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POSJET OSMIH RAZREDA VUKOVARU 

 

Jedan od osnovnih odgojno-obrazovnih zadataka Javne ustanove „Memorijalni 

centar Domovinskog rata Vukovar“ provedba je programa obveznih dvodnevnih 

posjeta Vukovaru učenika osmih razreda osnovnih škola iz cijele Republike 

Hrvatske. Riječ je o projektu koji obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog 

rata i značaja Bitke za Vukovar u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti 

suvremene Republike Hrvatske. 

          

 

Tijekom dvodnevnog posjeta Vukovaru učenici uče o demokratskim procesima 

koji su doveli do stvaranja suverene i samostalne Republike Hrvatske te kako je 

ona obranjena u nametnutome ratu. Nakon uspostavljanja teorijskog okvira, 

učenici posjećuju 

memorijalna 

mjesta na širem 

području grada 

Vukovara gdje se 

kroz predavanja 

vodiča uvode u 

događaje koji su se 

ovdje odigrali 

ratne 1991. 

godine. 
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Uz memorijalnu povijest vezanu za Domovinski rat, učenici uče i o povijesnoj i 

kulturnoj baštini 

grada Vukovara kroz 

posjet Gradskom 

muzeju Vukovar i 

Muzeju vučedolske 

kulture. 

 

Dvodnevni posjet 

Vukovaru završava 

Školom mira, 

predavanjem čiji je 

cilj da učenici odnesu svojim domovima poruku mira, nenasilja i tolerancije na 

kojima se može graditi budućnost te kvizom znanja za učenike.  

        

Projekt je ujedno i način socijalizacije u novom okruženju, prilika za upoznavanje 

običaja, navika i kulture zavičaja u cjelini, kao i poticaj nastavnicima da 

primjenjuju korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja. Ministarstvo hrvatskih 

branitelja u potpunosti snosi troškove organizacije dvodnevnog boravka, što 

uključuje prijevoz, prehranu, smještaj i ulaznice u muzeje za učenike i njihove 

pratitelje. 

 

Učenici naše Škole 

posjetili su Vukovar 6. i 

7. prosinca 2016. godine. 

Polazak je bio u ranim 

jutarnjim satima 6. 

prosinca ispred škole. S 

našim učenicima išli su i 

učenici Osnovne škole 

Gvozd.  

 

Dolazak u Vukovar bio je oko 8 sati. Učenici su se smjestili u Hostel Dubrovnik 

te su im podijeljeni lunch-paketi. Do ručka su imali predavanja, a nakon ručka su 

išli u razgledavanje. Slobodno vrijeme su imali od 16.00 sati pa do večere. Nakon 

večere, za učenike je organiziran disko. 
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Drugi dan nakon doručka učenici idu u obilazak memorijalnih lokacija. Posjet 

Vukovaru završen je Školom mira i kvizom na kojem su sudjelovale učenice 

Lucija Kapac i Chiara Mejašić nakon čega je uslijedio povratak kući. 
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IZLET UČENIKA U LONJSKO POLJE 

 

Lonjsko polje: jedno od najvećih i najočuvanijih prirodnih poplavnih područja u 

Europi. Nizinske poplavne šume hrasta lužnjaka i poljskog jasena predstavljaju 

najreprezentativnije komplekse šuma listača, ne samo u Europi, već u cijelom 

zapadnom palearktiku. Na 

europskoj karti „prirodnih 

posebnosti“, Lonjsko polje 

zauzima prva mjesta: jedno od 

posljednjih područja u Europi 

gdje je tradicijsko pašarenje 

očuvano, a stoka slobodno pase 

na velikim zajedničkim 

pašnjacima; prvo proglašeno 

selo roda u Europi.  

Najveći kompleksi prirodnih i očuvanih poplavnih nizinskih šuma u Europi nalaze 

se na području Parka prirode Lonjsko polje. Već ta atribucija upućuje da je ovo 

mjesto neprocjenjive i jedinstvene hrvatske, ali i europske bioraznolikosti. 

Površinom od 50 650 hektara jedno je od najvećih zaštićenih močvarnih područja 

u dunavskom porječju. 

Lonjsko tlo opijeno 

poplavnom vodom 

mjesto je rasta 

cijenjenog slavonskog 

hrasta lužnjaka i 

poljskog jasena. 

Dugotrajnost ovoga 

drveća sinonim je za 

izvanrednost kvalitete 

drveta u cijelom svijetu. 

I drugi biljni svijet ovaj 

prostor čini iznimnim; a ishodište svih posebnosti upravo su periodične poplave 

koje su stvorile poseban prirodni svijet. 

Ovdje poplavljene pašnjake i muljevito tlo prekriva četverolisna raznorotka. 

Lonjsko je polje njezin posljednji siguran dom u Europi, jer je zbog isušivanja i 

nestanka močvarnih staništa ona drugdje nestala.  
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Svoju neraskidivost i povezanost u svoj punini priroda na uvid nudi u Lonjskom 

polju. Svinje, krave i konji, kada se povuče poplava, izlaze na pašu i tu borave do 

pojave prvog snijega. 

Identitet ovog močvarnog 

područja čine izvorne 

životinjske pasmine – hrvatski 

posavac, hrvatski 

hladnokrvnjak, slavonsko-

srijemsko podolsko govedo, 

posavska guska, posavski gonič 

i turopoljska svinja, koja ovdje 

stoji na začelju, a prva je u redu 

najugroženijih izvornih 

pasmina. 

Svoje domove ovdje ljudi nisu istrgnuli iz naručja prirode. Graditeljska baština, 

ovdašnje kuće, danas 

potpuno sačuvana 

rijetkost, svjedoče 

nedjeljivost suživota 

ljudi i prirode u 

Lonjskom polju. 

Kuće su građene od 

hrastovine i podizane su 

intuitivnim i godinama 

taloženim iskustvom 

koje je postajalo znanje 

lokalnih graditelja. Uklopili su ih u okoliš na najbolji mogući način. 

U selu Krapje, povijesnom 

građevinskom području, očuvana 

je izvornost graditeljstva u svoj 

svojoj cjelini. U svijetu je to 

jedinstven primjer tradicijske 

drvene arhitekture u okolišu 

poplavnih nizina karakteristične 

linijske prostorne organizacije 

sela.  

U Krapju se osim drvenih kuća 

koje šutke, dubinom svoje povijesti i ruku koje su ih podizale mame na obilazak, 
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mogu vidjeti i povijesni 

objekti koji su oduvijek 

javne namjene: crkva, 

vatrogasni dom, općinska 

zgrada, mlin, groblje, 

gostionica. 

Krapje je jedino selo u 

Hrvatskoj koje ima status 

sela graditeljske baštine i 

u njemu se, od 1995. 

godine, tradicionalno obilježava Dan europske baštine. 

Rijeka Sava ovdje je vladarica i odrednica života. 

Njezine naplavine odredile su životinjski svijet. U Lonjskom se polju gnijezdi 

velik broj ptica močvarica. Bijele i crne rode, žličarke, razne vrste čaplji, štekavci 

i orlovi kliktaši hrane se na barama i pašnjacima Lonjskog polja. 

Dva područja unutar Parka, Krapje Đol i Rakita, proglašeni su posebnim 

ornitološkim rezervatima. Krapje Đol prvi je proglašeni rezervat u Hrvatskoj.  

Tu je i selo znano po rodama, to je Čigoč. Na inicijativu Zaklade za europsku 

prirodnu baštinu – EURONATUR – dodijeljen je Čigoču naziv prvog europskog 

sela roda. Na velikom broju kuća ili štala rode svijaju svoja gnijezda. U tridesetak 

aktivnih gnijezda prebiva gotovo stotinu roda. 

Brojne etnografske zbirke čuvaju 

tradicionalno pokućstvo, alate i 

tekstile. Tradicija živi i kroz 

nematerijalnu baštinu; ples, pjesmu 

i brojne usmene predaje. 

Park prirode Lonjsko polje učenici 

naše škole posjetili su u rujnu, 

učenici predmetne nastave 29. 

rujna 2016., a učenici razredne 

nastave 30. rujna 2016. 

Učenici su posjetili Čigoč, selo roda, vozili su se brodom po rijeci Savi, promatrali 

su ptice i drugi biljni i životinjski svijet, upoznali su se s tradicionalnom 

arhitekturom, a održane su im i edukativne radionice i predavanja. 

Ovaj izlet je jednim dijelom financiran od strane Sisačko-moslavačke županije 

koja na taj način želi da što veći broj učenika upozna ljepote Lonjskog polja.  
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POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE 

 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Služba za prevenciju i 

Služba za sigurnost cestovnog prometa u suradnji s Policijskom upravom sisačko-

moslavačkom i partnerima 

općinama Gvozd i Topusko, 

Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima Gvozd i Topusko, 

Zavodom za hitnu pomoć 

Sisačko-moslavačke 

županije, Auto klubom 

Sisak, Jumicarom, Centrom 

112 i drugima, održalo je u 

Vrginmostu 11. listopada, 

već tradicionalnu, svima 

poznatu i dragu preventivnu akciju "Poštujte naše znakove“. U sklopu 

Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, 

proveden je niz preventivno-edukativnih aktivnosti namijenjenih djeci – 

polaznicima nižih razreda osnovnih škola iz Gvozda i Topuskog, ali i 

senzibiliziranju šire javnosti. 

 

Svjesni činjenice da prometni odgoj i obrazovanje djece o poznavanju prometnih 

propisa ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i 

podizanju prometne kulture općenito, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike 

Hrvatske i ove školske godine provodi aktivnosti s ciljem zaštite djece u prometu.  

Program je započeo u Domu kulture u Vrginmostu, gdje su u prepunoj dvorani 

okupljena djeca s 

oduševljenjem pogledala 

kazališnu predstavu u izvedbi 

Dječjeg kazališta Smješko. 

Druženje je nastavljeno na 

školskom igralištu Osnovne 

škole Gvozd gdje su se 

zanimljivom opremom, 

službenim  i specijalnim 

vozilima prisutnima predstavili 

sisačko-moslavački policajci 
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kojima su se pridružile i 

kolege iz Policijske uprave 

zagrebačke, kao i iz 

Policijske uprave 

međimurske s Mobilnim 

centrom za prevenciju. Tu 

su bili i vatrogasci, hitna 

pomoć, Centar 112, zatim 

Auto klub Sisak s malim 

prometnim poligonom za 

bicikle „Vozi sigurno – vozi 

spretno“ te „pijanim 

naočalama“. 

 

Školarci su se okušali i u dijelu forenzike, odnosno nakon interesantne praktične 

vježbe djelatnika Centara za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan 

Vučetić“ iz Zagreba, djeca su i osobno mogla otkriti, fiksirati i izvesti tragove, a 

za što su naravno nagrađeni i primjerenim uvjerenjima. 

 

Za učenike nižih razreda 

osnovnih škola Jumicar je 

organizirao zanimljivu 

edukativnu radionicu - pet 

električnih automobila na 

poligonu s vertikalnom i 

horizontalnim 

signalizacijom. 

Najatraktivniji dio 

događanja je svakako bila 

pokazna vježba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Topusko i Hitne pomoći „Od 

nesreće do pružanja pomoći“. Prikazana je kompletna intervencija vatrogasaca i 

hitne pomoći - od poziva, dolaska navalnim vozilom na mjesto nesreće, rezanje 

slupanog vozila i izvlačenje ozlijeđenog vozača te preuzimanje vozača od strane 

hitne pomoći i transport do zdravstvene ustanove. Da bi se još malo 

zakompliciralo, vozilo se na kraju i zapalilo te je ponovnom intervencijom 

vatrogasaca požar ugašen. 
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Ovu hvalevrijednu preventivnu 

akciju ispred Sisačko-

moslavačke županije je 

podržao pročelnik Upravnog 

odjela za prosvjetu, kulturu i 

šport prof. Darjan Vlahov, 

zatim voditeljica Službe 

prevencije Ravnateljstva 

policije Sandra Veber te 

načelnik Policijske uprave 

sisačko-moslavačke Marko 

Rašić sa suradnicima, načelnik 

općine Gvozd Branko Jovičić i 

načelnik Općine Topusko Vlado Muža, kao i mnogi drugi. 
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PASTORALNI POSJET BISKUPA KOŠIĆA TOPUSKOM 

 

 

Sisački biskup Vlado Košić 

pastoralno je pohodio u utorak i 

srijedu 25. i 26 listopada, te u 

nedjelju 30. listopada župu 

Pohoda BDM u Topuskom. Tom 

prigodom biskup je posjetio 

vrtić, osnovnu i srednju školu u 

Topuskom te filijale u 

Hrvatskom Selu, Vranovini i 

Ponikvarima gdje se susreo s 

vjernicima. 

 

 

 

 

Biskup Košić našu je Školu posjetio 

u srijedu, 26. listopada 2016. godine. 

Učenici su za biskupa pripremili 

kratki prigodni program. 

 

Biskup se svima prisutnima obratio s 

nekoliko riječi te nam je udijelio svoj 

blagoslov.  

 

Biskup Košić se nakon susreta s učenicima zadržao na kratkom druženju s 

radnicima Škole. 

 

 

 

 



24 
 

TEČAJ ZA JUNIORE SPASIOCE 

 

Hrvatski Crveni križ je od 14. do 18. 

studenog 2016. godine, u suradnji sa 

Općinskim društvom Crvenog križa 

Topusko i Top Terme d.o.o. 

Topusko organizirao tečaj 

osposobljavanja juniora spasioca. 

 

Tečaju je pristupilo 15 polaznika 

koji su imali obuku iz spašavanja utopljenika i pružanja prve pomoći. 

Nakon trodnevnog tečaja i uspješno 

položenog ispita sudionici su 

savladali sljedeće vještine: vještine u 

vodi – plivanje, ronjenje, 

samospašavanje, skokovi, tegljenje 

utopljenika i tehnike spašavanja sa i 

bez opreme, vještine izvan vode  – 

čvorovi, komunikacija s 

radiostanicama, ručnim signalima i 

međunarodnom abecedom, osnove 

pružanja prve pomoći – postupci 

održavanja života, postavljanje u bočni položaj, poziv u pomoć, pružanje prve 

pomoći kod rana i lomova. 

 

Polaznici su bili učenice i 

učenici šestog i sedmog 

razreda Osnovne škole 

Vladimir Nazor Topusko. 

 

Nakon ispita kojeg su svi 

uspješno položili, uslijedila je 

dodjela diploma i zajednički 

ručak u restoranu "a la carte" 

hotela Toplica. 
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SVJETLO I TAMA PRIČAJU 

 

Projekt „Svjetlo i tama pričaju“ 

odobren je u okviru natječaja za 

dodjelu bespovratnih sredstava 

projektima udruga u području 

izvaninstitucionalnog odgoja i 

obrazovanja djece i mladih u školskoj 

godini 2016./2017, a sufinanciran je 

sredstvima Ministarstva znanosti i 

obrazovanja RH. Projekt se provodi na 

području Sisačko-moslavačke i 

Bjelovarsko-bilogorske županije te 

grada Varaždina. Cilj projekta je bolja 

socijalna uključenost, poboljšanje 

kvalitete života, prihvaćenost djece i 

mladih s teškoćama u razvoju te osoba 

s invaliditetom i osvještavanje o 

njihovim pravima. 

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti: 

- 63 edukativna predavanja/radionice 

namijenjene učenicima osnovnih i 

srednjih škola. Predavanja su 

interaktivna i u njima se pojašnjava 

sljepoća kao invaliditet, pristup i 

komunikacija sa slijepom osobom, 

različite uloge pasa pomagača te osobna 

iskustva slijepih osoba i njihov suživot sa 

psom vodičem. 

- 7 edukativnih radionica za stručnjake 

u školama o dobrobiti uvođenja 

terapijskih pasa u rad s djecom. 

- 7 edukativnih radionica za roditelje 

djece s teškoćama u razvoju u kojima se 

govori o pozitivnim učincima pasa 

pomagača u obiteljima djece s teškoćama 

u razvoju, postupku prijave, školovanju i 

dodjeli pasa pomagača. 
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U našoj školi održano je edukativno predavanje/radionica  „Svjetlo i tama pričaju“ 

u organizaciji Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet. 

Brošurama i predavanjem 

prikazan nam je svakodnevni 

život i problemi s kojima se 

susreću slijepe i slabovidne 

osobe te dio djelatnosti Udruge. 

 

Gospođa Mira i njen pas vodič 

Maks poučili su nas kako 

pomoći slijepoj osobi u 

prometu; što sve treba naučiti 

pas vodič; kako se kreću u 

prometu (autobus i tramvaji); 

kako ulaze u ustanove; koliko godina provedu zajedno te koliko je važno 

uvažavanje potreba i različitosti ljudi oko nas. Gospođa Kristina nam je sa svojom 

Cili pokazala osnove kretanja u prometu; prostorijama na poslu; objasnila je kako 

su slijepe i slabovidne osobe relativno dobro prihvaćene u društvu te im mnogi 

nastoje pomoći. 

 

Trener pasa Damir objasnio 

nam je kako se odabiru, 

socijaliziraju i treniraju psi 

vodiči za slijepe osobe, psi 

za pomoć djeci s posebnim 

potrebama, terapijski psi te 

psi pomagači. Učenici su 

osvijestili teškoće kretanja 

slijepih osoba hodajući s 

povezom kao simulacijom 

sljepoće (i uz pomoć psa vodiča bilo je teško koračati poznatim prostorom). 

Družili smo se i s Bobijem – psom učenikom koji će jednog dana biti terapijski 

pas. 

 

Zanimljive goste/predavače pozdravili smo pljeskom i pozvali ih na ponovna 

druženja! 
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KLUB VRŠNJAČKIH MEDIJATORA 

 

Medijacija je posredovanje treće nezavisne strane između strana u sukobu.  

U osnovnim i srednjim školama provodi se vršnjačka medijacija.  Učenici se uče 

vještinama mirnog rješavanja sukoba i 

stjecanju novih sposobnosti 

komunikacije te suočavanju sa 

sukobom na nov, preventivan način.  

„Budući da ratovi započinju u 

čovjekovom umu, upravo tu, u 

čovjekovom umu, moraju se podići i 

bedemi mira“.         

Iz Povelje UNESCO-a 

U ovoj školskoj godini u našoj školi osnovala smo Klub vršnjačkih medijatora 

kao izvannastavnu aktivnost. Uključeno je 7 učenika šestih razreda. Učenici su 

upoznati s pojmom medijacija i tehnikama komunikacije koje bi mogli primijeniti 

u svome razredu, ali i na razini Škole već u ovoj školskoj godini, ali i u narednim 

školskim godinama. Učenici koji su stekli temeljna znanja iz područja medijacije 

ista prenose na druge učenike s ciljem smanjenja sukoba i vršnjačkog nasilja.  

Cilj medijacije je pomoći učenicima da osvijeste svoje postupke i burne reakcije 

kojima mogu biti okruženi ne samo u školi, nego i u obitelji i okolini u kojoj žive.  

Medijacija je dugotrajan proces, uključuje rad na sebi, pomaže poboljšati odnose 

s osobama s kojima komuniciramo svakodnevno i koliko je bitna za učenike isto 

tako je bitna za 

učitelje/razrednike i može 

doprinijeti boljoj 

komunikaciji na poslu i 

međusobnom uvažavanju, te 

smanjenju predrasuda i 

stereotipa. 

Smatram da je iznimno važno 

nastaviti s medijacijom 

uključujući u taj proces što 

veći broj učenika, ali 

organizirati i edukaciju u 

školi u koju bi se uključio  što veći broj učitelja.   
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U Hrvatskoj je tijekom devedesetih godina dosta učinjeno na postavljanju 

edukacijskog programa za učeničku medijaciju. Na tome se radile Maja Uzelac 

(profesorica filozofije i nekadašnja urednica u Školskoj knjizi) i Karmen 

Ratković, profesorica povijesti umjetnosti koje su i suosnivačice Malog koraka 

(Centar za kulturu mira i nenasilja, osnovan 1994.godine). Više o tome može se 

pročitati na web stranici Malog koraka.  
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SPORTSKA NATJECANJA 

 

Naši su učenici i ove godine nastupali 

na raznim sportskim natjecanjima. 

Rezultati su bili odlični. 

Učenice petog i šestog razreda 

sudjelovale su na međugradskom 

natjecanju u futsalu. Nisu se plasirale 

na županijsko natjecanje, ali i samo 

sudjelovanje na međugradskom je odličan 

uspjeh. 

Učenici petog i šestog razreda su bili uspješniji. 

Plasirali su se na županijsko natjecanje u 

futsalu na kojem su osvojili odlično šesto 

mjesto. 

 

Najbolji rezultat ostvarili su učenici koji su 

se natjecali u krosu. Na županijskom 

natjecanju imali smo i žensku i mušku 

ekipu. Cure su osvojile šesto mjesto, a 

dečki su pobijedili i plasirali su se na 

državno natjecanje koje je održano u 

Poreču 8. i 9. svibnja 2017.  

 

 

Na državnom natjecanju 

ukupno je sudjelovala 21 

ekipa, a naši su dečki zauzeli 

odlično četvrto mjesto. 
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NATJECANJA 

 

I ova će školska godina ostati zapamćena po uspješnim nastupima naših učenika 

na školskim i županijskim natjecanjima. 

Školska natjecanja su započela odmah po povratku sa 

zimskih praznika. Prva je na redu bila geografija. 

Natjecanje je održano 18. siječnja 2017. Sudjelovale su 

tri učenice osmih razreda, ali nisu se plasirale na 

županijsko natjecanje. Mentor učenicama je bio učitelj 

Leo Jukić. 

Slijedeća na redu je bila 

informatika. Školsko natjecanje održano je 19. siječnja 

2017. Sudjelovalo je šest učenika i učenica sedmog i 

osmog razreda. Najbolje rezultate ostvarili su Borna 

Abramović i Paola Išek iz 7.a razreda koji su se plasirali 

na županijsko netjecanje.  

Županijsko natjecanje je održano 10. veljače, a mentor 

učenicima je bio učitelj Tomislav Kuzmić. 

Natjecanje iz engleskog jezika održano je 25. 

siječnja. Sudjelovalo je 6 učenika osmih razreda, 

a najbolji rezultat ostvarila je Chiara Mejašić, 

učenica 8.b razreda koja se plasirala na 

županijsko natjecanje. 

Županijsko natjecanje održano je 21. veljače 

2017. Naša učenica Chiara je osvojila prvo 

mjesto, no zbog sustava natjecanja nije se 

plasirala na državno. Chiari i njenoj mentorici Ljiljani Božić čestitamo na ovom 

iznimnom uspjehu. 

Na natjecanju iz matematike sudjelovalo je 

dvoje učenika iz 7.a razreda, Borna Abramović i 

Paola Išek. Školsko natjecanje je održano 26. 

siječnja. Oboje učenika se plasiralo na 

županijsko natjecanje koje je održano 28. veljače 

2017. Učenicima i mentoru Benjaminu Aliću 

čestitamo. 
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Na školskom natjecanju iz islamskog 

vjeronauka koje je održano 1. veljače 

sudjelovalo je 13 učenika viših razreda. 

Učenici su ostvarili odlične rezultate, a njih 

10 se plasiralo na županijsko natjecanje koje 

je održano 2. ožujka 2017.  

Na županijskom natjecanju najbolje 

rezultate su ostvarile Evelina Bašić 5.b, Azemina Šemić 7.b i Amra Omanović 8.a 

osvojivši treće mjesto te Denis Grahović 7.b i Kenana Đogić 8.b koji su osvojili 

drugo mjesto. 

Čestitamo učenicima i učiteljici Nejli Muhić. 

Školsko natjecanje iz biologije održano 

je 6. veljače 2017. Sudjelovalo je 5 

učenika iz sedmih i osmih razreda. 

Najbolje rezultate ostvarile su Paola 

Išek i Azra Pilipović iz 7.a razreda. 

Županijsko natjecanje održano je 13. 3. 

2017. Naše učenice su ostvarile odlične 

rezultate. Pobjednica natjecanja je bila 

Paola Išek, ali zbog sustava natjecanja nije se plasirala na državno natjecanje. 

Čestitamo učenicama i mentorici Emili Stanešić. 

 

Na smotri likovnih radova predstavljao nas je rad Azre 

Pilipović, učenice 7.a razreda. Rad nije prošao na 

državnu smotru, ali učenica Azra i učiteljica Natalija 

Mijaljević zaslužuju čestitke za svoj trud. 
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ŠKOLSKI EKO KVIZ 

 

Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko od školske godine 2010./2011. provodi 

program Eko-škola.  

Status Eko-škole stekli 

smo 8. svibnja 2011. 

godine. Do sada smo dva 

puta obnavljali status Eko-

škole, a ove nas godine 

očekuje treća obnova čime 

stječemo brončani status.  

 

Školski eko-odbor zajedno 

sa svim učenicima i 

radnicima škole provodi 

razne ekološke akcije. Ove 

smo školske godine kao jednu od manifestacija povezanih s eko-školom održali 

školski eko kviz za učenike razredne i predmetne nastave. 

Pravila natjecanja su za sve učenike bila ista. Natjecale su se četiri ekipe i svaka 

je imala četiri člana. U razrednoj nastavi svaku ekipu su sačinjavali po jedan 

učenik od prvog do četvrtog 

razreda, a u predmetnoj po 

jedan učenik od petog do 

osmog razreda. Učenici su po 

redu izvlačili pitanja koja su 

bila zatvorena u omotnicama. 

Nakon toga su ih glasno 

pročitali svima te su imali 

minutu vremena za dogovor s 

ekipom. Odgovori su se 

bodovali ocjenama od 1 do 5. 

Svaki je učenik odgovarao na 

pitanje povezano s gradivom 

koje su učili ove školske 

godine. 

Na kraju je pobijedila ekipa koja je imala najviše bodova. 
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U kategoriji nižih razreda pobijedila je ekipa u 

sastavu Ivan Likarević (1.a), Ante Marić (2.a), 

Lorena Išek (3.a) i Darijio Poštić (4.b). 

U kategoriji viših razreda pobijedila je ekipa u 

sastavu Vito Kaurić (5.b), Tihana Markulin (6.a), 

Denis Grahović (7.b) i Chiara Mejašić (8.b). 

Učenici su nagrađeni prigodnim nagradama te su 

počašćeni grickalicama i sokom. 

 

 

 

Tijekom održavanja eko-kviza, 

učenicima i razredne i predmetne 

nastave prikazana je prezentacija Dan 

planete Zemlja koju su pripremili 

učenici osmih razreda, a prije početka 

kviza za niže razrede, svoj je igrokaz 

izvela dramska skupina nižih razreda. 

 

Pobjednicima čestitamo, a svim sudionicima zahvaljujemo na aktivnom 

sudjelovanju i interesu za ovaj kviz. 
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RAZREDNI PANOI 
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DAN ŠKOLE 

 

Zadnjeg dana nastavne godine svečanom priredbom smo obilježili Dan škole. Bila 

je to prigoda da nam 

učenici pokažu rezultate 

rada na izvannastavnim 

aktivnostima.  

 

Oprostili smo se od još 

jedne generacije osmih 

razreda, a na samom 

kraju programa po treći 

put smo obnovili status 

Eko-škole te smo 

podigli zelenu zastavu.  

 

Neka slike govore umjesto riječi… 
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