
ŽUPANIJSKA NATJECANJA 

Nacionalni projekt za poticanje čitanja i promicanje kulture čitanja – 

Natjecanje u znanju i kreativnosti „Čitanjem do zvijezda“ za OŠ 

U našoj je školi 1. ožujka 2021. održano županijsko natjecanje „Čitanjem do zvijezda“  – kviz znanja. 

Našu je školu predstavljala tročlana ekipa koju su činile učenice 7. b razreda: Helena Hudorović, Lea 

Lisak i Nika Tufekčić te su zauzele 17. mjesto. 

Sljedeći dan, 2. ožujka 2021. održano je županijsko natjecanje „Čitanjem do zvijezda“ – kreativni 

uradak. Kreativni uradak prezentirala je učenica Lea Lisak i zauzela 3. mjesto. 

Čestitamo učenicama i mentorici Ani Penezić na postignutom uspjehu! 

 

63. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske 

U OŠ braće Radića, Kloštar Ivanić, 5. ožujka 2021. održana je županijska razina 63. natjecanja mladih 

tehničara Republike Hrvatske. 

Našu školu predstavljala je učenica 5.a razreda Leona Ravlić koja je zauzela 5.mjesto u kategoriji 

Maketarstvo i modelarstvo. 

Čestitamo Leoni i mentoru Jadranku Bartoliću na postignutom uspjehu! 

 

Natjecanje iz fizike 

U OŠ Šćitarjevo 9. ožujka 2021. održano je županijsko Natjecanje iz fizike. 

Našu školu predstavljala je učenica 7. b razreda Ema Donev koja je zauzela 12. mjesto. 

Čestitamo Emi i mentoru Denisu Toverniću na postignutom uspjehu! 

 

Natjecanje iz hrvatskog jezika 

U OŠ Pokupsko 10. ožujka 2021. održano je županijsko Natjecanje iz hrvatskog jezika. 

Našu školu predstavljala je učenica 8. a razreda Karla Jasnić koja je zauzela 3. mjesto. 

Čestitamo Karli i mentorici Ani Penezić na postignutom uspjehu! 

 

LiDrNo – literarno, novinarsko i dramsko-scensko stvaralaštvo 

U OŠ Marije Jurić Zagorke u Vrbovcu 17. ožujka 2021. održan je županijski susret LiDraNo.  

Našu školu predstavio je učenik 7.a razreda Vid Vulinec  u kategoriji dramsko stvaralaštvo –  monolog 

– Imam ideju – i što sad s njom? (K. Yamada) 



Svojom izvedbom Vid je ostavio doista dobar dojam na Prosudbeno povjerenstvo te je dobio i korisne 

savjete kako poboljšati svoj nastup.  

Čestitamo Vidu i mentorici Ani Penezić na postignutom uspjehu! 

 

Natjecanje iz njemačkog jezika 

U srijedu, 17. ožujka 2021. u našoj je školi provedeno županijsko Natjecanje iz njemačkog jezika. 

Natjecanju je pristupila učenica 8.a razreda Jana Vrbat koja je zauzela 5. mjesto. 

Čestitamo Jani i mentoru Matiji Igoru Rudvaldu na postignutome uspjehu! 

 

Natjecanje iz astronomije 

U petak, 19. ožujka 2021. u našoj je školi provedeno županijsko Natjecanje iz astronomije. Natjecanju 

je pristupila učenica 7.b razreda Ema Donev koja je zauzela 2. mjesto. 

Čestitamo Emi i mentoru Denisu Toverniću na postignutome uspjehu! 

 

 

Natjecanje iz geografije 

U četvrtak, 25. ožujka 2021. u našoj je školi provedeno županijsko Natjecanje iz geografije. 

Natjecanju je pristupio učenik 6. razreda i jedan učenik 6.b razreda Sven Juren koji je zauzeo 2. 

mjesto. 

Čestitamo Svenu i mentorici Ivani Pleić na postignutom uspjehu! 

 

 

Natjecanje iz matematike 

U ponedjeljak, 29. ožujka 2021. u našoj je školi provedeno županijsko Natjecanje iz matematike na 

kojem su sudjelovala naša dva učenika i jedna učenica. 

Učenik 4. razreda Noa Batinić zauzeo je 10. mjesto, učenik 6. razreda Sven Juren 16. mjesto i učenica 

5. razreda Leona Ravlić zauzela je 2. mjesto.  

Čestitamo učenicima i mentoricama Nives Kajfeš i Renati Škrivanek na postignutom uspjehu! 

 

 

 



Online kviz- natjecanje „Koliko poznaješ Hrvatski sabor“ 

Učenici 8.a razreda sudjelovali su 26. ožujka 2021. u sedmom po redu online kviz- natjecanju „Koliko 

poznaješ Hrvatski sabor“ za osnovne škole. Kviz je sadržavao pitanja o Hrvatskom saboru, njegovoj 

ulozi kroz povijest, znamenitim pojedincima iz povijesti saborovanja, o suvremenom Saboru od 

konstituiranja demokratskog višestranačkog Sabora do danas, njegovim ustavnim ovlastima, 

nadležnostima, djelokrugu i načinu rada te o pravima i dužnostima saborskih dužnosnika. Kviz-

natjecanje je održano u organizaciji Hrvatskog sabora – saborske Službe za građane. Naši učenici 

zauzeli su odlično 15. mjesto, a odmjerili su snage s još 39 osnovnoškolskih ekipa iz cijele Hrvatske. 

Tročlani tim činili su Jana Vrbat, Borna Popić i Karla Jasnić, a u pripremama su još sudjelovali Stela 

Radošević, Ivan Benko i Dominik Bošnjak pod mentorstvom učiteljice povijesti Ane Rodić.  

Čestitamo učenicima 8.a razreda i mentorici Ani Rodić na postignutom uspjehu! 

    

 
 


