacki-srednjoskolci-sjajni-fotografi)
http://www.glas-slavonije.hr/297353/4/Valpovacki-srednjoskolci-najbolji-na-fotonatjecaju).
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"Dnevne migracije" 

 

"Ljudi kao zrnca pijeska" 

 

"Oj, rakijo, krvopijo" 

 

BENJAMIN MATIŠIĆ I IVAN LISKO 
SUDJELOVALI U UTRCI „WINGS 
FOR LIFE“ 

 

Učenici naše škole Benjamin Matišić i Ivan Lisko 

su sudjelovali na svjetski poznatoj utrci „ Wings for life 

world run“, koja se u Hrvatskoj trčala u Zadru. 
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U isto vrijeme, 8. svibnja 2016., svijet se ujedinio i 

krenuo u utrku koja je na  jedan dan spojila sve različitosti 

te izbrisala prostorne granice i vremenske zone. Učenici su 

svojim sudjelovanjem doprinijeli humanitarnoj akciji 

zajedno sa milijunima ljudi koji su u njoj sudjelovali i time 

afirmirali sve vrijednosti koje mladi ljudi imaju.  

 

 

DJEVOJAČKI ZBOR SREDNJE ŠKOLE VALPOVO – 

PRVAKINJE HRVATSKE!!! 

 

Jako su nas obradovale naše djevojke koje su pod 

vodstvom profesora Želimira Sušića osvojile prvo 

mjesto u Hrvatskoj u kategoriji djevojačkih zborova na 

59. glazbenim svečanostima hrvatske mladeži. 

Natjecanje je održano u Varaždinu a sudjelovalo 

je oko 1400 mladih. 

Veliko hvala našim djevojkama i njihovom voditelju!! 

 

DAVID MIHALJ 

 

Učenik 3. STT David Mihalj sudjelovao je na 

državnom natjecanju učenika u disciplini tokar  i srodna 

zanimanja područja obrade i montaže. 

Natjecanje je održano 21. i 22. travnja 2016. u 

Tehničkoj školi Čakovec. Sudjelovalo je 15 učenika, a 

samo je natjecanje bilo podijeljeno na dva dijela. Prvi 

su dan učenici pristupili praktičnom dijelu ispita, a 

drugi dan teorijskom. 

David je osvojio peto mjesto, a posebno se istakao u praktičnom dijelu izradom zadanog 

predmeta. Mentor mu je bio Jozo Mićan. 
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BETA SUDAR – SUPERTALENT SREDNJE ŠKOLE VALPOVO 

 

Iako joj se u obitelji nitko ne bavi glazbom i 

nikada nije pohađala sate pjevanja, za ovu djevojku 

bez razmišljanja možemo reći da je supertalent. 

Prvi puta je javno nastupila već u drugom 

razredu osnovne škole te danas iza sebe imam veliki 

broj odrađenih nastupa. Šesnaestogodišnja Beta osim 

ljubavi prema glazbi, bavi se i nogometom. 

Na Supertalent show prijavila se sama i 

definitivno žiri ostavila bez teksta. Iako nije prošla u finale, kaže da je ovo bilo nezaboravno 

iskustvo i otvorilo joj je mnoga vrata u glazbenom svijetu. Nakon već prvog nastupa dobila je 

nekoliko ponuda, a među njima se posebno ističe ponuda Škole pjevanja Husar&Tomčić gdje 

će pohađati sate pjevanja. O budućnosti ne razmišlja puno no želja joj je upisati Učiteljski 

fakultet i svakako napredovati u glazbenim vodama. 
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IGOR BRANKOVIĆ 

 

Igor Branković, učenik 2. CMP, ove je godine sudjelovao na juniorskom europskom 

prvenstvu u sambu. 

Natjecanje je održano u Toulouseu u Francuskoj, a na njemu je sudjelovalo 22 

natjecatelja. Igor je osvojio 7. mjesto. 

Osim ovoga značajnog nastupa dva puta je bio prvak države u sambu, a jedne je godine 

nastupao i u MMA također osvojivši titulu državnog prvaka. 

S obzirom da Igor trenira samo godinu dana a niže uspjeh za uspjehom, vjerujemo da će 

u budućnosti ostvariti još rezultata te mu želimo puno uspjeha. 

 

ELENA LUKIĆ – AMBASADORICA SOLIDARNOSTI 

 

Učenica naše škole Elena Lukić 

aktivno se uključila u iznimno vrijedan 

humanitarni trening koji je dio projekta 

„Postani ambasador/ica solidarnosti“. 

O svojim doživljajima i iskustvima 

je upoznala i učenike naše škole, a o 

cjelovitim aktivnostima i iskustvima 

možete pročitati u slijedećem tekstu. 

U organizaciji Centra za mirovne 

studije, povezujući rad inicijativa GOOD i 

Dobrodošli, od 8. travnja 2016. do 10. 

travnja 2016. godine u Slavonskom Brodu, održan je trening „Postani ambasador/ica 

solidarnosti“. Ciljevi treninga bili su: upoznavanje sudionika/ica s uzrocima i kontekstom 

humanitarne krize, poticanje sudionika/ica za kritičko promišljanje predrasuda i stereotipa o 

izbjeglicama te transformaciju istih, stjecanje novih znanja i vještina javnoga komuniciranja u 

školama i zajednicama o problemima i rješenjima humanitarne krize te oblikovanje 

konkretnih ideja kao doprinosa izgradnji društva 

dobrodošlice. U Slavonskom Brodu imali smo i radionicu 

interkulture na engleskom jeziku zajedno s volonterima iz 

Latvije, Bugarske, Grčke, Francuske i Italije te smo svoja 

iskustva dijelili s volonterkama iz UNHCR-a, Isusovačke 

službe za izbjeglice itd. Na treningu su sudjelovali 

srednjoškolci iz Osijeka, Vukovara, Valpova, Slavonskoga 

Broda, Rijeke i Siska. Nakon treninga  nastavljamo suradnju 

s CMS-om. Provodile su se radionice po školama, žive 

knjižnice, kvizove, javne rasprave i slično. Održane su 

radionice u Prirodoslovnoj-matematičkoj gimnaziji Osijek 

(1.a), Srednjoj školi Valpovo (1.ek.) i dvije radionice (u 2.s3 

i 1.s1) u Medicinskoj školi Osijek. Planira se organizirati 

„Živa knjižnica“ u Osijeku i kino pod zvijezdama. 

9. svibnja 2016. godine ambasadorice iz Osijeka i 

ambasadori iz Vukovara prisustvovali su konferenciji 

„Migracije - prilika za Hrvatsku?".Tamo je bila i zadruga 

„Okus doma“ (Taste of home) koja okuplja izbjeglice i 
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volontere te oni kuhaju jela iz svojih 

zemalja. Isprobali smo arapske, 

senegalske i libijske okuse hrane. 

Zajedno s izbjeglicama održala se i 

„živa knjižnica“. „Žive knjige“ bile su: 

Zinka Mujkić, Sadou Diagne i 

Rima Šemsidini. S njima smo se družili 

i, doista, predivni su ljudi. Naravno, iza 

tih svih događaja čvrsta je podloga, a to 

je naše prijateljstvo i želja za brisanjem 

granica i ujedinjenjem u različitosti. Tu 

je i naša ljubav prema svim ljudima kao 

i  želja da im pomognemo. Sve što smo 

doživjeli za nas je dragocjeno iskustvo 

koje nikada nećemo zaboraviti. Svoj volonterski rad nastavit ćemo još dugo raditi. Sljedeća 

postaja je tjedan izbjeglica u Zagrebu. Ambasadorice koje su sudjelovale u Projektu te 

provodile radionice i akcije su: Tea Jažić, 3.a Prirodoslovno - matematička gimnazija Osijek, 

Elena Lukić, 1.a OG Srednja škola Valpovo i Monika Feher, 2.l Medicinska škola Osijek. 

 Ne budite aktivni samo na fejsu ;) 

 


