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OBILJEŽEN HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN – HOD 

Hrvatski olimpijski dan održava se 10. 
rujna, a obilježavanjem promiče 
bavljenje sportom. Cilj HOD-a, koji 
se obilježava od 2007. godine, 
motiviranje je građana svih dobnih 
skupina, posebice djeca i mladih, na 
aktivno bavljenje sportom, zatim 
promicanje olimpijskih načela, 
razumijevanja, mira i solidarnosti 
među ljudima kao sastavnice 
olimpijskog djelovanja. 

Učenici naše škole, zajedno sa svojim nastavnicima TZK su i ove godine sudjelovali u 
obilježavanju Hrvatskog olimpijskog dana šetnjom do Valpovačkog parka u bijelim majicama. 

 

TERENSKA NASTAVA - LJETNA SPORTSKA ŠKOLA U PRIRODI 

Obavještavamo učenike koji su 
izrazili želju za provođenje terenske 
nastave (prioritetno učenici sa 
određenim zdravstvenim 
poteškoćama) da smo sukladno 
Kurikulumu Srednje škole Valpovo 
pripremili Projekt terenske nastave 
koji bi se trebao realizirati u kolovozu 
2021. godine. S projektom smo se 
prijavili na natječaj Ministarstva 
turizma i sporta (Natječaj Poticanje 

programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim 
vježbanjem) i očekujemo pozitivan rezultat. Zahvaljujemo Zajednici športskih udruga grada 
Valpova koja nam je omogućila prijavu na natječaj i čiji smo partneri u realizaciji Projekta. 

U privitku možete pogledati Analizu zadovoljstva učenika SŠ Valpovo nakon provedenih 
odgojno-obrazovnih sadržaja koji su se realizirali u Velom Lošinju u kolovozu 2018. godine. 

 

  



ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

Tijekom prvog polugodišta, 28.studenoga 
2020. i 12.siječnja 2021. ( zimski odmor 
učenika ) održana su Županijska stručna 
vijeće nastavnika Tjelesne i zdravstvene 
kulture Osječko-baranjske županije. 
Voditelj ŽSV-a Darko Bošnjak, prof. 
savjetnik u nemogućnosti održavanja 
Vijeća u prostoru Srednje škole Valpovo 
pripremio je i organizirao ŽSV-e putem 
Microsoft Teamsa. 

 
Dnevni red ŽSV-a 28.studenoga 2020.: 
1. Izvješće voditelja ŽSV-a; 
2. Univerzalni GIK; 
3. Alati za provođenje nastave na daljinu; 
4. Nastava na daljinu – primjeri dobre prakse; 
5. Rasprava 

Vijeću je participiralo 34 sudionika u odličnom raspoloženju i komunikaciji. 
Dnevni red ŽSV-a 12.siječnja 2021.: 
1. Napredovanje nastavnika u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika; 
2. Priroda kao okružje za igru i učenje ; 
3. Vrednovanje postignuća učenika u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture; 
4. Rasprava 

Vijeću je participiralo 39 sudionika i aktivno sudjelovali u raspravi. Budući da smo Županijsko 
vijeće prvi puta organizirali online, dojmovi su odlični, nije bilo gotovo nikakvih poteškoća i 
sudionici su mogli aktivno sudjelovati u raspravi. 

Voditelj ŽSV-a 
Darko Bošnjak, prof. savjetnik 

 

NATJEČAJ ŠKOLSKI SPORT I OLIMPIJSKI POKRET POD NAZIVOM "HAIKU" 

Hrvatski školski sportski savez 
(HŠSS), u suradnji s Hrvatskom 
olimpijskom akademijom (HOA) 
provodi već desetu godinu natječaj 
pod nazivom Školski sport i 
olimpijski pokret. Ovogodišnji 
natječaj pod nazivom Haiku provodi 
se u partnerstvu sa Japanskim 
veleposlanstvom u Zagrebu, a trajao je 
od 16. veljače do 31. ožujka 2021. 
godine. Na natječaj je trebalo poslati 



literarno-likovni uradak koji se sastoji od haiku pjesme i popratne ilustracije. Pjesma i crtež 
mogu biti inspirirani sportom i/ili olimpizmom. Haiku treba biti napisan u tri kratka stiha 
(tipkan ili napisan rukom), a ilustracija koja prati haiku pjesmu treba biti učinjena ručno bilo 
kojom likovnom tehnikom. Haiku pjesma i popratna ilustracija trebaju se zajedno nalaziti na 
papiru dimenzija 21 cm x 29.7 cm, odnosno formatu A4. HŠŠS je sa zadovoljstvom objavio da 
je natječaj uspio i da je, pandemiji usprkos, učenički duh i želja za stvaranjem nepobjediv. 
Velika većina radova zaprimljena je u elektronskome obliku, a nešto radova bio je poslan u 
kuverti, poštom. Obzirom da je natječaj bio otvoren do 31.3.2021. više se neće moći primiti 
radovi koji će doći elektronskim putem, ali će se zato pričekati da poštar donese sve radove koji 
imaju žig slanja 31.3. i raniji. Tada ide veliki posao pregledavanja i ocjenjivanja čak 537 
prispjelih radova. Zaključno s 30. travnja 2021. donijeti će se konačna odluku o tome čiji je rad 
najbolji, odnosno tko je osvojio 1., 2. i 3. mjesto u obje kategorije (osnovne i srednje škole). 
Našu školu predstavljalo je ŠŠD „Srednjoškolac „ sa pet radova koje je u elektronskom obliku 
na natječaj poslao voditelj ŠŠD profesor Darko Bošnjak. Zahvaljujemo se učenicima četvrtog 
b razreda opće gimnazije Luki Iviću, Loreni Kuna i Luciji Đurković - autorima literarno-
likovnih uradaka koje smo poslali na natječaj. Nadamo se da će njihovi radovi ući u uži izbor 
za osvajanje nagrade, ali prvenstveno im se zahvaljujemo na odazivu, trudu i ideji u pripremi 
uradaka. 

 

DONACIJA DRESOVA ŠŠD „SREDNJOŠKOLAC“ 

Školski športski savez Osječko-
baranjske županije je uz pomoć 
Osječkobaranjske županije osigurao 
sredstva za kupovinu dresova za sva 
školska športska društva naše 
Županije. Uručenje dresova izvršeno 
je u Donjem Miholjcu. Zbog 
pandemije Covida 19 dresove su 
preuzeli predsjednici Gradskih saveza 
školskih športskih društava, a podjelu 
dresova izvršio je sam župan Ivan 

Anušić uz pomoć tajnice Saveza Mirne Rajle-Brođanac i gospodina Dubravka Ižakovića. Župan 
Ivan Anušić biranim se riječima obratio nazočnima i naglasio značaj bavljenja sportom, a kao 
podrška radu Školskih športskih društava je i ova donacija dresova. U ime našeg ŠŠD 
„Srednjoškolac“ dresove je preuzeo profesor Darko Bošnjak koji je predsjednik Gradskog 
saveza sjedište Valpovo i voditelj ŠŠD „Srednjoškolac“. 

 

  



SREDNJA ŠKOLA VALPOVO DOMAĆIN URUČIVANJU DRESOVA 

Školski je športski savez Osječko-
baranjske županije uz pomoć 
Osječko-baranjske županije osigurao 
sredstva za nabavku  dresova za sva 
školska športska društva naše 
Županije. 

Uručenje je dresova za naše područje 
(članicama Gradskog saveza školskih 
športskih društava Sjedište  Valpovo) 
izvršeno 7. lipnja 2021. godine u 

Gradsko-školskoj sportskoj dvorani u Valpovu, u organizaciji Srednje škole Valpovo. 

Prije samog uručenja dresova, svim uzvanicima su se obratili predsjednik ŽŠŠS OBŽ  gospodin 
Zlatko Kraljević, tajnik ŽSŠUOBŽ gospodin Dubravko Ižaković i tajnica ŽŠŠSOBŽ Mirna 
Rajle-Brođanac. Prije svega, čestitali su školama na zalaganju i postignutim sportskim 
uspjesima, a posebno su istaknuli važnost bavljenja sportskim aktivnosti za razvoj i zdravlje 
mladih ljudi. 

U ime domaćina sve je nazočne pozdravila ravnateljica Srednje škole Valpovo, Svjetlana 
Kalpić te zahvalila na donaciji. 

Dresovi su uručeni i voditeljima Školskih športskih društava osnovnih škola iz Valpova, 
Belišća, Bizovca, Petrijevaca, Ladimirevaca i Koške. 

Nakon uručenja dresova svi su uzvanici pozvani na domjenak i nastavak razgovora o 
neiscrpnim školskim sportskim temama. 

Napisao: Darko Bošnjak, prof. 

 


