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kolsku godinu 2014./2015. započeli smo s novim

ravnateljem škole prof. Slavenom Staklencem, koji je zamijenio
ravnatelja prof. Ivana Ostrogonca. Nakon što je više od 20 godina
ravnao našom školom, prof. Ostrogonac otišao je u mirovinu.
Novom ravnatelju od srca želimo puno uspjeha u vođenju škole!
Na početku drugoga polugodišta, nakon dugogodišnjeg
rada u prosvjeti, u mirovinu je otišla i nastavnica biologije
Zdravka Pandžić, a zaposlena je prof. Sanja Garašić Burić.
Naši su učenici i ove školske godine sudjelovali na brojnim
natjecanjima i smotrama.
Na županijskom natjecanju iz geografije bili su Matija
Martinić, 7.b (4. mjesto), Luka Prlić, 8.a (9. mjesto) - mentorica:
Lidija Borko; zatim Klara Grubeša, 5.b,
Bartol Vahčić, 6.a – mentorica: Patricija
Brzica Vučićević.

ravnatelj Slaven Staklenac

Na županijskom natjecanju iz francuskog jezika bili su Luka
Prlić, 8. raz. (5. mjesto); Lucija Marušić, 8. raz. (7. mjesto); Nika
Tepšić, 8. raz. (13. mjesto), Maja Deriš, 8. raz. (18. mjesto); Filip
Andreis, 8. raz. (18. mjesto) - mentorica: Želja Tomas.
Na općinskom natjecanju iz matematike bili su Luka Prlić, 8. raz.
(3. mjesto), Karlo Pajaček, 6. raz. (5. mjesto), Filip Matasić, 7.
prof. Zdravka Pandžić
raz. (6. mjesto), Mateo Toić, 5. raz. (13. mjesto), Barbara Kos,
7. raz. (13. mjesto), Ivan Pichler, 8. raz. (15. mjesto), Mirjam Maričić, 6. raz. (17.
mjesto), Klara Miličić, 5. raz. (19. mjesto), Karlo Jakovac, 7. raz. (20. mjesto) mentorice: Liljana Matijaš, Zdenka Sikora, Andreja Herceg.
Na županijskom natjecanju iz fizike bili su Tea Pintar, 8.a, Jakov Budić, 8.a i Lovro
Kos, 8.a. Na županijskom natjecanju iz kemije bili su Marija Glavović, 7.b, Marko Sviben,
7.b, Matija Martinić, 7.b i Jakov Budić, 8.a. - mentorica: Dunja Sjeverac.
Na međuškolskom natjecanju iz vjeronauka predstavljali su nas Ozren Blagaić, 7.b,
Ivan Matić, 7.b, Mirjam Maričić, 6.b, Ruta
Thaller Ćurčinski, 7.a. - mentorica:
Karolina Makar.
Na županijskom natjecanju iz
hrvatskoga jezika sudjelovali su Barbara
Kos, 7.a i Luka Prlić, 8.a. - mentori: Vesna
Matković Maljković i Mate Milas.
Članovi filmske skupine Neva Pall,
Ana Maria Jurenić, Matija Martinić i
Andrija Glavović iz 7.b te Patrik Bartoš iz

Naši učenici na festivalu u talijanskom gradu Cortini d' Ampezzo

7.a, u pratnji prof. Milasa boravili su četiri dana u Italiji (28.5. – 31.5. 2015.) na
međunarodnom dječjem filmskom festivalu Ciak Junior. Festival se odvijao u gradiću
Cortina d'Ampezzo, a Hrvatsku je predstavljao naš školski igrani film „Ogledalo“. Na
festivalu je naš film osvojio nagradu za „Najbolju grupu glumaca“.
Na općinskoj smotri Lidrano naši učenici sudjelovali su u svim kategorijama:
literarnoj, novinarskoj i dramsko-scenskoj te su postigli izvrsne rezultate. Za županijsku
razinu natjecanja predloženi su: literarni rad „Sat crtanja“, autorica Petra Pavetić
Kranjčec, 8.a, tri novinarska rada, autori: Barbara Kos, 7.a, Tea Pintar, 8.a, Nikola
Rotim, 8.a, monolog „U životu je važno“ (Anja Ružić, 6.a) te školski časopis „Siget“,
urednica Nika Radičević, 7.a. Na županijskom Lidranu časopis je predložen za državnu
smotru.
Na Prvenstvu grada Zagreba u plivanju učenica
Paula Lapuh osvojila je 2. mjesto (50 m slobodno), a u
štafeti 4 x 50 slobodno učenici Ozren Blagaić, Borna
Rašković, Mateo Major i Matija Martinić osvojili su 1.
mjesto. Učenik Matija Martinić osvojio je 3. mjesto u
kategoriji 50 m delfin. Na Prvenstvu grada Zagreba u
košarci sudjelovali su 5. i 6. razredi, a u HRVANJU Naši plivači osvojili su prvo mjesto u Zagrebu
učenici 5., 6. i 7. razreda. Učenici 5., 6., 7. i 8. razreda
sudjelovali su na Prvenstvu grada Zagreba u malom nogometu - mentor: Milan Derdić.
U školi smo organizirali nekoliko
prigodnih programa: božićnu priredbu,
humanitarnu Glazbenu večer (24. ožujka
2015.) te svečanu priredbu za Dan škole.
Obilježili smo Olimpijski dan, kojim se
sjećamo dana kada je 1991. osnovan
Hrvatski olimpijski odbor. Školu su posjetili
veslači kluba Mladost i taekwoondaši kluba
Novi Zagreb. Oni su učenicima u dvorani
prezentirali svoje sportove. Posebno nas je
Sudionici humanitarnog koncerta „Samo se srcem dobro čuje“
iznenadio posjet mladostaša Martina
Sinkovića, našeg bivšeg učenika, koji je sa
svojim bratom trenutačni svjetski prvak u dvojcu na pariće.
Teatar Tirena gostovao je u školi s
predstavom „Bijeg nije rješenje“. Predstava
govori o ovisnosti i svim problemima
vezanima uz ovisnost.
Obilježili smo Dan sjećanja na Vukovar
i Škabrnju i prisjetili se svih žrtava koje su
nastradale u Domovinskom ratu. Svaki je
učenik donio po jedan lampaš te smo ih
zapalili na školskom igralištu. Na igralištu je
domar Vlado prethodno kredom nacrtao
hrvatski grb i slova VUKOVAR i ŠKABRNJA pa
Obilježili smo Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju

su učenici na crte slagali lampaše. Zbivanja je popratila Hrvatska radiotelevizija.
Profesorica francuskog jezika Marina Šišak
organizirala je 2. veljače obilježavanje
francuskog blagdana Svijećnice (Chandeleur).
Taj blagdan svjetlosti obilježili smo izradom
kartonskih palačinki, prerušavanjem u kuhare,
pjevanjem pjesama i plesom.
Učenici od 1. do 4. razreda na pepelnicu su
organizirali maškare. Tematski su se maskirali,
svaki je razredni odjel imao neku nastavnu
Maškare
temu. Na primjer, učenici četvrtih razreda
proveli su nas kroz povijest Hrvata od 7. do 20. stoljeća. Saznali smo puno toga o
staroslavenskim božanstvima, hrvatskim kneževima, kraljevima, gradovima, bitkama,
Bašćanskoj ploči…
Međunarodni dan dječjih prava obilježili smo projektnim
danom, kada su se učenici, prema svojim interesima, mogli
uključiti u jednu od brojnih radionica koje smo organizirali.
Na dan planeta Zemlje posadili smo ruže oko naše škole
i izrađivali cvijeće i plakate od otpada.
Učenici 8.a i 8.b
razreda organizirali su
debatu na temu „Treba li
Radionica izrade stripova
ili ne treba vaditi naftu i
plin iz hrvatskog podmorja?“. Opći stav nazočnih
profesora i učenika jest da je debata bila doista
zanimljiva i uspješna te da treba poticati ovakav
način rada.
Knjižničarka Doris Debanić vrijeme došašća
organizirala je potragu za pisanicama skrivenima
Debata učenika osmih razreda
po školi, što je izazvalo veliko zanimanje učenika.
Svaki razredni odjel imao je svoju pisanicu koju je morao pronaći i umetnuti u veliku
uskrsnu košaricu, na predviđeno mjesto.

Za naše smo učenike organizirali
raznovrsnu terensku nastavu.
Učenici četvrtih razreda bili su na
petodnevnoj terenskoj nastavi, tj. Školi u
prirodi u Crikvenici, učenici 7. b razreda
posjetili su Fakultet strojarstva i
brodogradnje, gdje su imali integrirani
sat fizike, kemije i povijesti, učenici 5. b
razreda posjetili su HRT, učenici 4. b

Sađenje ruža u školskom dvorištu na Dan planeta Zemlje

razreda sudjelovali su u literarnom i
likovnom natječaju „Rijeka Sava i njezin
okoliš“ te su pozvani u Maticu hrvatsku,
skupina Čuvari kulturne baštine posjetila je
Hrvatski školski muzej, učenici drugih
razreda imali su nastavu u Gradu mladih,
učenici 6.b razreda razgovarali su s
franjevcima u crkvi Sv. Križa, četvrti razredi
Terenska nastava na Fakultetu strojarstva i brodogradnje
imali su nastavu medijske kulture u Muzeju
suvremene umjetnosti, učenici od 4. do 8. razreda išli su gledati filmove o dječjim
pravima u Cinestar kino u Avenue Mallu, učenici trećih razreda obišli su Gornji grad i
upoznali prošlost Zagreba, skupina Mali novinari bila je Knjižnici Savski gaj na
razgovoru s Kestutisom Kasparavičiusom, poznatim litavskim piscem i ilustratorom
knjiga za djecu te na Interliberu, gdje su sudjelovali u predstavljanju Nakladničke kuće
Samafora i u razgovoru s književnicom Silvijom Šesto, Ekogrupa je posjetila Muzej soli
solane Nin u Radićevoj ulici, učenici drugih razreda obilježili su Svjetski dan školskog
mlijeka na Bundeku, učenici viših razreda posjetili su Dom za starije i nemoćne osobe
Sveta Ana u Sopotu, gdje su članovi dramske družine izveli kratki program, a članovi
karitativne skupine s predstavnicima razreda podijelili prigodne blagdanske čestitke.

Glazbeni motiv na zidu hodnika

Naš domar Vlado lijepim crtežima i zanimljivim
idejama uljepšava školski prostor. Nakon sportskih
likova na zidovima dvoranskog hodnika, Pariza na
učionici francuskog, vlakića na dvorani… ukrasio je
zidove nasuprot učionicama likovne i glazbene kulture
te je napravio lijepu veliku školsku oglasnu ploču i
maštovito
ju
nazvao TV Siget.

Donacijama i ulaganjima trudimo se što bolje
opremiti školu i osuvremeniti nastavu. Nabavili smo
15 računala za informatičku učionicu, tri platna za
projektore, a dva smo razreda opremili tzv.
Pametna ploča u učionici matematike
pametnim pločama. Na pametnim pločama može se
pomoću elektroničke olovke pisati i upotrebljavati
puno aplikacija za pojedine predmete te se može
upravljati računalom. Na taj se način može znatno
unaprijediti nastava i mogu se zainteresirati
učenici jer oni vole promjene u metodama rada, a
posebno vole raditi uz primjenu nove tehnologije.
Obnovljena je i knjižnica, opremili smo je novim
namještajem s dovoljno stolica za primanje
Obnovljena knjižnica
učenika jednoga razreda.

Djelatnici OŠ Većeslava Holjevca 2014./2015.
Slaven Staklenac – ravnatelj
Slavica Schreng – pedagoginja
Dubravka Žderić – defektologinja
Ana Vrban – knjižničarka
Renata Špoljarić – učiteljica PB
Vesna Slako – učiteljica RN
Tatjana Vugriniček Dobrijević
– učiteljica RN
Dragica Ivček – učiteljica RN
Nevenka Antolić – učiteljica RN
Blanka Vugrinović – učiteljica RN
Marko Ždravac – učitelj PB
Vesna Klarić – učiteljica RN
Irena Volf – učiteljica RN
Gordana Ždravac – učiteljica PB
Veljka Matijević – učiteljica PB
Anja Čondrić – učiteljica PB
Janja Grigić – učiteljica RN
Kristina Kromar/Anja Jurčević
– učiteljice RN
Dijana Pavić – učiteljica RN
Ružica Ivandić/Vlatka Divić – učiteljice RN
Marija Horvat – učiteljica PB
Ivana Iličić – vjeroučiteljica
Anita Kiš – učiteljica hrvatskoga jezika
Vesna Matković Maljković
– učiteljica hrvatskog jezika
Zdravka Pandžić (od 2. polugodišta Sanja
Garašić Burić) – učiteljice prirode i biologije
Mate Milas – učitelj hrvatskog jezika
Zdenka Sikora – učiteljica matematike
Andreja Herceg – učiteljica matematike
Ljiljana Matijaš Pašić
– učiteljica matematike i informatike
Višnja Grahovac
– učiteljica engleskog jezika
Martina Sekulić Medenjak
- učiteljica engleskog jezika

Željka Tomas
– učiteljica engleskog i francuskog jezika
Marina Šišak
– učiteljica francuskog jezika
Dunja Sjeverac – učiteljica fizike i kemije
Tea Vurster – učiteljica povijesti
Patricija Brzica Vučičević
– učiteljica geografije
Lidija Borko
– (savjetnica) učiteljica geografije
Marin Gril – učitelj likovne kulture
Želimir Bezjak – učitelj glazbene kulture
Milan Derdić
– učitelj tjelesne i zdravstvene kulture
Karolina Makar – vjeroučiteljica
Terezija Šestak – učiteljica tehničke kulture
Administrativno osoblje:
Jadranka Bartulović – tajnica
Matea Kovačević
– voditeljica računovodstva
Osoblje školske kuhinje:
Ljubica Đurić
Štefica Bačurin
Ivanka Horvat
Dragan Ćirković
Tehničko osoblje:
Vera Ereiz
Janja Masatović
Božena Kadović
Anka Mamuzić
Lidija Kapetanović
Jadranka Nujster
Domar: Vladimir Brajković

U Zagrebu 31. kolovoza 2015.

