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ROKO MARKOTA – NOVA ZVJEZDICA ŠKOLE PRETRČAO POLUMARATON 

Rođen 7. srpnja 2005. Od malih nogu 
sportaš, 2010. postao član RK 
Valpovke. U udruzi Zdravo trčanje, 
čiji je član od 2016. godine,  postiže 
dobre rezultate. U vrijeme se korone 
odlučio pripremiti za svoj prvi 
polumaraton u Baranji.  Redovito je 
vježbao  s ocem. 

12. rujna 2020. trčao je Baranjski 
Ferivi polumaraton (21 km) Od 

ukupno 250 trkača, osvojio je 41. mjesto. U svojoj je kategoriji (do 23 godine) osvojio 2. mjesto. 
Vrijeme 1:44:26, tempo 04:58. 

Našem Roku želimo još puno ovakvih velikih uspjeha. 

Bravo Roko! 

 

ANA FUNTAK – ZVJEZDICA ŠKOLE OSVOJILA ČETVRTO MJESTO NA 
OLIMPIJSKIM NADAMA 

Rođena je 23. studenoga 2004. 
Trenira svaki dan sa svojim ocem. U 
listopadu je 2018. godine prešla iz 
Belišća u kajak kanu klub Marsonija u 
Slavonskom Brodu. Od početka 
postiže velike rezultate, no najveći joj 
je uspjeh četvrto mjesto na 
olimpijskim nadama u Szegedu 
u  Mađarskoj. 

Natjecanje je trajalo od  16. do 20. 
rujna. Na prvoj je utrci na 500m osvojila  5. mjesto, a u disciplini C-1 na 200m veliko 4. mjesto 
s 55 sekundi i 57 stotinki. 

Naša je Ana i dalje skromna te navodi kako joj je ovo samo poticaj kako bi bila još bolja na 
budućim natjecanjima te joj u toj namjeri želimo puno sreće. 

Bravo Ana! 

 

  



KARLO RUŽMAN 

U subotu 3.10.2020. Valpovački 
gimnastičari su nastupili na 1. kolu 
Kupa Hrvatske za regiju istok u 
univerzalnom, B i C programu u 
Slavonskom Brodu. Naš učenik 1. 
razreda Tehničara za elektroniku, 
Karlo Ružman, osvojio je prvo mjesto 
u B programu, na čemu mu od srca 
čestitamo i želimo mu još puno 
sportskih uspjeha! Karlo, bravo! 

 

EMA VUJIČIĆ, PETRA VALDIN I SOFIJA MIHALJEVIĆ ZVJEZDICE IZ 
PROJEKTA  10 ŠKOLA - 10 UMJETNIKA 

Učenice Ema Vujičić, Petra Valdin i 
Sofija Mihaljević pohađaju 3. razred 
opće gimnazije. Ove su godine 
sudjelovale u projektu 10 škola - 10 
umjetnika. 

Petra i Sofija slobodno vrijeme 
provode čitajući. Njihovu ljubav 
prema čitanju primijetila je i Srednja 
škola Valpovo. Naime, obje su već 
drugu godinu zaredom Top čitačice te 

su obje sudjelovale i dobile nagradu na natječaju Knjiga i ja koji je organizirala školska 
knjižnica. 

Petra dolazi iz Bocanjevaca te u slobodno vrijeme osim čitanja rado gleda filmove i serije te se 
druži s prijateljima. Uvijek vedra i nasmijana, Petra je talentirana za pjevanje te je marljiva 
učenica. 

Ema dolazi iz Belišća. Kada ne obavlja svoje školske obveze, gleda filmove i serije, druži se s 
prijateljima. Kao i njezina kolegica, Ema je nadarena u području glazbe i članica je školskoga 
zbora. Osim što odlično pjeva, Ema svira nekoliko instrumenata. Članica je Amaterskoga 
kazališta Belišće. 

Sofija dolazi iz Valpova. Pored čitanja, njezini su hobiji pjevanje i gluma. Članica je školskoga 
zbora i Amaterskoga kazališta Belišće. Osvojila je drugo mjesto sa školskim zborom naše škole 
2019. godine na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu. 

Ema i Sofija 2019. su godine glumile i u prvoj predstavi  na engleskome jeziku u Amaterskom 
kazalištu Belišće pod nazivom Under Pressure.  



Iako je nastava bila online, ove su tri zvjezdice dolazile u školu i često satima ondje ostajale. 
No, na kraju se trud ipak isplatio te su djevojke odlično napravile sve materijale za projekt  „10 
škola - 10 umjetnika“. 

Projekt je za sve tri bio novo iskustvo koje ih je naučilo kako je i u vrijeme pandemije važno 
biti kreativan i sretan. 

 

 

REZULTATI NATJEČAJA MY EUROVISION 

Učenici 2. a OG Petra Cvenić, Lucija 
Huis, Željka Kobzi, Ivan Matijanić i 
Patricia Pilav s profesoricama 
Snježanom Simić i Jasnom Vuković 
sudjelovali su u projektu My 
EuroVision: EUNICroatia @Hay 
Festival Europa28.  

Projekt se sastojao od dva kruga i bio 
je natjecateljskog karaktera, odnosno 
izbor za najbolja tri rada. 

Zadatak je bio snimiti film, što smo uspješno odradili i osvojili drugo mjesto u kategoriji 
“Film”. Prvo mjesto odnijela je XVIII. gimnazija Zagreb, a treće mjesto Osnovna škola 
„Dobriša Cesarić“ Požega. 

Nagrađene radove izabrao je žiri u sastavu: Ivan Belačić, Predstavništvo Europske komisije u 
Hrvatskoj, Guillaume Colin, savjetnik za suradnju i kulturnu djelatnost, ravnatelj Francuskog 
instituta u Zagrebu i predsjednik EUNICroatia, Nicolas Hanot, lektor i akademski i kulturni 
službenik za vezu u Wallonie-Bruxelles u Hrvatskoj  i Lana Kosovac, hrvatska redateljica i 
scenaristica. 

Zahvaljujemo se profesoricama što su nam pomogle u realizaciji ideje i svima koji su nas 
podržali tijekom rada na projektu. 

Prilog: Razultati natječaja i video 

Željka Kobzi, 2. a OG 

 

 

  



ZVJEZDICA NAŠE ŠKOLE VOLONTERKA ELENA ABRAMIĆ – NESEBIČNO 
POMAGALA PETRINJI 

Zovem se Elena Abramić i učenica 
sam SŠ Valpovo. Pohađam 4. razred 
opće gimnazije. U slobodno vrijeme 
volontiram u Gradskom društvu 
Crvenoga križa  Valpovo, gdje sam 
volonter od 2015. godine. 

U prosincu 2020. godine  svjedočili 
smo razornom potresu koji je zadesio 
Banovinu. Pomoć je pristizala sa svih 
strana svijeta.  Sudjelovala sam u 

pomoći i dok nisam bila ondje. Prikupljala sam pakete za stradale u sklopu CK te ih pakirala. 
19. siječnja 2021. godine nas 6 volontera CK krenulo je put Petrinje: Dunja L., Lucija I., 
Benjamin H., Luka M., Dora F. i ja. 

Oko 8 ujutro stigli smo u Petrinju te dobili zadatke. Dunja je bila u administraciji, Benjamin i 
Luka su bili mobilni na terenu, a Lucija, Dora i ja smo bile u kuhinji s Pleterom. Oko pola 10 
došli smo u Vatrogasnu ulicu na svoje pozicije i počele smo pakirati kruh, salate, pribor za jelo. 
U 11 sati smo imali pauzu za ručak te se polako počeli pripremati za podjelu obroka u liniji. 
Moj je posao bio slagati obroke u kutije koje su se raznosile ljudima na adresu, koji nisu mogli 
sami dolaziti po obrok. Podjela toplih obroka bila je od 12 do 15 sati, iako se često znala malo 
odužiti. Nakon toga slijedilo je spremanje šatora u kojem radimo i priprema za sutrašnji dan. 
Kada završimo u vatrogasnoj, idemo na Pigik, u šatore CK, na zadatak kojeg dobijemo ili u 
skladište gdje pomažemo do večere. Nakon večere uputimo se u vojarnu, gdje smo bili 
smješteni po sobama. 

Drugi sam dan išla na teren tj.  na raspodjelu hrane po Petrinji. Ostale sam dane do nedjelje bila 
u kuhinji. Radni dan nije bio prenaporan, no jako je teško gledati ljude koji su ostali bez svega, 
gledati ruševine koje su nekada bile dom,  gledati starije koji ne žele napustiti svoju kuću koja 
je označena kao neupotrebljiva.  Ali je jako lijep osjećaj znati kako si ti taj koji može u ovim 
teškim trenutcima pružiti im topli obrok,  lijepu riječ  i osmjeh koji im može popraviti dan, dati 
im vjeru kako nisu sami. 

Zahvala sam CK jer mi je omogućio ovo nezaboravno iskustvo u kojem sam mogla nesebično 
pomoći drugima, upoznati volontere iz cijele Hrvatske koji su bili ondje s istim ciljem. Uvidjela 
sam kako su ljudi zahvalni na sitnicama koje njima puno znače. U nedjelju smo odradili zadnju 
smjenu koja je bila najteža, ne zbog umora i posla već zbog toga jer sam znala da odlazim kući, 
odlazim u svoj topli dom, gdje imam sve, a ovi ga ljudi nemaju, moraju se snalaziti i ponovo 
sve graditi. Velika mi je utjeha bila dolazak novih volontera.  Svaki volonter koji je došao 
uvjerio se kakva je situacija zaista ondje i da ono što kruži raznim medijima nije uvijek istina. 

 

 

  



LORNA MOSTINA – ZVJEZDICA SA ŽUPANIJSKOGA NATJECANJA IZ 
HRVATSKOGA JEZIKA 

Učenica je 1. razreda opće gimnazije. 
Sudjelovala je na Županijskome 
natjecanju iz hrvatskoga jezika i osvojila 
1. mjesto. Natjecanje se održalo 10. 
ožujka 2021. godine u II. gimnaziji u 
Osijeku. Lornino poznavanje hrvatskoga 
jezika prepoznala je njena mentorica 
profesorica Vesna Kajganić koja ju je, 
nakon odlično napisane inicijalne 
provjere znanja, pozvala na pripreme za 
natjecanje. 

Čestitke Lorni i njenoj mentorici. 

Bravo! 

 

ANA VINOGRADAC – ZVJEZDICA PJESNIKINJA 

Učenica je 4. razreda opće gimnazije. 
Piše pjesme od trinaeste godine i 
sudjeluje na LiDraNu svake godine od 
7. razreda osnovne škole. Od tada 
postiže zapažene rezultate. Njena se 
prva pjesma zvala Noć, a ove ju je 
godine pjesma Aurora dovela do 
prijedloga za državnu smotru 
LiDraNo.  Kao i svih prethodnih 
godina, Ana na okruglim stolovima 
dobiva velike pohvale za svoj rad i 

svake je godine predložena za državnu razinu. 

Ana, bravo. 

 

  



SARA MABIĆ - ZVJEZDICA NAŠE ŠKOLE 

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! 

 

 

ZVJEZDICA ENA MAĐAREVIĆ – POBJEDNICA DEBATE 

Ena je Mađarević učenica 4. razreda 
ekonomske škole. 30. siječnja 2020. 
godine imala je priliku sudjelovati 
na svom prvom Erasmus projektu 
Škola za dijalog. Tada je 
vidjela koliko su Erasmus projekti 
zanimljivi i korisni i odlučila je 
nastaviti sudjelovati u njima. 

Priliku je za to dobila u obliku 
sudjelovanja i predstavljanja svoje 

škole u debati Smanjenje bacanja hrane u pandemiji Covid-19. Organizacija se  provedbe 
debate održala online. U debati je sudjelovalo 7 škola, odnosno 7 učenika iz cijele Hrvatske. 
Odlukom vijeća, Ena je bila prva te ujedno i pobjednica debate. 

Debata se trebala nastaviti u završnom krugu, no zbog zdravstvenih razloga i školskih obveza 
maturanata u tomu je, nažalost, bila spriječena. 

 

  



ZVJEZDICA NICOLE BLAŽEVIĆ - SEDMO MJESTO NA DRŽAVNOM 
NATJECANJU WSC 

22. travnja 2021. godine održano je 
Međužupanijsko natjecanje WorldSkills Croatia u disciplini Komercijalni poslovi. Našu je 
školu predstavljala učenica 4. razreda komercijalne Nicole Blažević koja je osvojila 3. mjesto. 
Nicole je pozvana i na Državno natjecanje WSC koje se održavalo od 11. do 13. svibnja 2021. 
u Zagrebu, na Zagrebačkom velesajmu. Njezin je zadatak bio: uvođenje novoga proizvoda, 
formiranje njegove cijene, izrada promidžbenih materijala, pregovaranje s kupcima oko cijene 
i uvjeta isporuke, zaključivanje prodaje te izrada otpremnice, računa, kupoprodajnoga ugovora 
i anketnoga upitnika. 

U Zagrebu je osvojila sedmo mjesto i doživjela jedno novo iskustvo. Želimo joj puno uspjeha 
u daljnjem školovanju i privatnom životu. 

 

RUKOMETNE ZVJEZDICE - PRVACI HRVATSKE 

LUKA VUKELIĆ                  3. OG b 

MATIJA BAJER                  2. OG b 

JAN IBRAHIMPAŠIĆ        2. OG b 

KARLO TIVANOVAC         2. CNC 

ROKO MARKOTA               1. OG b 

MIHAEL HARAMBAŠIĆ   2. EL. 

  

Nakon 24 odigrane  prvenstvene utakmice u natjecateljskoj sezoni 2020./2021., selekcija U 17 
Rukometnoga kluba Valpovka u 1. HRL - regija istok ostvarila je isto toliko pobjeda te osvojila 
1. mjesto i plasman na Završnicu prvenstva Hrvatske, 16 najboljih ekipa. 

Završnica je, u organizaciji Hrvatskoga rukometnog saveza, održana od 9. do 13. svibnja 2021. 
godine u Poreču. 



Momci su iz RK Valpovka, nakon 6 čistih pobjeda, osvojili naslov prvaka Hrvatske te na taj 
način ostvarili najveći uspjeh u povijesti slavnonskoga rukometa u mlađim dobnim skupinama. 

U sastavu (od ukupno 18 igrača) su i naši: Mihael, Jan, Roko, Karlo, Matija i Luka. To su naše 
nove Zvjezdice Škole. 

Dečki, bravo! 

Sretno i hrabro u nove pobjede. 

 

UPSHIFT PROGRAM U SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO 

UPSHIFT program organiziran je kao 
besplatna neprofitna radionica za 
mlade u sklopu platforme Za 
budućnost mladih koju su organizirali 
UNICEF-ov ured u Republici 
Hrvatskoj i Hrvatski ured za 
kreativnost i inovacije. U programu su 
sudjelovali i učenici Srednje škole 
Valpovo. 

Organizirana je trodnevna online 
radionica (od 21. do 23. svibnja 2021.) u kojoj je sudjelovalo deset srednjoškolskih timova iz 
triju slavonskih županija (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska 
županija). Svi su timovi predstavljali svoje ideje pred tročlanom komisijom, a među pet  je 
najboljih timova, kojima su odobrena sredstva od 15 000 kuna kako bi u naredna tri mjeseca 
realizirali svoju ideju uz mentorsku podršku, i tim SŠ Valpovo u kojemu je sudjelovalo petero 
učenika iz 2. a OG razreda: Katarina Torjanac, Ana Bošnjak, Sara Berak, Tina Mihaljević i 
Krešimir Kusalić. 

Učenici su se prijavili na projekt predstavljajući svoju ideju i opisujući problem koji uočavaju 
u svojoj lokalnoj zajednici, a to je povremeno onečišćenje javnih površina i prirode, s posebnim 
naglaskom na rijeku Karašicu. Mještanima i posjetiteljima Grada Valpova i okolice potrebno 
je osigurati još ljepše, ugodnije i sigurnije uvjete življenja uz očuvanje okoliša i prirodnih 
dobara koje su građani Valpovštine oduvijek cijenili i zaslužili, a budućim naraštajima žele 
ostaviti čistu rijeku Karašicu i okoliš kao trajno nasljeđe. 

Prema načelima design thinking metode kroz kreativan proces i razmišljanje „izvan okvira“ naši 
su učenici razvijali vještine analiziranja i rješavanja konkretnih problema na različitim 
radionicama. Jedna od mnogobrojnih radionica pod nazivom Financijska pismenost svima će 
dobro doći u daljnjem školovanju i životu općenito. Na tom putu želimo im puno sreće i još 
puno korisnih programa, radionica i projekata koje će ostvarivati na radost i dobrobit svoga 
okruženja te uže i šire lokalne zajednice. 

Razrednica Jasna Vuković i učenici 2. a OG 

 



 

"PAMETNE ZAVJESE" NAJBOLJA SU PODUZETNIČKA IDEJA U RH 

Posljednja tri mjeseca učenici drugog 
razreda koji se školuju za zanimanje 
elektrotehničar sudjelovali su u 
projektu "Digitalni učenički 
inkubator", a njihova je poduzetnička 
ideja u konkurenciji srednjih škola 
ocijenjena kao najbolja u Hrvatskoj! 

Ekipa učenika u sastavu Dario Ament, 
Josipa Jurić, Michael Kovačić i Leon 
Milišić-Zečević, pod mentorstvom 

nastavnika Borisa Puljeka, u sklopu projekta preko online edukacija razvijali su svoju 
poduzetničku ideju koju su nazvali "Pametne zavjese", a koja je među prijedlozima čak 103 
projektna tima iz hrvatskih srednjih škola, prema odluci stručnog povjerenstva, osvojila prvo 
mjesto i nagradu od 8000 kuna te poklon-bon Školske knjige. 

Kako je pojasnio njihov nastavnik mentor Boris Puljek, izum "Pametne zavjese" koristi 
fotonaponske ćelije koje su integrirane u zavjesu pa ona istovremeno i štiti od sunca i tu energiju 
pretvara u električnu. Time se omogućuje da neki objekti s velikim staklenim površinama te 
površine iskoriste i za proizvodnju električne energije. Taj su projekt učenici, prema uputama 
mentora, radili online u pet faza. 

Valja podsjetiti da su projekt “Digitalni učenički inkubator” pokrenuli Školska knjiga, Institut 
za inovacije te Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment u svrhu 
poticanja učenika na kreativno promišljanje i osmišljavanja ideja i razvoja projekata i u 
izazovnim trenucima socijalnog distanciranja. Njegova je svrha bila aktivno poticati kreativno 
i apstraktno promišljanje, stimulirati poduzetnički duh i stvaranje vrijednosti, educirati učenike, 
ali istovremeno i promovirati timski rad i zajedništvo razreda te omogućiti učenicima da pokažu 
proaktivnost i odgovornost u izvannastavnim aktivnostima. “Digitalni inkubator” bio je 
namijenjen osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj. 

Izvor: Glas Slavonije 

 


