
NATJECANJA  UČENIKA SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.  

U ovoj školskoj godini 2016./2017. učenici naše škole sudjelovali su i natjecali se u znanju iz sljedećih 

predmeta; matematika, računovodstvo ,engleski jezik, fizika,  povijest, geografija, hrvatski jezik, 

biologija, Smotra i natjecanje Globe programa.  

 NAZIV NATJECANJA 

 

ŠKOLSKA RAZINA ŽUPANIJSKA RAZINA DRŽAVNA RAZINA  

1. RAČUNOVODSTVO 28.veljače 2017. 28. veljače 2017.  

2. HRVATSKI JEZIK  2. veljače 2017. 6. ožujka 2017.  

3. GEOGRAFIJA 18. siječnja 2017. 23. veljače 2017.  

4. ENGLESKI JEZIK 

 

25. siječnja2017. 21. veljače 2017.  

5. BIOLOGIJA  6. veljače 2017. 23. veljače 2017.  

6. FIZIKA 30. siječnja 2017. 8. ožujka 2017.  

7. MATEMATIKA 26. siječnja 2017. 28. veljače 2017.  

8. POVIJEST 7. veljače 2017. 7. ožujka 2017.  

9. GLOBE – smotra i 

natjecanje 

/ 10. ožujka.2017. 15. do 17. 5.2017. 

 

10. PRVA POMOĆ 11. ožujka 2017.   

Za natjecanja na školskom nivo prijavljeno je ukupno 25 učenika za 10 predmeta.  

Prema ostvarenim rezultatima na županijsko natjecanje pozvano je  8 učenika iz 4 predmeta. 

Odličnim  plasmanom  na regionalnom nivou, poziv na državno natjecanje ostvarila je učenica 

Antonija Protić iz predmeta  računovodstvo, kao i  skupina GLOBE projekt škole.  

Izdvajamo učenicu Antoniju Protić, učenicu četvrtog razreda zanimanje ekonomist koja je na 

državnom natjecanju  osvojila 10. mjesto.  

Rezultati po predmetima : 

 RAČUNOVODSTVO 

 

Mentor učenice je nastavnica Tomislava Stipković 



Nakon osvojenog prvog mjesta na međužupanijskom natjecanju iz računovodstva koje je održano 28. 

veljače u Dubrovniku, ANTONIA PROTIĆ, učenica 4. b razreda, zanimanje ekonomist, ostvarila je 

pravo plasmana na najvišoj, državnoj razini natjecanja. 

Na državnom natjecanju koje se održavalo u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi Zadar, od 10. 

do 12. travnja, Antonia je osvojila 10. mjesto u jakoj konkurenciji najboljih mladih računovodstvenih 

stručnjaka. Svojim uspjehom Antonia je na najbolji mogući način promovirala i našu školu, koja se i 

ovaj put našla na popisu  ekonomskih škola u Republici Hrvatskoj iz kojih su iznjedrili najbolji mladi 

računovodstveni stručnjaci.   

 

 ENGLESKI JEZIK 

 

Mentori učenicima je nastavnica  Andrea Živko. 

Školsko natjecanje iz engleskog jezika  održano je 25. siječnja 2017.  Na natjecanju su sudjelovali 

učenici drugih i četvrtih  razreda. Ukupno 5 učenika od kojih je prema ostvarenim rezultatima nitko 

nije   pozvan na županijsko natjecanje. 

 

 FIZIKA  

 

Mentor : Ivan Tabain 

Školsko natjecanje iz FIZIKE   održano je 30. siječnja 2017.  Na natjecanju je sudjelovala smo učenica 

Petra Cetinić , koja je  prema ostvarenim rezultatima  pozvana na županijsko natjecanje. Na 

županijskom natjecanju koje je održano 8. ožujka 2017 u Pločama,  SŠ fra A.K.Miošića. Učenica 

drugog razreda gimnazije  Petra Cetinić – osvojila je  2. Mjesto. 

 MATEMATIKA 

 

Mentor učenika je nastavnica Jagoda Žaknić. 

Školsko natjecanje iz matematike održano je 26. siječnja 2017. Na natjecanju je  dvoje učenika i to 

Petra Cetinić, učenica drugog razreda gimnazije i Marko Andreis,  učenik trećeg razreda gimnazije. 

Prema ostvarenom rezultatu oboje učenika nisu pozvani na županijsko natjecanje. 



 POVIJEST 

 

Mentor učenika je nastavnica Ivana Prižmić. 

Školsko natjecanje iz povijesti održano je 7. veljače 2017. Na školskoj razini sudjelovao je učenika  

četvrtog razreda Ivan Mileusnić , a rezultat koji je postigao nije bio dovoljan da se pozove na 

županijsko natjecanje. 

 BIOLOGIJA  

 

Mentor učenika  je nastavnik Josip Cvitan. 

Školsko natjecanje održano je  6. veljače 2017. Sudjelovalo je pet  učenika ( drugog  i četvrtog razred) 

a prema ostvarenim rezultatima svi učenici su pozvani na županijsko natjecanje . 

Županijsko natjecanje održano je 13. ožujka 2017. u Dubrovniku. Rezultati su sljedeći : 

 Barbara Surjan – 5. mjesto 

 Petra Cetinić – 4. Mjesto 

 Luka Bačić – 9. Mjesto 

 Antun Surjan – 3. Mjesto  

 Lara Franulović – 4. mjesto 

 HRVATSKI JEZIK 

 

Mentor učenicima su nastavnice Jasminka Bačić i Zdenka Žuvela Borovina 

Školsko natjecanje održano je  2. veljače 2017.  Sudjelovali su ; učenica drugog razreda Nika Hrboka i  

učenik četvrtog razreda Marko Andreis. Prema ostvarenom rezultatu na županijsko natjecanje 

pozvan je Marko Andreis. Učenik zbog sportskih obveza nije sudjelovao na tom natjecanju. 

 

Mentor učenika je nastavnica Danijela Lovričević. 

Školsko natjecanje iz geografije  održano je 18. siječnja 2017. Na školskoj razini sudjelovalo je dvoje  

učenika  drugog razreda Antonio Burmas i Tea Šewparović Tores , a rezultat koji su postigli nije bio 

dovoljan da se pozovu na županijsko natjecanje.  



 PRVA POMOĆ  

 

Mentor suradnik : Deni Franulović 

Ove godine prvi puta imali smo dvoje učenika koji su sudjelovali  na međupćinskom natjecanju iz prve 

pomoći u organizaciji Crvenog križa Korčula. Sudjelovali su učenici Diana Družić i Miroslav Novak. U 

svojoj kategoriji ostvarili su zapažen rezultat, obzirom da prvi puta sudjeluju na ovakvom natjecanju. 

 


