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ŠKOLSKO NATJECANJE IZ PODUZETNIŠTVA 

U petak 10. siječnja 2020. održano je školsko natjecanje iz nastavnog predmeta Poduzetništvo 
po novom modelu WorldSkills natjecanja za strukovno obrazovanje. Na natjecanju je 
sudjelovalo 4 učenika raspoređenih u 2 tima, a mentorica im je bila prof. Monika Markota. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ NJEMAČKOGA JEZIKA 

Školsko natjecanje iz njemačkoga jezika održano je u ponedjeljak 20. siječnja 2020. Na njemu 
je sudjelovala učenica 2. razreda gimnazije, a mentorica joj je bila prof. Ljiljana Vučković. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 

U srijedu, 22. siječnja 2020. u našoj je školi održano školsko Natjecanje iz fizike na kojem je 
sudjelovalo 11 učenika. Mentori su im bili prof. Dunja Straka i prof. Vlatko Vujnovac. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOGA JEZIKA 

Školsko Natjecanje iz engleskoga jezika održano je u četvrtak, 23. siječnja 2020. Na natjecanju 
je sudjelovalo 17 učenika čiji su mentori bili prof. Ana Slačanac, prof. Ljiljana Vučković,  prof. 
Tanja Kokić i prof. Zoran Podobnik. 

 

NATJECANJE IZ INFORMATIKE 

Dana 24. siječnja (petak) održano je školsko natjecanje iz informatike. Predvođeni 
mentoricama; Anja Bratuševac, prof. i Marija Jutriša, prof., učenici su se natjecali u dvije 
kategorije: algoritmi i osnove informatike. Ukupno je natjecanju pristupilo 8 učenika. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 

Školsko Natjecanje iz matematike održano je u ponedjeljak, 27. siječnja 2020., a na njemu je 
sudjelovalo 10 učenika. Učenike su za natjecanje pripremale prof. Draženka Mikić i prof. 
Tihana Weigand. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ VJERONAUKA 

29.siječnja 2020. godine naši učenici Stjepan Kuharić (3. OGB), Anđela Pandurić (1.E), Ivan 
Matijanić i Patricia Pilav (1. OGA) s mentoricom s.Vlatkom Bratinšćak sudjelovali su na 



županijskom natjecanju iz vjeronauka koje je održano u Gimnaziji A. G. Matoša u Đakovu. 
Nakon uspješno obavljenog pismenog zadatka posjetili smo centar grada i đakovačku katedralu. 
Osvojili smo 5. mjesto i postoji mogućnost sudjelovanja na međužupanijskom 
(nadbiskupijskom) natjecanju. Radosni i puni dojmova vratili smo se kućama. 

Patricia Pilav 

 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ KEMIJE 

U utorak, 4. veljače 2020. održano je školsko Natjecanje iz kemije na kojem je sudjelovalo 10 
učenika. Mentorica im je bila prof. Marija Čvagić. 

 

POZVANI NA DRŽAVNO NATJECANJE IZ STATISTIKE 

Europsko statističko natjecanje, odnosno Statistička olimpijada koju je ove godine na 
nacionalnoj razini organizirao Državni zavod za statistiku, natjecanje je koje promovira 
statističku pismenost i popularizira i približava statistiku mlađoj dobi. Natjecanje se provodi 
on-line i radi se o vrlo zahtjevnim zadacima za koje je trebalo mukotrpno "kopati", računati, 
razmišljati, tražiti odgovarajuće podatke itd. Učenici su mogli formirati timove do najviše 3 
člana. 

I ove se godine, uz mentora Krunoslava Vukelića, po struci profesora sociologije, u njega 
uključila i naša škola i to uz kvalitativni i kvantitativni pomak. Naime, po prvi put su se uključili 
i učenici 1. razreda u B kategoriji koja je uključivala 1. i 2. razrede i to u 2 tima: "Kominterna" 
i "Pekarke", a u A kategoriji (3. i 4. razredi) su se ponovo natjecale djevojke pod imenom 
"Krimtim2". 

Postigli smo fantastičan rezultat - u konkurenciji oko 500 timova iz cijele Hrvatske. "Krimtim2" 
(Maja Marija Herega i Leonarda Nago) je u prvoj fazi postigao 4. mjesto u državi, dok je 
"Kominterna" (Željka Kobzi, Patricija Pilav i Lucian Vranković) dosegla 11. mjesto u državi u 
svojoj kategoriji i tako smo prošli eliminacijsku fazu uz veliku zalihu bodova. 

Držimo palčeve našim učenicima u daljnjem natjecanju! 

Mentor: Krunoslav Vukelić, prof. 

 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE 

Školsko Natjecanje iz biologije održano je u petak, 7. veljače 2020. Na njemu je sudjelovalo 20 
učenika, a za natjecanje ih je pripremala mentorica prof. Ružica Jokić. 



 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA 

U utorak, 11. veljače 2020. održano je školsko Natjecanje iz hrvatskoga jezika. Na njemu je 
sudjelovalo 4 učenika. Učenicima prvih razreda mentorica je bila prof. Jasna Vuković, a 
učenicima drugih razreda prof. Vesna Kajganić. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 

U srijedu, 12. veljače 2020. održano je školsko Natjecanje iz geografije. Na njemu je 
sudjelovalo 10 učenika. Učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda mentor je bio prof. Željko 
Štanfelj, a učeniku 2. elektro prof. Ana Prepelac. 

 

MEĐUOPĆINSKI LIDRANO 

U četvrtak je 13. veljače 2020. održana međuopćinska smotra literarnoga, dramskoga i 
novinarskoga stvaralaštva učenika srednjih škola. Održana je, već tradicionalno, u Srednjoj 
školi Isidora Kršnjavoga u Našicama. 

Učenici srednjih škola iz Đakova, Donjega Miholjca, Našica i Valpova  iskazali su se u 
kategorijama literarna stvaralaštva, pojedinačnih scenskih nastupa te skupnih dramsko-scenskih 
nastupa. Zbog maloga broja radova prijavljenih u kategoriji novinarskoga stvaralaštva, isti će 
biti predstavljeni na županijskoj smotri LiDraNo bez prosudbe na ovoj razini. 

Naša se škola predstavila samo jednim radom učenice Ane Vinogradac iz 3. a og. u literarnoj 
kategoriji pjesmom Subotnje jutro. Od 15 prijavljenih radova u ovoj kategoriji 13 je bilo 
pjesama, a samo 2 prozna rada. U ovakvoj konkurenciji velika broja pjesama, Anina je pjesma 
zapažena, nahvaljena i proslijeđena na županijsku razinu. Mentorica je profesorica Natalija 
Mihaljević. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ NJEMAČKOGA JEZIKA 

Županijsko natjecanje iz Njemačkoga jezika održano je u srijedu, 19. veljače 2020. u II. 
gimnaziji u Osijeku. 

Na njemu je sudjelovala Sara Mabić, učenica drugog razreda gimnazije te osvojila 2. mjesto. 
Mentorica joj je bila prof. Ljiljana Vučković. 

 

 

  



ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA 

U utorak, 03. ožujka 2020. u II. gimnaziji u Osijeku održano je županijsko natjecanje iz 
engleskog jezika. 

Na natjecanju je sudjelovao Marin Miličević, učenik 2. razreda elektrotehničara. Osvojio je 5. 
mjesto. Mentorica mu je bila profesorica Tanja Kokić. 

 

LIDRANO UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

U četvrtak je 12. ožujka 2020. održana županijska smotra literarnoga, dramskoga i 
novinarskoga stvaralaštva učenika srednjih škola. Održana je u Srednjoj školi Isidora 
Kršnjavoga u Našicama. 

Učenici srednjih škola iz Đakova, Donjega Miholjca, Našica, Osijeka i Valpova  iskazali su se 
u kategorijama literarna stvaralaštva, novinarska stvaralaštva,  pojedinačnih scenskih nastupa 
te skupnih dramsko-scenskih nastupa. 

Naša se škola predstavila samo jednim radom učenice Ane Vinogradac iz 3. a og. u literarnoj 
kategoriji pjesmom Subotnje jutro. Od 12 prijavljenih radova u ovoj kategoriji, Anina je pjesma 
zapažena, nahvaljena i predložena za državnu razinu. Mentorica je profesorica Natalija 
Mihaljević. 

 

PETRA I FRAN PRVI NA MEĐUŽUPANIJSKOM NATJECANJU IZ 
PODUZETNIŠTVA 

Učenici 4. razreda, smjera ekonomija: Petra Hrsto i Fran Križan, sudjelovali su 12. 3. 2020.g. 
na međužupanijskom natjecanju WorldSkills Croatia, disciplina - Poduzetništvo, koji je bio 
organiziran u Ekonomskoj i upravnoj školi u Osijeku. Svojim trudom i znanjem, osvojili su 1. 
mjesto na što smo svi jako ponosni. 

Oni su nam rekli svoje utiske: 

„Za nas je to bilo zaista jedno predivno iskustvo, gdje smo upoznali učenike iz Požege, 
Virovitice, Đakova, Vinkovaca i Osijeka. Samo natjecanje je bilo pomalo naporno, ali iz 
krajnjih rezultata se mogao vidjeti sav naš trud i rad koji smo ulagali u to natjecanje zadnjih 5 
mjeseci kako bi prošli dalje. Želimo se zahvaliti našoj mentorici Moniki Markoti koja je s puno 
strpljenja i truda radila s nama i prenosila svoje znanje na nas. Također, zahvaljujemo i ostalim 
nastavnicima koji su nam pomagali u tome.“ 

WorldSkills se snažno zalaže za suradnju između sustava strukovnog obrazovanja i realnog 
sektora. Natjecanja učenika strukovnih škola posjeduju veliki potencijal da budu vrijedan alat 
u promociji i podizanju atraktivnosti strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 

  



2. MILENIJSKO NATJECANJE IZ KREATIVNE INDUSTRIJE 

Naši učenici 3. razreda ekonomske škole Ana Petričević i Alessandro Nikolić  pod mentorskim 
vođenjem profesorice mr.sc. Tatjane Andraković prijavili su se na 2. Milenijsko natjecanje iz 
kreativne industrije. 

Natjecatelji Milenijskog natjecanja pozvani su ponuditi rješenje kroz jedan ili više sektora 
kreativne industrije koje odgovara na pitanje: Kako osvajati glagoljicom u novom mileniju? 
Naši učenici natječu se u kategoriji: Kreativni sat. 

Natjecanje organizira Ekonomski fakultet u Osijeku, a proglašenje pobjednika očekuje se 25. 
travnja 2020. godine u sklopu Kreativne riznice. Više o natjecanju pročitajte na 
www.milenijsko.efos.hr. 

S obzirom na okolnosti nastale pojavom virusa COVID -19, prilagođeno je provođenje 
natjecanja koje se za sve kategorije održava na daljinu. Naš tim marljivo radi na finalnom dijelu 
zadatka, a mentorica putem društvenih mreža prati, koordinira i usmjerava njihov rad. 

 

NAJAVLJEN NASTAVAK NATJECANJA I SMOTRI 

Agencija za odgoj i obrazovanje je 4. lipnja 2020. godine, uz suglasnost Ministarstva znanosti 
i obrazovanja, donijela Odluku o naknadnoj provedbi natjecanja i smotra učenika osnovnih i 
srednjih škola Republike Hrvatske koja nisu održana zbog epidemije bolesti COVID-19. 
Natjecanja i smotre u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održat će se u razdoblju od 
7. rujna do 31. prosinca 2020. godine. Odluku Agencije za odgoj i obrazovanje i suglasnost 
Ministarstva znanosti i obrazovanja možete pogledati na sljedećoj poveznici: 

Odluka Agencije za odgoj i obrazovanje 

Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja 

 

 

 


