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ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 

U ponedjeljak, 28.rujna u Srednjoj školi Valpovo je održano Županijsko natjecanje iz fizike. 
Naime, zbog trenutne epidemiološke situacije odgođeno Županijsko natjecanje iz fizike od 
prošle školske godine nije se moglo održati za učenike svih škola na jednom mjestu, kao 
prethodnih godina, nego su učenici u svojim školama pisali ispite koji su nakon natjecanja 
proslijeđeni u Osijek Županijskom ispitnom povjerenstvu koje će iste i ocijeniti te napraviti 
rang listu za Državno natjecanje. U našoj školi na Županijskom natjecanju iz fizike sudjelovala 
su dva učenika - Lucijan Vranković i Nikola Kokić. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA 

Županijsko Natjecanje iz hrvatskoga jezika ove je godine održano pod posebnim 
epidemiološkim mjerama. Na njega se u kategoriji učenika 2. razreda plasirao učenik 2. OG b 
– Danijel Jovinac. 

Test je pisao 29. rujna u prostoru naše škole, a nakon objedinjenih rezultata svih natjecatelja 
koji su pristupili županijskoj razini Natjecanja, Danijel se plasirao na 4. mjesto. Imao je 60 od 
mogućih 90 bodova. 

Za natjecanje se pripremao pod vodstvom profesorice Vesne Kajganić. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ KEMIJE 

Županijsko natjecanje iz kemije ove je godine održano u našoj školi, 23. rujna, zbog 
epidemiološke situacije. Ispiti su nakon natjecanja proslijeđeni županijskom povjerenstvu u 
Osijek. Na njemu je sudjelovala Ana-Marija Palčok, u kategoriji 3.razreda i Ivan Matijanić, u 
kategoriji 1.razreda. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 

Županijsko natjecanje iz fizike ove je godine održano u našoj školi, 28. rujna, zbog 
epidemiološke situacije. 

Ispiti su nakon natjecanja proslijeđeni županijskom povjerenstvu u Osijek te nakon toga u 
Zagreb. Na njemu je sudjelovao Nikola Kokić, u kategoriji 3.razreda i Lucian Vranković, u 
kategoriji 1.razreda. 

Oba učenika ostvarila su odlične uspjehe. Lucian je u županiji zauzeo 1. mjesto, a Nikola 5. 
mjesto. Čestitke obojici učenika. 

 

  



ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE 

Županijsko natjecanje iz biologije ove je godine održano u našoj školi, 12. listopada, zbog 
epidemiološke situacije. Na njemu je sudjelovalo dvoje učenika: Helena Slačanac, učenica 3.b 
razreda opće gimnazije i Lucian Vranković, učenik 2.a razreda opće gimnazije. Helena je 
osvojila 3. mjesto, dok je Lucijan u svojoj kategoriji osvojio 6. mjesto. Mentorica im je bila 
prof. Ružica Jokić. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ KEMIJE 

U četvrtak, 4. veljače u našoj školi je održano školsko natjecanje iz kemije. Sudjelovali su 
učenici: Ana Jelkić, Helena Slačanac, Ana-Marija Palčok, Ivan Matijanić, Jan Ibrahimpašić i 
David Nikšić. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 

U ponedjeljak, 8.2.2021. u našoj školi je održano Školsko natjecanje iz fizike na kojem je 
sudjelovalo 9 učenika iz opće gimnazije, elektrotehničara i tehničara za elektroniku. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA 

U utorak, 9. veljače 2021. godine s početkom u 13,00 h održano je školsko Natjecanje iz 
hrvatskoga jezika. Učenici su na ovome Natjecanju ostvarili sljedeći uspjeh. 

Sigurni smo kako će neki od natjecatelja ostvariti plasman na županijsku razinu Natjecanja. 
Županijsko će se Natjecanje održati 10. ožujka 2021. godine. 

Vesna Kajganić, prof. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE 

U srijedu, 10. veljače 2021. u našoj je školi održano školsko Natjecanje iz biologije. Na njemu 
je sudjelovalo 10 učenika gimnazijskih razreda. Mentorica im je bila prof. Ružica Jokić. 

 

  



ŠKOLSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA 

U ponedjeljak, 15. veljače 2021. održano je školsko natjecanje iz engleskoga jezika. 
Sudjelovalo je 14 učenica i učenika iz opće gimnazije, elektrotehničara i CNC - operatera. 
Najbolji rezultat ostvario je Dorian Tibinac (53 od mogućih 60 bodova). 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 

U ponedjeljak 22.2. održano je školsko natjecanje iz geografije i sudjelovalo je 5 učenika smjera 
opća gimnazija. Test se pisao online. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ VJERONAUKA 

U utorak, 16. veljače 2021. održano je školsko Natjecanje iz vjeronauka. Na njemu su 
sudjelovala četvorica učenika gimnazijskih razreda, a mentorica im je bila s. Vlatka 
Bratinšćak.  Učenici su prošli u sljedeći krug  te će predstavljati našu školu na biskupijskoj 
razini natjecanja. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 

Na školskom Natjecanju iz matematike sudjelovalo je 12 učenika. Natjecanje je održano u 
srijedu, 17. veljače 2021., a učenike su za natjecanje pripremale prof. Draženka Mikić, prof. 
Karmela Mihaljević, prof. Tihana Weigand,  i prof. Tina Drašinac.  

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ NJEMAČKOG JEZIKA 

Školsko Natjecanje iz njemačkog jezika održano je u četvrtak, 18. veljače 2021. Na njemu je 
sudjelovala Sara Mabić, učenica 3. razreda gimnazije, a mentorica joj je bila prof. Ljiljana 
Vučković. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 

Županijsko natjecanje iz fizike ove je godine održano u III. Gimnaziji u Osijeku, 9. ožujka. 
Ispiti su nakon natjecanja proslijeđeni županijskom povjerenstvu u Osijek te nakon toga u 
Zagreb. Na njemu je sudjelovala Nikola Kokić, učenik 4.razreda i Lucian Vranković, učenik 
2.razreda. 

Čestitke obojici učenika. 

  



ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE 

Županijsko Natjecanje iz biologije održano je 15. ožujka 2021. u I. gimnaziji u Osijeku. Na 
njemu su sudjelovala dvojica učenika naše škole: Jan Ibrahimpašić, učenik 2. OG b razreda   i 
Domagoj Lovošević, učenik 3. OG a razreda. Jan je osvojio 6., a Domagoj 5. mjesto. Mentorica 
im je bila prof. Ružica Jokić. 

 

NAŠA PJESNIKINJA ANA VINOGRADAC PREDLOŽENA ZA DRŽAVNU SMOTRU 
LIDRANO 

Ana je Vinogradac učenica 4. a razreda opće gimnazije i piše pjesme već niz godina. Četvrtu je 
godinu zaredom predložena za državnu smotru LiDraNo.  Oduševila je tročlano županijsko 
povjerenstvo pjesmom Aurora. U konkurenciji 23 literarna rada na županijskoj razini, Anina je 
pjesma postigla velik uspjeh. 

Županijska se smotra održala 18. ožujka 2021. u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama, 
a okrugli je stol literarnoga stvaralaštva održan online. 

Mentorica je profesorica Natalija Mihaljević. 

Ani želimo još puno rasutih rima i  sretno na državnom LiDraNu. 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ DISCIPLINE KOMERCIJALNI POSLOVI 

U ponedjeljak, 22. ožujka 2020. održano je školsko natjecanje iz discipline Komercijalni 
poslovi na kojem je sudjelovalo troje učenika 4. komercijalne. 

Rezultati su sljedeći: 
1. Nicole Blažević 83,33 % 
2. Dorotea Aleksin 65,83 % 
3. Mateo Vinković 50,83 % 

prof. Nikolina Štimac – Puž 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE U DISCIPLINI PODUZETNIŠTVO I ONLINE 
MEĐUNARODNI SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI 

Dana 23. ožujka održano je školsko natjecanje u disciplini Poduzetništvo. Na natjecanju su 
sudjelovale učenice 4. razreda zanimanje ekonomist Lara Milić i Ana Petričević. Na 
Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki sudjelovale su učenice 4. ekonomskog Ena 
Mađarević, Ema Dubrović i Maja Horvat kao predstavnice tvrtke Sante d.o.o., te Mia Zajec i 
Nina Matković kao predstavnice tvrtke Zuccero d.o.o. 

  



ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ NJEMAČKOG JEZIKA 

Na županijskom Natjecanju iz njemačkog jezika koje je održano u Osijeku 17. ožujka 2021., 
Sara Mabić zauzela je prvo mjesto. Sara, učenica 3.b razreda opće gimnazije, zadovoljna je 
postignutim rezultatom te ističe da su zadatci bili dosta zahtjevni, ali da ih je uz dovoljan trud i 
koncentraciju uspjela riješiti. Sarina je mentorica prof. Ljiljana Vučković. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 

Županijsko natjecanje iz geografije ove je godine održano online u matičnim školama učenika 
u četvrtak 25. ožujka. Iz Srednje škole Valpovo sudjelovao je učenik 3. OGb razreda Luka 
Grđan pod mentorstvom profesora Željka Štanfelja. S obzirom na epidemiološke uvjete u 
kojima je pisan ispit, učenik je bogatiji za jedno novo iskustvo. 

 

NADBISKUPIJSKO NATJECANJE IZ VJERONAUKA 

Nadbiskupijsko Natjecanje iz vjeronauka održano je 23. ožujka 2021. Na njemu su sudjelovala 
četvorica naših učenika: Borna Pepić (1. OGa),  Ivan Matijanić (2. OGa), Krešimir Kusalić (2. 
OGa) i Stjepan Kuharić (4. OGb). Učenici su osvojili 6. mjesto, a za natjecanje ih je pripremala 
s. Vlatka Bratinšćak. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA 

Održano je dana 24.3.2021 u Osijeku u jezičnoj II gimnaziji u vremenu od 10,00 do 11,45. 

Sudjelovala su dva učenika naše škole i postigla lijepe uspjehe svatko u svojoj kategoriji: 

5. mjesto Lucian Vranković (mentorica Lj. Vučković prof. mentor) u kategoriji 2A (drugi 
razred gimnazijske konkurencije) i 

1. mjesto Dorijan Tibinac (mentorica A. Slačanac prof.mentor) u kategoriji 4 A (četvrti razred 
gimnazijske kategorije). 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 

Županijsko Natjecanje iz matematike održano je u ponedjeljak, 29. ožujka u III. gimnaziji 
Osijek. Na njemu je sudjelovala učenica naše škole, Ana-Marija Palčok (4. OGa)  te osvojila 3. 
mjesto. Mentorica joj je bila prof. Karmela Mihaljević. 

 



ODLIČAN PLASMAN NA MEĐUŽUPANIJSKOM NATJECANJU WSC U 
DISCIPLINI PODUZETNIŠTVO 

20. travnja 2021. godine održano je Međužupanijsko natjecanje WorldSkills Croatia u disciplini 
Poduzetništvo. Naše učenice 4. ek., Lara Milić i Ana Petričević, pod mentorstvom nastavnice 
Kristine Najcer Bračevac, osvojile su izvrsno 2. mjesto. Pod temom: Mi stvaramo dobre prilike, 
zadatak je bio provesti zadanu ideju u uspješan poduzetnički poduhvat. Po prvi put ovo 
zahtjevno i obuhvatno natjecanje provelo se u online okruženju u cijelosti. Izuzetno smo 
ponosni na uspjeh naše Lare i Ane! Bravo, djevojke! 

Kristina Najcer Bračevac 

 

OSVOJENO 3. MJESTO NA MEĐUŽUPANIJSKOM NATJECANJU WORLDSKILLS 
CROATIA U DISCIPLINI KOMERCIJALNI POSLOVI 

22. travnja 2021. godine održano je Međužupanijsko natjecanje WorldSkills Croatia u disciplini 
Komercijalni poslovi. Tema je bila Uvođenje novog proizvoda kroz 8 različitih modula. Našu 
školu predstavljala je učenica 4. k razreda Nicole Blažević, pod mentorstvom profesorice 
Nikoline Štimac – Puž. Nicole je osvojila zavidno 3. mjesto. Bravo Nicole! 

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ NJEMAČKOG JEZIKA – SARA MABIĆ 

Učenica Sara Mabić iz 3. b razreda opće gimnazije osvojila je prvo mjesto na Županijskom 
natjecanju iz njemačkog jezika u kategoriji 3. razreda za sve tipove srednjih škola (učenici koji 
njemački nastavljaju učiti i nakon osnovne škole bilo kao PRVI, redovni ili DRUGI STRANI 
JEZIK ). Pozvana je na Državno natjecanje, što je ogroman uspjeh za učenicu kojoj je njemački 
drugi strani jezik. 

Natjecanje je  održano 22. i 23. travnja  2021. i sastojalo se od 3 dijela – pisanog sastava, testa 
te usmenog dijela i u cijelosti se odvijalo online. Bilo je jako naporno i stresno, ali Sara je sve 
junački izdržala te postigla 11. mjesto. 

Iskrene čestitke, Sara! 

 

NAŠA NICOLE POZVANA NA DRŽAVNO NATJECANJE WSC 

Naša učenica Nicole Blažević, koja je na Međužupanijskom natjecanju strukovnih škola 
WorldSkills Croatia u disciplini Komercijalni poslovi osvojila 3. mjesto, pozvana je na Državno 
natjecanje strukovnih škola - WSC 2021. koje će se održati od 11. - 13. svibnja 2021. na 
Zagrebačkom velesajmu. Ponosni smo na našu učenicu koja će na taj način promovirati i našu 
školu. 
Čestitamo Nicole i želimo joj puno uspjeha! 



DRŽAVNO NATJECANJE IZ STRUKOVNIH ZANIMANJA - PRATIMO NAŠU 
NIKOLINU I NICOL 

Sutra,  11. svibnja, na Zagrebačkome velesajmu započinje Državno natjecanje učenika 
strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2021. Najbolji učenici strukovnih škola, uz podršku 
svojih mentora (308 natjecatelja i 285 mentora iz 126 škola), imat će priliku demonstrirati 
vještine i stručne kompetencije u 43 strukovne discipline te na inovativan način prezentirati 
obavljanje zadataka karakterističnih za određeno strukovno zanimanje. Discipline će obuhvatiti 
atraktivan spektar - od tradicionalnih struka, kao što su frizerstvo i pekarstvo, sve do 
suvremenih interdisciplinarnih područja poput robotike. Ovo je prilika da još jednom, u ime 
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, zahvalim ovogodišnjim 
domaćinima pojedinih disciplina što su se, zajedno s nama, odvažili i preuzeli rizik za provedbu 
ove veličanstvene manifestacije te što smo tako, još jednom, stavili učenike ispred svih ostalih 
faktora. Unatoč svim nepovoljnim okolnostima, unatoč svim preprekama kojima smo bili 
izloženi u pripremi ovog događanja, s ponosom mogu konstatirati da će učenici strukovnih 
škola ove godine, ponovno, u jednakim uvjetima za sve natjecatelje, imati priliku pokazati svoja 
znanja i vještine, a kroz pobjede doći i do dodatnih bodova i ostalih benefita za upise na visoka 
učilišta (za one učenike koji će nastaviti svoje obrazovanje). Sve aktivnosti provode se uz 
suglasnost Stožera Civilne zaštite Grada Zagreba te pridržavanje svih propisanih mjera zaštite. 
Na žalost, ove godine, upravo zbog epidemiološke situacije, neće biti dopušten ulazak 
posjetitelja. Natjecanje će se održavati u sedam paviljona, u prostoru većem od 16 000 m2, te 
vanjskome prostoru veličine preko 3 000 m2 i prenosit će se uživo. 

 

USPJEH NA DRŽAVNOM NATJECANJU WSC 

Naša maturantica Nicole Blažević iz 4. komercijalne, sudjelovala je na Državnom natjecanju 
Worldskills Croatia 2021., disciplina Komercijalni poslovi, održanom od 11. - 13. svibnja u 
Zagrebu te osvojila sedmo mjesto. Njezin zadatak je bio uvođenje novog proizvoda, formiranje 
njegove cijene, izrada promidžbenih materijala, pregovaranje s članovima izbornog 
povjerenstva oko cijene i uvjeta isporuke, zaključivanje prodaje, te izrada otpremnice, računa, 
kupoprodajnog ugovora i anketnog upitnika. 

Natjecanje se održalo u prostorijama Zagrebačkog velesajma u trajanju od 3 dana i uz 
pridržavanje epidemioloških mjera. Svi natjecatelji i mentori bili su testirani na Covid-19. 
Nažalost, natjecanju nisu mogli prisustvovati posjetitelji, kako je to bilo prethodnih godina. Cilj 
ovog natjecanja je promocija strukovnih zanimanja. 

Čestitke Nicole i njezinoj mentorici prof. Nikolini Štimac - Puž na uloženom trudu, pokazanom 
znanju i stručnosti. 

 

 


