
 

4.3. NATJECANJA  UČENIKA SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015. 

U ovoj školskoj godini 2014./2015. učenici naše škole sudjelovali su i natjecali se u znanju iz sljedećih predmeta 

; matematika, računovodstvo ,engleski jezik, fizika, talijanski jezik, povijest, geografija, hrvatski jezik, kemija, 

biologija i Smotra i natjecanje Globe programa.  

 NAZIV NATJECANJA 

 

ŠKOLSKA RAZINA ŽUPANIJSKA RAZINA DRŽAVNA RAZINA  

1. RAČUNOVODSTVO 20.01.2015. 
Utorak 

17.02.2015. 15. do 17.04.2015. 

2. INFORMATIKA  I 
RAČUNALSTVO INFOKUP 

21.01.2015. 
Srijeda    

20.02. 2015. 
 

16.do 19.03. 2015. 

3. ENGLESKI JEZIK 
 

22.01.2015. 
Srijeda  

26.02.2015. 21. do 23.04.2015. 

4. FIZIKA 28.01.2015. 
srijeda 

23.02.2015. 11. do 14.5.2015. 

5. MATEMATIKA 29.01.2015. 
Četvrtak  

27.02.2015. 8.do 10.04.2015. 

6. POVIJEST 05.02.2015. 
Četvrtak  

6.03.2015. 13.do 15.04.2015. 

7. KEMIJA 12.02.2015. 
Četvrtak   

12.03.2015. 26. do 29.04.2015. 

8. GLOBE – smotra i natjecanje / 25.03.2015. 13. do 15. 05.2015. 
 

 

Za natjecanja na školskom nivo prijavljeno je ukupno 25 učenika za 8 predmeta.  

Prema ostvarenim rezultatima na županijsko natjecanje pozvano je  9 učenik iz 7 predmeta. Na državno 

natjecanje pozvani  su učenici iz predmeta računovodstvo, matematika i GLOBE projekt škole.  

Izdvajamo učenicu 4. Razreda zanimanja ekonomist Romanu Pecotić koja je na državnom natjecanju iz 

računovodstva u Daruvaru  osvojila 3. mjesto i Ivana Franulovića učenika trećeg razreda opće gimnazije koji je 

na državnom natjecanju iz matematike osvojio 8. Mjesto.   

 

Rezultati po predmetima : 

 RAČUNOVODSTVO 

 

Školsko natjecanje održano je 20. siječnja  2015. na kojem su najbolja znanja pokazale učenice 4. razreda 

ekonomist Romana Pecotić i Ivana Simoni. 

Na  natjecanju ( 2  županije –splitsko dalmatinske i dubrovačko-neretvanske ) učenica Romana Pecotić  4.b pod 

vodstvom mentorice Tomislave Stipković  osvojila  je prvo  mjesto na  međužupanijskom  natjecanju iz 

računovodstva koje je održano 17.02.2015. (utorak) u Srednjoj školi Ivana Lucića u Trogiru. Na ovom natjecanju 

ekonomskih škola  županije Dubrovačko neretvanske  i Splitsko dalmatinske u ovoj kategoriji ,pored Romane 



koja je ostvarila izvrstan rezultat kojim je ostvarila pravo natjecanja na najvišem državnom nivou , učenica istog 

razreda Ivana Simoni osvojila je 7. mjesto.  

Nakon osvojenog prvog mjesta na međužupanijskom natjecanju iz računovodstva koje je održano 17. veljače u 

Trogiru, Romana Pecotić, učenica 4. b razreda, zanimanje ekonomist, zaslužila je pravo plasmana na najvišoj, 

državnoj razini natjecanja i tako se našla u jakoj konkurenciji među 12 najboljih mladih računovođa u Republici 

Hrvatskoj.  

Na državnom natjecanju koje se održavalo u Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar, od 15. do 17. travnja, 

Romana je osvojila izvrsno treće mjesto.  

Mentor učenicama je nastavnica Tomislava Stipković 

 

 ENGLESKI JEZIK 

 

Školsko natjecanje iz engleskog jezika  održano je 22. siječnja 2015.  Na natjecanju su sudjelovali učenici drugih 

i četvrtih  razreda. Ukupno 5 učenika od kojih je prema ostvarenim rezultatima troje učenika  pozvano na 

županijsko natjecanje. 

Ime i prezime razred Školsko natjecanje Županijsko  

Ivan Mileusnić 2ª 2. mjesto Pozvan- 8.mjesto 

Mateo Žuvela 2a 1. mjesto Pozvan – 2.mjesto 

Romana Pecotić 4b 1. mjesto   

Marko Vlašić 4a 1.mjesto  

Andrea Kecić 4a 2.mjesto Pozvana – 10.mjesto 

 

Mentori učenicima je nastavnica  Silvija Pećanac. 

 

 FIZIKA  

 

Školsko natjecanje iz FIZIKE   održano je 28. siječnja 2015.  Na natjecanju je sudjelovao učenik trećeg  razreda 

Ivan Franulović i ostvario rezultat vrijedan pozivanja na županijsko natjecanje koje je održano 23. veljače 2015.u 

SŠ fra A.K.Miošića. Na ovom natjecanju Ivan je osvojio prvo mjesto u kategoriji trećih  razreda s ostvarenih 52 % 

riješenosti. 

Mentor : Ivan Tabain 

 

 

 



 MATEMATIKA 

 

Školsko natjecanje iz matematike održano je 29. siječnja 2015. Na natjecanju je  sudjelovao samo  učenik  

trećeg razreda Ivan Franulović   i prema rezultatu koji je ostvario pozvan je na  županijsko natjecanje u 

Dubrovniku. 

 Na Županijskom natjecanju iz matematike koje je održano u petak 27.02.2015. u Ekonomskoj školi Dubrovnik , 

u konkurenciji 3. razreda naš učenik  opće gimnazije IVAN FRANULOVIĆ osvojio je izvrsno PRVO mjesto.  Ivan je  

ponovno  ostvario izvrstan rezultat te je pozvan na državno natjecanje iz matematike  koje se održalo u Trogiru 

od 8.do 10. Travnja 2015. . Na natjecanju  je sudjelovalo   261 učenika osnovnih i srednjih škola, koji su postigli 

najbolje rezultate na školskom i županijskom natjecanju.  

Ivan Franulović  već treću godinu sudjeluje na državnom natjecanju što je veliki rezultat za našu školu i za njega 

posebno. Ove godine Ivan je zauzeo 8. mjesto od ukupno 19 natjecatelja iz svih škola u Hrvatsko koji su se 

natjecali u  kategoriji 3.razreda B varijanta.  

Mentor učeniku je nastavnica Jagoda Žaknić. 

 POVIJEST 

 

Školsko natjecanje iz povijesti održano je 05. veljače 2015. a županijsko natjecanje 6. ožujka. 2015. godine u 

Dubrovniku. 

Na školskoj razini natjecali su se troje učenika drugog i trećeg razreda. Na županijsko natjecanje koje je održano 

u OŠ Marina Držića u Dubrovniku  pozvan je učenik Ivan Barčot koji je zbog lošeg vremena i blokiranosti 

prometa preko otoka bio spriječen sudjelovati . 

Rezultati natjecanja : 

Ime i prezime razred školsko 

Ivan Mileusnić  2.a 1. mjesto 

Ivan Barčot 3. a 1. mjesto 

Krešimir Žuvela 3.a 2. mjesto 

 

Mentor učenicima je nastavnica Ivana Prižmić. 

 

 KEMIJA 

 

Na školskom natjecanju održanom 12. veljače 2014. sudjelovalo je petero učenika a prema ostvarenim 

rezultatima  svi su  pozvani na županijsko natjecanje . 

Županijsko natjecanje održano je 12. ožujka 2015. u Dubrovniku a rezultati su sljedeći:  

Ivana Jurković 1.a – nije sudjelovala 

Lara Franulović 2.a - nije sudjelovala 

Lidija Žuvela 4.a- 3. mjesto 

Marko Vašić 4a. – 4.mjesto  

Josip Baković 4a.- 5. mjesto. 

 

Mentor učenika  je nastavnica Gordana Krstulović. 



 GLOBE – PROJEKT  

 

IZVJEŠTAJ O RADU GLOBE SKUPINE 

Voditelj: Josip Cvitan 

Školska godina 2014./ 2015. 

Skupina je nastavila raditi, kao i prošlih godina, po određenim nastavnim temama da bi učenici bolje razumjeli sadržaj 

Globe skupina (7 učenika iz 3. razreda Opće gimnazije) je radila tijekom cijele školske godine, 2 sata tjedno, i svakodnevno  

mjerila meteorološke podatke te ih uredno slala preko interneta u glavno središte. Na novim GLOBE web stranicama  

je postalo moguće  upisati sve podatke pa više nije bilo potrebe voditi individualne dnevnike kao što se to radilo prošlih 

godina,  

To je uvelike olakšalo rad grupe i omogućilo učenicima da se više koncentriraju na istraživački projekt.  

Globe grupa, osim osnovnih meteoroloških podataka je nastavila i sa  mjerenjima u fenologiji  

(pupanje, listanje, cvjetanje) i mjerenjima  temperature mora na dvije mjerne postaje koje je prije dvije godine uvela  

nastavnica Danijela Lovričević. 

 Na kraju školske godine učenici su uveli i neka dodatna mjerenja, kao sto su ph mora i kišnice te prozirnost mora. 

rada.  Zadane teme su bile: 

 Uvod u klimatologiju 

 Vode na kopnu 

 Tlo 

 Fenologija 

 Biometrija 

 Izrada projekta za mž smotru 

 Rad škole u GLOBE skupini 

 Orijentacija u prirodi 

 Orijentacija na karti 

 Čitanje satelitskih snimaka 

„Globovci“ su sudjelovali na međužupanijskoj smotri u Omišu. Za smotru je pripremljena ppt prezentacija o 

radu škole u prethodnoj godini između dvije međužupanijske  smotre te predstavljen istraživački projekt za 

državno natjecanje koje se održalo u Daruvaru.  

Učenici su izabrali projekt o utjecaju mora na mikro klimatske uvjete Općine Blato i Vela Luka. Na projektu su 

radili samostalno punih 3 mjeseca u tri faze. 1. Određivanje metode rada, organizacija logistike. 2. Prikupljanje 

podataka. 3. Pisanje rada.  

Tijekom tog razdoblja svi sudionici GLOBE-a su se upoznali sa osnovama znanstvene metode (prikupljanje 

literature, postavljanje hipoteze i eksperimenta, obrada rezultata te osnove pisanja znanstvenog rada).  

S obzirom na minuli rad GLOBE grupa se na međužupanijskoj smotri u Omišu uspjela kvalificirati na državno 

prvenstvo gdje je imala priliku izložiti svoj istraživački rad, koji je prethodno prošao stroge recenzije.  

Nakon vrlo uspješnog državnog prvenstva, grupa se okrenula planiranju rada u  nadolazećoj školskoj godini. 

 


