
Izvješća školskih natjecanja 2017./2018. 

1. Školsko natjecanje iz engleskog jezika  - 24.01.2018. 

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

Antonio Šulenta, Antonija Jakić i Marino Grbić Grgo pod mentorstvom nastavnice Anite 

Lasić. Maksimalan broj bodova postignut na natjecanju bio je 52/60. 

2. Školsko natjecanje iz matematike - 25.01.2018. 

Na školskom natjecanju iz matematike ukupno je sudjelovalo jedanaest učenika: šest  učenika 

četvrtog razreda (Domagoj Điković, Anna Ella Klaričić, Ante Karlo Ravlić, Ana Šipka, Sara 

Tomaš i Roza Topić) pod mentorstvom učiteljice Nevenke Vranješ ; učenica sedmog razreda 

(Tina Vladimir) pod mentorstvom nastavnice Estere Vranjković; učenici petog razreda (Leon 

Nola, Matej Erceg, Adam Mrkušić i Luka Rajdojković) pod mentorstvom nastavnika Angela 

Njavre. Maksimalan broj bodova koji je postignut na natjecanju u četvrtom razredu je  14/50, 

petom razredu 25/50 i sedmom razredu 28/50.  

3. SMOTRA LIDRANO 2018. - 26.01.2018. 

Smotra Lidrano 2018. održala se u Makarskoj 26. siječnja 2018. u Glazbenoj školi. Škola 
organizator je OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora. Na Smotri su sudjelovale sve osnovne 
škole s područja Makarske rivijere. Povjerenstvo je zaprimilo 36 literarna rada, 8 novinarskih, 
17 pojedinačnih i 4 skupna dramsko-scenska nastupa. Našu školu, pod mentorstvom 
nastavnice Vanje Selak,  predstavljali su: učenik osmog razreda Antonio Šulenta, učenice 
sedmog razreda Tina Vladimir i Marija Franičević te školski list Čiperko. Na županijsku 
smotru Lidrano 2018. našu će školu u Splitu 12. veljače 2018. predstavljati Antonio Šulenta, 
Tina Vladimir, Marija Franičević i školski list Čiperko. 

4. Općinsko natjecanje iz fizike - 29.01.2018. 

Općinsko natjecanje iz fizike održalo se 29. siječnja 2018. u OŠ Stjepana Ivičevića u 

Makarskoj. Na natjecanju su sudjelovali učenici osmog razreda Noa Zloić i Marino Grbić pod 

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

Naši učenici su osvojili drugo i treće mjesto s brojem bodova 20/50 i 15/50. 

5. Školsko natjecanje iz tehničke kulture ''Mladi tehničari''- 31.01.2018. 

Sudjelovalo je četiri učenika osmog razreda u H-kategoriji Elektrotehnika. Natjecanje je 

zahtjevno jer se sastoji od pismenog rada, praktičnog rada i prezentacije svog rada pred 

povjerenstvom. Postigli su sljedeće rezultate Antonio Šulenta 88/100, Noa Zloić 76/100, Leon 

Perić 73/100 i Leo Kurtović 70/100. 

6. Međuškolsko natjecanje iz vjeronauka - 31.01.2018. 

Natjecanje iz vjeronauka održalo se 31. siječnja 2018. u OŠ Stjepana Ivičevića u Makarskoj. 

Naše učenice (Leonarda Batnožić, Karla Cvitanović Radić, Katarina Ravlić i Nenka Vela) su 

se natjecale u kategoriji –Ekipno natjecanje pod mentorstvom nastavnice Silvane 

Andrijašević. 



7. Školsko natjecanje iz geografije – 1.02.2018. 

Na školskom natjecanju iz geografije sudjelovao je jedan učenik iz petog razreda Adam 

Mrkušić koji je postigao broj bodova 41/70 i učenik iz sedmog razreda Antonio Alač koji je 

postigao broj bodova 25/70  pod mentorstvom nastavnika Josipa Vranjkovića.  

8. Školsko natjecanje iz hrvatskog jezika - 5.02.2018. 

Na školskom natjecanju iz hrvatskog jezika sudjelovalo je  pet učenika, tri učenice iz sedmog 

razreda (Marija Franičević 68/100, Tina Vladimir  65/100 i  Nenka Vela 61/100 ) i dva  

učenika iz osmog razreda (Antonio Šulenta  45/100 i Marino Grbić 40/100) pod mentorstvom 

nastavnice Vanje Selak. 

9. Školsko natjecanje iz povijesti - 6.02.2018. 

Na školskom  natjecanju iz povijesti sudjelovao je jedan učenik osmog razreda Noa Zloić 

(33/50) pod mentorstvom nastavnika Josipa Vranjkovića. 

10. Školsko natjecanje iz kemije – 7.02.2018. 

Na školskom natjecanju iz kemije sudjelovala su tri učenika. Učenik sedmog razreda Antonio 

Alač (26/50) i učenici osmog razreda Noa Zloić (12.5/50) i Marino Grbić (16/50) pod 

mentorstvom nastavnice Rozane Alfirević. 

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

 

 




