
Srednja škola Valpovo 

 

 

 

 

 

 

Natjecanja i smotre 

2021./2022. 
  



ŠKOLSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA 

U utorak, 25. siječnja 2022. održano je Školsko natjecanje iz engleskog jezika. Na natjecanju 
je sudjelovalo (prema kategorijama): 7 učenika iz 2. razreda opće gimnazije, 5 učenika iz 2. 
razreda strukovnih škola, 5 učenika iz 4. razreda opće gimnazije te 4 učenika iz 4. razreda 
strukovnih škola. 
Na Županijsko natjecanje, koje se održava 17. ožujka 2022., pozvana su dva učenika - Crnogaj 
Dorijan, 2. TE u kategoriji 2B te Miličević Marin, 4. EL u kategoriji 4B. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 

Školsko natjecanje iz geografije održano je 28.1.2022. Sudjelovalo je 4 učenika iz smjera opće 
gimnazije. Ukupan broj bodova bio je 50 a tri učenika koji su ostvarili više od 20 bodova su 
pozvani na županijsko natjecanje koje će se održati 7.3.2022. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE – ALGORITMI 

U petak, 4. veljače 2022., održano je školsko natjecanje iz informatike u kategoriji Algoritmi. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ RAČUNOVODSTVA 

Rezultate školskog natjecanja iz računovodstva možete pogledati ovdje. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE: PRODAJNE VJEŠTINE – SMJER: PRODAVAČ 

Rezultate školskog natjecanja iz prodajnih vještina (smjer: prodavač) možete pogledati ovdje. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 

U srijedu, 9.2.2022., u našoj školi je održano Školsko natjecanje iz fizike. Na natjecanju su 
sudjelovali učenici opće gimnazije te učenici smjerova tehničar za elektroniku i elektrotehničar. 
Ukupno je na natjecanju sudjelovalo 17 učenika. Ukupan broj bodova je bio 50. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE 

U ponedjeljak, 14. veljače 2022. održano je školsko Natjecanje iz biologije. Na njemu je 
sudjelovalo 18 učenika.  



ŠKOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 

U utorak, 15. veljače 2022., održano je školsko natjecanje iz matematike. 

 

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA 

U četvrtak, 17. veljače 2022. godine s početkom u 13:00 sati održano je školsko Natjecanje iz 
hrvatskoga jezika.  

 

OLIMPIJADA BeSafeNet 

Ove godine su po prvi učenici naše škole sudjelovali na međunarodnoj Olimpijadi znanja o 
prirodnim katastrofama koja se održala online 18.02.2022. godine. Inicijativu sponzorira Vijeće 
Europe kroz europski i mediteranski Ugovor o velikim opasnostima (EUR-OPA). Natječu se 
srednje škole s učenicima mlađim od 17 godina, a našu školu su predstavljale učenice Leona 
Ivanković, Rea Perak, Lucija Mrkić i Petra Zrno iz 2.b OG pod mentorstvom profesora Željka 
Štanfelja. Natjecanje nudi učenicima šansu da povećaju svoje znanje o prirodnim i tehnološkim 
opasnostima s kojima se mogu suočiti u svakom trenutku. Učenici će naučiti pravilno reagirati 
u tim situacijama i na taj način smanjiti moguće teške posljedice takvih opasnosti. 

Natjecanje se sastoji od kviza znanja od 50 pitanja iz sljedećih područja: Klizišta, Pandemije, 
Vulkanske erupcije, Radiološke opasnosti, Tsunami i eseja do 1000 riječi o osobnom iskustvu 
tijekom neke od opasnosti. 

Natjecanje je na engleskom jeziku a gramatičku točnost eseja provjerio je prof. Podobnik na 
čemu mu svi zahvaljujemo. 

Rezultati se očekuju u drugoj polovici ožujka. 

 

MATEMATIČKI INFO - OBAVIJEST O MATEMATIČKIM DOGAĐAJIMA U 
NAŠOJ ŠKOLI 

 Dana 21. siječnja 2022., u 10,00 h, online je održano ekipno natjecanje MathOS cup. 
Natjecanje je novo, dinamično i potpuno drugačije od uobičajenih matematičkih 
natjecanja učenika srednjih škola, a provodi se u organizaciji Udruge matematičara 
Osijek, Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku i gimnazije Osijek. Iz naše je škole 
na ovogodišnjem Natjecanju sudjelovalo šest ekipa, a svaka je ekipa bila sastavljena od 
triju učenika (sudjelovala je po jedna ekipa iz drugoga i trećega razreda te četiri ekipe 
iz četvrtoga razreda). Postotak riješenosti po ekipi iznosio je 65 %, a s obzirom na to da 
nam je ovo bilo prvo sudjelovanje na ovakvom natjecanju, ostvarenim smo 
postignućima bili zadovoljni. 

 15. veljače 2022., u 10,00 h, u našoj je školi održano školsko Natjecanje iz matematike. 
Na njemu je sudjelovalo jedanaest natjecatelja (četiri učenika iz prvoga razreda, dva iz 
drugoga, četiri iz trećega i jedan učenik iz četvrtoga razreda). 



 18. veljače 2022. upriličeno je predstavljanje Odjela za matematiku Sveučilišta u 
Osijeku našim učenicima. Profesor Nenad Šuvak zanimljivom je prezentacijom 
predstavio Odjel, upoznao učenike s mogućnostima koje pružaju postojeći smjerovi, 
upoznao ih s mogućnostima zaposlenja nakon završenoga studija i odgovorio na sva 
pitanja koje su postavili naši učenici. 

Aktiv matematike 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 

Županijsko natjecanje iz Geografije održano je u ponedjeljak 7.3.2022. u matičnim školama 
učenika. 

U našoj školi je sudjelovalo 3 učenika iz smjera opće gimnazije i to Marko Kajunić 1.b OG, 
Ivan Matijanić 3.a OG i Luka Vukelić 4.b OG. 

Ukupan broj bodova bio je 50, a Marko Kajunić je sa 35 osvojenih bodova dospio na 1. mjesto 
u županiji u kategoriji prvih razreda. Ivan Matijanić je osvojio 6. mjesto, a Luka Vukelić 5. 
mjesto u svojoj kategoriji. 

Čestitke natjecateljima! 

 

NATJECANJE WORLDSKILLS CNC I CAD CAM TEHNOLOGIJE 

Izlučno natjecanje Worldskills iz CNC i CAD CAM tehnologije održano je u Slavonskom 
Brodu 9. ožujka. Učenici su morali izraditi program koristeći cad cam tehnologije, napraviti 
tehnološku dokumentaciju, i napraviti simulaciju cijelog procesa. Učenik srednje škole 
Valpovo Josip Mateša osvojio je četvrto mjesto. 

 

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE PRODAJNE VJEŠTINE 

9. ožujaka 2022. u našoj školi održano je međužupanijsko natjecanje učenika 3. razreda, smjera 
PRODAVAČ. Dok su učenici marljivo rješavali zadatke, profesori mentori su imali kraći 
edukativni posjet dvorca Norman Prandau uz stručnog vodića. Profesori su bili oduševljeni 
znamenitostima našeg dvorca ali i ljepotom parka koji ga okružuje. 

Našu školu predstavljala je učenica Nera Šimenić učenica 3. razreda prodavača, mentor je 
profesorica Svjetlana Barišić. Nera je osvojila drugo mjesto i time se plasirala na državno 
natjecanje WorldSkills Croatia koje će se održati u mjesecu svibnju u prostorima Zagrebačkog 
velesajma. Učenici i mentorici poželimo sreću na natjecanju. 

  



ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 

U srijedu, 9. ožujka 2022., održano je Županijsko natjecanje iz fizike u III gimnaziji u Osijeku. 
Na natjecanju su sudjelovala četiri učenika naše škole: Toni Fučkar (1.TE), Grgur Bosnić 
(1.OG), Karlo Ružman (2.TE) i Nikola Brajković (4.EL). U svojim skupinama zapaženiji 
uspjeh su postigli Grgur Bosnić (4. mjesto) i Nikola Brajković (2. mjesto). Čestitamo svima na 
sudjelovanju i postignutom uspjehu! 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE 

U četvrtak, 17. ožujka 2022. održano je županijsko Natjecanje iz biologije u I. gimnaziji u 
Osijeku. Na natjecanju je sudjelovao učenik naše škole, Ivan Matijanić (3.OGa), koji je osvojio 
5. mjesto. Mentorica mu je bila prof. Ružica Jokić. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA 

Dana 17.3. 2022 u II gimnaziji u Osijeku odrzano je županijsko natjecanje iz engleskog jezika. 
Dva učenika naše škole sudjelovala su na tom natjecanju u kategorijama strukovnih škola: 
2B (Dorijan Crnogaj 2TE, mentorica: Ana Slačanac, prof. mentor) i 
4B (Marin Miličević 4ELT, mentorica: Tamara Vuković, prof.) 
Obojica učenika osvojila su 3. mjesto u svojoj kategoriji. 

 

WORLDSKILLS CROATIA 2022 

Od 10.05. – 12.05. 2022. na prostoru Zagrebačkog velesajma održano je najveće natjecanje 
učenika strukovnih škola u ovom dijelu Europe - WorldSkills Croatia 2022. Našu školu 
predstavljale su učenice Marija Stanković iz discipline Računovodstvo s mentoricom Tatjanom 
Andraković i učenica Nera Šimenić iz discipline Prodajne vještine s mentoricom Svjetlanom 
Barišić. Važno je istaknuti da je Marija na međužupanijskom natjecanju izborila  plasman na 
državno natjecanje zajedno s još 12 učenika na području cijele Hrvatske.  Nera se u još užoj 
konkurenciji uspjela plasirati na državno natjecanje zajedno s 10 učenika na državnom nivou. 

Ovim putem čestitamo učenicama na izvrsnim postignutim rezultatima Mariji na 10. i Neri na 
5. mjestu. 

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA 

U razdoblju od 11. do 13. svibnja 2022. godine u Zadru je održano XXVII. državno Natjecanje 
iz hrvatskoga jezika. Srednju je školu Valpovo na ovom Natjecanju predstavljala Lorna 
Mostina, učenica 2. a razreda opće gimnazije. Lorna se za Natjecanje pripremala pod vodstvom 
profesorice Vesne Kajganić. Na državno se Natjecanje Lorna uspjela plasirati kao 22. u 
Republici Hrvatskoj nakon što su objedinjeni podatci poslije svih županijskih natjecanja. Na 



završetku državnoga Natjecanja Lorna je još malo popravila svoj plasman zauzevši u ukupnom 
poretku 14. mjesto. Ponosni smo na ovaj Lornin uspjeh i lijepu promidžbu Srednje škole 
Valpovo na državnoj razini. Iskrene čestitke! 

 


