
Izvješća školskih natjecanja 2016./2017. 

1. Školsko natjecanje iz geografije - 18. 01. 2017. 

Na školskom natjecanju iz geografije sudjelovali su učenici petog (Paola Petričević, Lora 

Jerković i Ana Talijančić) i šestog (Tina Vladimir, Nenka Vela i Roko Biličić) razreda pod 

mentorstvom nastavnika Josipa Vranjkovića. Maksimalan broj bodova u petom razredu 

postigla je učenica u šestom razredu Tina Vladimir 45/70 te se plasirala na županijsko 

natjecanje. 

2. Školsko natjecanje iz informatike - 19. 01. 2017. 

Na školskom natjecanju iz Informatike sudjelovalo je ukupno četiri učenika  učenica šestog 

razreda Tina Vadimir 133/200, učenik sedmog razreda Antonio Šulenta 110/200 u kategoriji 

Algoritmi OŠ  i dvije učenice iz osmog razreda Franka Bakalić 11/37 i Silvija Mrkušić 14/37 

u kategoriji Osnove informatike  pod mentorstvom nastavnice Mladene Letice Rozić. Učenica 

šestog razreda Tina Vladimir i učenik sedmog razreda Antonio Šulenta  plasirali su se na 

županijsko natjecanje. 

3. Školsko natjecanje iz matematike - 26. 01. 2017. 

Na školskom natjecanju iz matematike ukupno je sudjelovalo pet učenika: tri  učenika 

četvrtog razreda (Matej Erceg, Adam Mrkušić, David Šunjić) pod mentorstvom 

učiteljice Renate Rako Jašaragić; učenica šestog razreda (Tina Vladimir) i učenik sedmog 

razreda (Antonio Šulenta) pod mentorstvom nastavnice Estere Vranjković. Maksimalan broj 

bodova koji je postignut na natjecanju u nižem razredu je  26/50, a u višem 23/50.  

4. Školsko natjecanje iz engleskog jezika  - 25. 01. 2017. 

Na školskom natjecanju iz engleskog jezika sudjelovalo je dvoje učenika  iz osmog razreda 

Franka Bakalić i Grgo Šulenta  pod mentorstvom nastavnice Tee Markotić. Maksimalan broj 

bodova postignut na natjecanju bio je 40/60. 

5. Općinsko natjecanje iz fizike - 30. 01. 2017. 

Općinsko natjecanje iz fizike održalo se 30. siječnja 2017. u OŠ Stjepana Ivičevića u 

Makarskoj. Naš učenik osmog razreda Frane Ban sudjelovao je na natjecanju pod 

mentorstvom nastavnice Nade Zorkić. Na natjecanju je ukupno sudjelovalo dvanaest učenika. 

Broj bodova koji je postigao na natjecanju bio je 14/50 te je postigao treće mjesto. 

6. Školsko natjecanje iz tehničke kulture -1. 02. 2017. 

Sudjelovalo je osam učenika u četiri kategorije. Natjecanje je zahtjevno jer se sastoji od 

pismenog rada, praktičnog rada i prezentacije svog rada pred povjerenstvom. Postigli su 

sljedeće rezultate: 

H- kategorija – 6.razred – Graditeljstvo (Nenka Vela 81/100 i Katarina Ravlić  61/100) 

H- kategorija-7. razred- Obrada materijala  (Antonio Šulenta  81/100 i Leo Kurtović 59/100) 



H- kategorija- 8. razred- Elektrotehnika (Grgo Šulenta 67/100 i Kristijan Urlić 67/100) 

P – kategorija – Orijentacija i komunikacija ( Noa Zloić 73/10 i  Leonarda Batnožić 47/100) 

Na županijsko natjecanje plasiralo se šest učenika iz četiri kategorije (Nenka Vela, Antonio 
Šulenta,Grgo Šulenta, Kristijan Urlić,Noa Zloić i Leonarda Batnožić). 

7. Školsko natjecanje iz hrvatskog jezika - 2. 02. 2017. 

Na školskom natjecanju iz hrvatskog jezika sudjelovala su tri učenika, dva učenika iz sedmog 

razreda (Antonio Šulenta  55/100 i Marino Grbić  58/100) i jedna učenica iz osmog razreda 

(Franka Bakalić 49/100) pod mentorstvom nastavnice Vanje Selak. 

8. Školsko natjecanje iz povijesti - 7. 02. 2017. 

Na školskom  natjecanju iz povijesti sudjelovali su dva učenika. Učenik sedmog  razreda Noa 

Zloić (27/50) i učenik osmog razreda  Ivan Prug (25/50).  

9. Školsko natjecanje iz kemije – 8. 02. 2017. 

Na školskom natjecanju iz kemije sudjelovala su dva učenika iz sedmog razreda Noa Zloić 

(16.5/50) i Marino Grbić (20/50). 

10. Vjeronaučna olimpijada – 8. 02. 2017. 

Na vjeronaučnoj olimpijadi koja se održala u OŠ Stjepana Ivičevića u Makarskoj sudjelovale 

su četiri učenice Nenka Vela, Katarina Ravlić, Karla Cvitanović Radić i Leonarda Batnožić te 

su kao ekipa postigle su 112/400. 

 

SMOTRA LIDRANO 2017. - 21. 01. 2017. 

Međuškolsko Lidrano 2017. održalo se 27. siječnja 2017. u Glazbenoj školi  u Makarskoj. 

Škola organizator ove smotre je OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora. Na ovoj su smotri 

sudjelovale sve osnovne škole s područja Makarske rivijere. Povjerenstvo je ove godine 

zaprimilo 38 literarna rada, 6 novinarskih, dramsko-scenskih pojedinačnih nastupa 21 te 

skupnih 5.  

Iz naše škole ukupno je sudjelovalo šest učenika po dvoje iz šestog razreda,sedmog i osmog 

razreda (Tina Vladimir, David Begović, Karla Cvitanović Radić, Antonio Šulenta, Nenka 

Vela, Silvija Mrkušić i Franka Bakalić) pod mentorstvom nastavnice Vanje Selak. Na 

županijsku smotru Lidrano, koja će se održati 14.veljače 2017. u HNK Split, pozvane su  tri 

učenice, dvije u kategoriji  Literarni rad (Tina Vladimir: pjesma Ljepota i Silvija Mrkušić: 

Tajna školskog dnevnika)  i školski list Čiperko (Franka Bakalić) koji izravno ide na 

županijsko natjecanje. 

Tanja Kuran Kržanić, prof. geog. i dipl. knjiž. 

 




