
 

 



Školska godina 2015./2016. 
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Hrvatska radiotelevizija nas je posjetila 02. rujna 2016. godine. Glavni razlog njihova posjeta 

bio je naš učenik Matej Torjanac, ponos svog 8.a razreda i cijele Škole. 

Nakon nekoliko zapaženih prezentacija poznatih pod nazivom „Matejeve radionice“, došlo je 

vrijeme za reportažu u emisiji Dobro jutro Hrvatska na 1. programu HRT-a. Novinarka Željka 

Živković i snimateljska ekipa bili su oduševljeni Matejevom prezentacijom, ali i njegovim 

pristupom fizici. Mateju su ideje dolazile spontano, a materijal je pronalazio u obiteljskoj 

radionici. Našega su samozatajnog Teslu pri snimanju reportaže došli podržati prijatelji, učitelji 

i naravno obitelj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doček prvašića 

U petak, 11. rujna 2015. u Centru kulture Matija Petar Katančić, održana je svečana 

dobrodošlica prvašićima. Na simpatičan način su stariji učenici naše škole recitacijama, plesom 

i dramskim igrama najmlađima ispričali priču o školi. Ravnatelj, Dalibor Košutić poželio je 

dobrodošlicu novim učenicima te im poželio pregršt lijepih trenutaka tijekom školovanja. Sve 

je prisutne pozdravio gradonačelnik Valpova Leon Žulj. Naših je 83 prvašića škola darivala 

školskim priborom te ih uputila u sigurnije ruke njihovih učiteljica. 

 

 

 

 

 

 



 

Otvorena zgrada glazbenog odijela u Belišću 

 

 

Ponedjeljak, 26.10.2015. godine ostat će zapamćen kao važan datum u razvoju glazbenog 

školstva u valpovštini: toga dana učenici glazbene škole dobili su svoj prostor za nastavu i 

koncerte. Na svečanosti otvorenja nazočni su bili uvaženi gosti. Nakon riječi zahvale ravnatelja 

OŠ M.P. Katančića, pri kojoj djeluje glazbeni odjel u Belišću, Dalibora Košutića, prisutnima se 

obratio gradonačelnik Belišća Dinko Burić koji nije skrivao svoje zadovoljstvo te je iskoristio 

priliku zahvaliti svima koji su uložili napor u obnovu zgrade za potrebe glazbenog školovanja. 

Iz ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na otvorenju su bili gospođa Ana Markuz te 

Ivica Završki ispred Osječko-baranjske županije. Nakon blagoslova župnika fra Branka Janjića, 

započeo je umjetnički program svečanosti. 

Osim glazbene nastave u obnovljenim prostorima pokrenut je tečaj ritmike, suvremenog plesa 

(dvadesetak djevojčica i dječaka) te je dvorana u obnovljenoj zgradi opremljena plesnim podom 

i ogledalima. 

 



 

 

Leona Ivanković pobijedila na međunarodnom natjecanju u Crnoj Gori 

Muzička škola Tivat u Crnoj Gori ove je godine pokrenula međunarodno natjecanje mladih 

pijanista. Našu je školu predstavljala Leona Ivanković uz mentoricu Mirtu Masle. Pripreme za 

natjecanje trajale su nekoliko mjeseci, a Leona je nastupila u kategoriji solista. Osvojila je prvo 

mjesto, ostvarivši 96,75 od mogućih 100 bodova. Bravo Leona! 

 

 



 

Predstavljanje knjige izabranih djela Matije Petra Katančića 

 

Grad Valpovo i naša škola 21.03.2016. organizirali su predstavljanje knjige izabranih djela 

M:P: Katančića. Bio je to još jedan susret s uvaženim profesorom Stanislavom Marijanovićem 

koji je predstavio knjige svojim su glazbenim i recitatorskim umijećem upotpunili učenici naše 

škole što je profesora posebno razveselilo te nas je podsjetio da je naš Katančić glazbu 

doživljavao kao razodjevenu misao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaključen ugovor o osnivanju prava građenja objekta glazbene škole u Valpovu 

Uz suglasnost Osječko-baranjske županije naša je škola dala pravo građenja Gradu Valpovu za 

objekt Glazbene škole. Ugovor su potpisali u ime Grada Valpova gradonačelnik Leon Žulj, a u 

ime naše škole ravnatelj Dalibor Košutić. 

Glazbena će škola prema planu biti izgrađena na parceli u vlasništvu naše škole. Potpisom 

ugovora Grad Valpovo preuzima obvezu izgradnje zgrade nakon čega bi Osječko-baranjska 

županija opremila zgradu potrebnim inventarom i opremom. 

Na idejno rješenje objekta suglasnost je dalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. 

Izgradnjom objekta Glazbene škole u Valpovu riješit će se pitanje smještaja polaznika, daljnje 

jačanje ovog segmenta kulturnog života u Valpovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priča o dobroti 

Uspješno, na veliko zadovoljstvo peteročlane obitelji iz Šaga (naših učenica u PŠ Šag) završena 

je akcija „Darujmo im vodu“ koju je pokrenula naša Škola u studenom 2015. Lijep i bistar 

početak uskršnjih blagdana dočekao je obitelj iz Šaga nakon niza humanitarnih akcija i 

građevinskih radova u kojima su njihovi sugrađani i žitelji cijele valpovštine darovali zrnce 

dobrote, osmijeh, nadu, pokazali velikodušnost, suosjećajnost. Akciju su objeručke prihvatili 

članovi Lions kluba Valpovo-Belišće, a značajno su pomogli i Grad Valpovo, Crveni križ 

Valpovo, Centar za socijalnu skrb, Urbanizam d.o.o. i Dvorac d.o.o., Đakovačko-osječka 

nadbiskupija, Santaj plastika, Fundator Valpovo te Udruga Zvono Belišće kako bi se obitelji 

olakšala svakodnevnica dostojna čovjeka u 21. stoljeću. Akciju su na humanitarnom koncertu 

podržali i HKUD Valpovo 1905., Mažoretkinje grada Valpova, Puhački orkestar DVD-a 

Valpovo, KUD Šokadija Ivanovci, Marjančanci i Zelčin te odjeli glazbene škole Valpovo, 

Belišće. Koncert su začini tamburaški sastavi Čuvari noći i Ravnica iz Osijeka. 

Veliko hvala svima koji su svojim nitima ispleli ovu priču i darovali dio sebe i svoje dobrote 

koja ponekad može biti samo riječ, a da je to puno vrjednija kao djelo, pokazali su zajedničkim 

snagama i ostvarenim ciljem. 

 

 



Pjevački zbor osnovne škole osvojio zlato! 

Natjecanje Vallis aurea cantan održano je u organizaciji Hrvatske udruge zborovođa i Glazbene 

škole Požega. Održano je 16.04.2016., a sudjelovao je po drugi puta zbor naše osnovne škole 

pod vodstvom profesorice Maje Huis. Natjecanje je međunarodnog karaktera, organizirano u 

osam kategorija. Prošle godine zbor osnovne škole nagrađen je srebrom u kategoriji klasične 

glazbe. Ove godine kategorija koju smo izabrali bila je popularna glazba i višemjesečne probe 

donijele su veliki rezultat – ZLATNU NAGRADU. Za zlato su zaslužni bivši učenici naše 

škole, Matko Kantolić, Matej Vidranski, koji su pratili na klaviru i gitari. 

 

 

 

Zelena povelja 

Zelena povelja Osječko – baranjske županije javno je priznanje za doprinos očuvanju okoliša. 

Dodjeljuje se za djelatnost (izuzetan trud i rad), rezultate kojima se osigurava cjelovito očuvanje 

vrijednosti koje nam priroda poklanja u različitim oblicima. 

Da se trud i rad prepoznaje i nagrađuje uvjerili su se učenici i voditeljica Botaničke skupine 

„Catalpa“ kada su 22.04. primili baš ovo veliko priznanje koje im je uručio župan Osječko – 

baranjske županije Vladimir Šišljagić. 



Početkom prošle školske godine obnovljena je Učenička zadruga „Karašica“ te je započelo s 

radom 80-tak učenika. Ove školske godine pridružila im se Botanička skupina „Catalpa“ koju 

čine učenici 3.c razreda i krenula u provođenje projekta „ U zagrljaju prirode“. Projekt je za cilj 

imao uređenje školskog okoliša. To je bio veliki izazov za učenike 3.c razreda, ali radoznali, 

hrabri i otvoreni za nova iskustva upustili su se u zelenu avanturu koja je neočekivano brzo 

polučila višestruku dobit. Važno je spomenuti da je školsko dvorište smješteno uz rijeku 

Karašicu koja je oduvijek bila inspiracija u mnogim pjesmicama te nasuprot parku, nevjerojatne 

ljepote koji osvaja tišinom, bojama i mirisom te kao takav ponos je našega grada pa je i veza s 

školskim dvorištem od posebnoga značaja. 

Osnovnoškolci uključeni u uređenje okoliša razvijaju i njeguju radne navike kao i samostalnost, 

poduzetnost te potrebu za suradnjom. Pokazuju odgovornost za ishode zajedničkih planiranih 

aktivnosti i u dobro ozračju njeguju prijateljstvo te uvažavaju različitosti što je u današnje 

vrijeme od posebnog značaja. Učenici, djelatnici i ravnatelj ponosni su nositelji Zelene povelje 

koja je dodatni vjetar u leđa u daljnjem radu – očuvanju okoliša, biološke raznolikosti te 

poboljšanju kakvoće življenja u našoj sredini. 

 

 



 

 

 

Raznovrsnim programima obilježili smo Dan škole 

Dan škole obilježen je nizom aktivnosti te je trajao nekoliko dana. 

U ponedjeljak, 23.05.2016. učenici i gradonačelnik Valpova Leon Žulj posadili su ukrasno 

stablo u povodu dodjele Zelene povelje Osječko – baranjske županije našoj školi (donacija 

Grada Valpova).  

Istoga dana izvedena je „Išarana priča“ – musical Udruge Zvona i naših glazbenih odjela koju 

su učenici marljivo pripremali te svojom izvedbom u Centru kulture Matija Petra Katančić 

oduševili sve nazočne. 

U utorak, 24.05. svi smo imali prilike uživati u cjelovečernjem koncertu učenika naše glazbene 

škole u kapelici dvorca Normann Prandau. 

 



 

 

 

 



 

 

U srijedu, 25.05.2016. svečano smo proslavili 110. godina organiziranog školstva u 

Bocanjevcima izložbom fotografija iz povijesti školstva u PŠ Bocanjevci. Izložbom je 

prikazano mnoštvo generacija i učitelja koji su obilježili obrazovanje djece u selu. Neki, poput 

učitelja  Josipa Bošnjaka, cijeli svoj radni   vijek odradili su u Bocanjevcima. Svim učiteljima, 

vrlo toplim riječima, zahvalio je gradonačelnik Belišća Dinko Burić na njihovom radu i ljubavi 

prema profesiji i učenicima. Prije vesele i svečane priredbe koje su pripremile učiteljice Sanela 

Čuljak, Tamara Maras, Ana Ivanović sa svojim učenicima, gradonačelnik je učenicima 

poklonio LCD televizor. 

Mještani su nas ugostili u Hrvatskom domu u Bocanjevcima gdje je upriličen svečani ručak, a 

o povijesti školstva u selu svi su nazočni imali priliku čuti u predavanju dr.sc. Dinka Župana o 

velikom utjecaju školstva u razvoju sela. 

 



 

 

 

 



 

 

U petak, 27.05.2016. održana je nogometna utakmica učenici-učitelji (6:5), a uvečer je održana 

završna svečana akademija protkana glazbom, plesom, riječju… 

 

 

 

 



Mi smo prvaci!!! 

Državno prvenstvo osnovnih škola u rukometu za 5. i 6. razrede održano je u Vinkovcima od 

02. do 04.06.2016. Nastupile su četiri najbolje ekipe svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 

nakon pobjeda na općinskim, županijskim i međužupanijskim natjecanjima. U polufinalu naši 

dečki su u izjednačenoj utakmici pobijedili Varaždin sa 18:16, dok su u finalu prikazali 

vrhunsku igru i pobijedili Rude sa 21:8! 

Sve čestitke našim rukometašima, treneru Alenku Bajeru bez čijeg truda i rada (višegodišnjeg) 

ova ekipa zasigurno ne bi igrala rukomet na ovoj razini. Ne smijemo zaboraviti ni vrlo glasnu 

navijačku skupinu s velikim bubnjem koju su sačinjavali roditelji, učitelji i ravnatelj škole. 

 

 

 


