Školska godina 2014./2015.
Osobna karta Škole:

Različiti smo, a jednako vrijedni!
Moto škole „Različiti smo, a jednako vrijedni!“ provodi se putem brojnih izvannastavnih,
volonterskih i humanitarnih aktivnosti te različitih projekata. Broj i izbor aktivnosti je iz godine
u godinu sve veći te se svakom učeniku pokušava pristupiti individualno i ponuditi aktivnosti
prilagođene njegovim interesima, talentima i sposobnostima, vodeći se mišlju Alberta
Einsteina: „Ne sudi ribu po načinu na koji se penje na drvo.“. Svi mogu biti uspješni u nekom
području, a dužnost je suvremene škole i njenih djelatnika ponuditi kvalitetne aktivnosti za sve!
Učenički uspjesi
Brojni su učenici svoje afinitete, talente i potencijal pokazali na školskim i županijskim
natjecanjima, a ove su se godine posebno istaknuli učenici glazbenih odjela naše Škole u
pojedinačnim i skupnim nastupima na svim razinama.
Učenik Dominik Milošević je na svojega mentora B. Čehajića – učitelja tambure na Državnom
natjecanju u Dubrovniku osvojio 1. mjesto na bisernici. Isto tako je na međunarodnom
natjecanju u Subotici osvojio 1. nagradu s maks. 100 bodova te mu je žiri dodijelio Grand Prix,
što je najveći uspjeh Škole do sada!

Važno je spomenuti i uspjeh zbora glazbenih odjela koji je osvojio Zlatnu plaketu na
Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova u Požegi, a dirigentica Sandra Lovrinčević
posebnu nagradu za svekupni dojam. Postignuti uspjesi su rezultat ogromnoga rada njihovih
djelatnika i dokaz da se i s malo sredstava, a velikom voljom može postići puno, iako još nemaju
svoj prostor niti klavir, što ćemo rješavati u narednom periodu.
S uspjesima je upoznata i Osj.-bar. Županija, na čiji smo zahtjev sudjelovali na svečanoj
sjednici povodom Dana Županije u HNK Osijek.

Pjevački zbor na nastupu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku
Pored zbora glazbene škole natjecao se i zbor osnovne škole te osvojio Srebrnu plaketu na
Međunarodnom natjecanju zborova u Požegi, ali najveći uspjeh ovoga zbora je postignuti
uspjeh na glazbenim svečanostima u Varaždinu – osvojeno 2. mjesto u svojoj kategoriji – stariji
uzrast osnovne škole. Viceprvak Hrvatske je kruna uspjeha našega zbora, pa čestitke svim
zborašima kao i najzaslužnijoj osobi za to njihovoj dirigentici Maji Huis. Dodamo li da je Maja
osnovala i zbor učiteljica i djelatnica naše Škole – možemo reći da je svojim radom zaista
obilježila ovu školsku godinu!

Zbor osnovne škole

Zbor djelatnica osnovne škole – zadnja s desna Maja Huis

Dana 29. travnja 2015., po treću puta je u organizaciji naše Škole održana Smotra saksofonista
osnovnih i srednjih škola Hrvatske. Dvorac u Valpovu i cijeli park su cijeli dan odzvanjali
krasnim zvucima saksofona učenika iz osam škola, a vrhunac je bio koncert u svijetu
renomiranog „Papandopulo kvarteta“ na saksofonima različite veličine (za laike!). Nazočni na
koncertu u Centru kulture Matija Petar Katančić bili su oduševljeni!!!

„Papandopulo kvartet“

Aktivna suradnja s lokalnom zajednicom
Škola svake godine organizira i/ili sudjeluje u brojnim poduzetničko-volonterskim
aktivnostima. Učenici i roditelji su otvoreni i zainteresirani za pomoć potrebitima – uz
organiziranje koncerata, prodaje proizvoda, a prihod ide u humanitarne svrhe. Početkom
školske godine učenici i učitelji su sudjelovali u Akciji. Solidarnost na djelu, a prikupljenim
sredstvima pomoglo se obiteljima učenika koji su u teškoj financijskoj situaciji i to s desetak
paketa od po 500,00 kn koji su im uručili za Božić.
Također smo sudjelovali i u UNICEF – ovom projektu „Škole za Afriku“ prikupljajući sredstva
na „Katančićevom jesenskom sajmu“ te na humanitarnoj božićnoj priredbi.
„Katančićev jesenski sajam je pravi primjer marljivog poduzetničkog duha učenika čime je
obilježen Dan zahvalnosti za plodove zemlje i Svjetski dan kruha / hrane, a učenici su uz pomoć
svojih učitelja prodavali proizvode koje su izradili sami ili uz pomoć roditelja.

Katančićev jesenski sajam

Škola potiče i razvoj ekološke svijesti učenika putem akcija čišćenja okoliša i uljepšavanjem
školskoga dvorišta. Ove godine su sudjelovali u jednoj od najvećih akcija čišćenja na svijetu,

pod nazivom „Zelena čistka“, u kojoj brojni ljudi skupljaju otpad u isto vrijeme u više različitih
zemalja.

Akcija „Zelena čistka“
Učenici 8.b razreda su s članovima udruge „MI“ sudjelovali na turniru „Čovječe ne ljuti se“,
čime su još jednom pokazali humanost prema osobama s posebnim potrebama.

Turnir „Čovječe ne ljuti se“

Škola je u više navrata sudjelovala u prikupljanju sredstava za udruge osoba s posebnim
potrebama, pa tako i u Akciji „Monikino igralište“. Sredstva iz te akcije koristit će se za
izgradnju igrališta za osobe s teškoćama u Valpovu.
Naši učenici su sudjelovali na predavanjima, radionicama, druženju i sklopu Festivala
alternativnih oblika rehabilitacije Udruge Zvono iz Belišća „Zvoni zvono“.
Također smo se pridružili inicijativi „Dan ružičastih majica“, poznatijoj kao „Pink Shirt Day“,
organiziranoj u programu prevencije vršnjačkog nasilja, koja se obilježava zadnje srijede u
mjesecu veljači.

„Pink Shirt Day“
U nekoliko proteklih godina Škola, putem predavanja i radionica „Zajedno više možemo“,
sudjeluje u preventivnim programima Odjela za prevenciju PP Osijek čime se djeluje na
ponašanje i zdravlje učenika, upozoravajući ih na štetna djelovanja cigareta, droge i alkohola.
Projekti „Shema školskog voća“ te „Vrtim zdravi film“ propagiraju ideje „u zdravom tijelu –
zdrav duh“ (MENS SANA IN CORPORE SANO), a provode se održavanjem radionica i
predavanja u cilju stjecanja zdravih prehrambenih navika djece protiv debljine i bolesti
uzrokovanih neadekvatnom prehranom.

Od ostalih projekata spominjemo „Večer matematike“ na koju se odazvalo stotinjak učenika i
70 – tak roditelja. „Festival znanosti“ je projekt kojim učitelji i stručnjaci s kojima Škola
redovno surađuje, putem brojnih zanimljivih aktivnosti učenicima približavaju prirodne
znanosti.

Večer matematike

Građanski odgoj učenika 8. razreda
Ove školske godine u Školi se provodio eksperimentalni program nastave građanskog odgoja.
Sudjelovalo je 80 učenika osmih razreda pa nam je MZOS odobrilo 3 sata tjedne nastave za
provođenje programa (najviše u Hrvatskoj!). Program je uspješno izvodila učiteljica Ingrid
Vučički, a između ostalih aktivnosti bio je i posjet gradonačelniku grada Valpova gosp. Leonu
Žulju.

Školska zadruga „Karašica“
Učenička zadruga „Karašica“ je ove godine pokazala poduzetnički duh, a čini nam se da je to
tek početak! Prva školska zadruga ove škole osnovana je davne 1957. godine i do kraja svojega
djelovanja 1997. godine osvojila je brojna priznanja i nagrade. Početkom ove školske godine je
obnovljen rad zadruge koja djeluje pod nazivom „Karašica“ a sastoji se od četiri sekcije: mali
vrtovi u matičnoj školi, vrtlari u PŠ Nard te voćarska i pčelarska sekcija.

Vrtlari
Zadruga je već tijekom prve godine svojega postojanja pokazala trud i marljivost prezentirajući
svoje proizvode na „Danima meda“ u Belišću te Međužupanijskoj smotri učeničkih zadruga u
Ernestinovu.

Članovi Zadruge na Međunarodnoj smotri učeničkih ? u Ernestinovu

Mnogi su učenici pokazali svoj afinitet prema praktičnom djelovanju u sekcijama Zadruge.
Voditelj Zadruge, učitelj Matija Bartulović, konstatira da su učenici oduševljeni sudjelovanjem
u radu sekcija i nije im teško saditi voćke ni po kiši, a ne boje se ni pčela. Iako su autohtoni
domaći – Slavonci – neki od njih potvrđuje voditelj Zadruge, prvi puta su vidjeli kako se sadi
voće ili povrće ?!?!
U budućnosti planiramo organizirati prodaju proizvoda u Školi te jednom mjesečno pripremiti
sajmove u centru Valpova za prodaju učeničkih domaćih proizvoda, a prihod će biti namjenjen
povećanju kapaciteta Zadruge i posjetama drugim zadrugama diljem Lijepe Naše. Zadruga
svojim članovima daje temelj poduzetništva i potiče mlade Slavonce da kada za to dođe vrijeme
ne čekaju, već stvaraju poslove za sebe i svoje sumještane! Entuzijazam učenika i učitelja,
članovi Zadruge, prepoznat je i u dnevnim novinama „24 sata“ s nakladom u cijeloj RH. Na
dvije stranice (2. i 3.) objavljen je članak o obnovi i prvim rezultatima Zadruge, s naglaskom
da se proizvodi konzumiraju u školskoj kuhinji (špinat, mrkve, med, pekmez…).

Pogled u budućnost
Ravnatelj škole, Dalibor Košutić, ponosan je na velike uspjehe škole postignute u nekoliko
posljednjih godina.
Marljivo se radi na realizaciji prijeko potrebne obnove derutne zgrade matične škole. U surdanji
s Osječko-baranjskom županijom obnovljen je školski krov koji je prokišnjavao, a u nastavku
će se nastojati obnoviti stolarija i izrada ovojnice zgrade škole u Valpovu i sportske dvorane.
U školi treba još puno toga obnoviti i osuvremeniti, a ovi marljivi i humani učenici te djelatnici
to svakako zaslužuju!
I na kraju: tijekom ove školske godine u mirovinu su otišli Miroslav Birovljević, dugogodišnji
nastavnik tjelesno-zdravstvene kulture, Marija Topalović – učiteljica razredne nastave i Marija
Varžić Bijuklija, tajnica škole, koja je upisala najvažnija događanja i podatke u ovaj Ljetopis
za 17 godina školskih godina, a i za ovo je samo (pre) pisala podatke.
Valpovo, rujna 2015. godine

Ravnatelj Dalibor Košutić, prof.

