Školska godina 2016./2017.

Školske godine 2016./2017., naša je škola nastavila s kvalitetnim radom u redovnoj nastavi, ali
i brojnim drugim izvannastavnim aktivnostima, projektima, humanitarnim akcijama,
preventivnim programima te učeničkim uspjesima.
Važnu prekretnicu u djelovanju škole predstavlja prijelaz na elektronički sustav e – Dnevnika i
e – Imenika čime je škola doista zakoračila u tzv. digitalno doba.
Uz brojne prednosti e – Imenika, navest će i da roditelji u svakom trenutku imaju uvid u ocjene
i bilješke svoje djece. Sve su učionice iz tog razloga opremljene računalima i projektorima.
Govoreći o programima i projektima važno je spomenuti sljedeće: „Zajedno možemo više“ (
preventivni program Odjela za prevenciju pp Osijek), „Cap program“ (program prevencije
zlostavljanja djece), „Večer matematike“ (program populariziranja matematike), „Djeca u
opasnosti od mina“, „Zvoni Zvono – festival alternativnih oblika rehabilitacije Udruge Zvono“,
„Zavolontiraj se“, „Škole za Afriku“, „Solidarnost na djelu“, „Festival znanosti“, akcija
„Plastičnim čepovima do skupih lijekova“ te brojni drugi.
Govoreći o društveno – političkim događajima na razini države, značajno bi bilo spomenuti
nepovoljno demografsko stanje koje ima neposredan utjecaj na odgojno – obrazovne institucije.
Naime, zbog loše gospodarske slike Republike Hrvatske i s njom povezane nezaposlenosti,
potplaćenosti radnika i sl., svake godine opada broj stanovnika radi selidbe u gospodarski
razvijenije države (Njemačka, Irska,…) te značajno manjeg broja novorođene djece.
S time u svezi, opada i broj učenika, razrednik odjela, a u konačnici i potrebnih učitelja.
No usprkos tome, s optimizmom koračamo naprijed, motivirani radom i uspjesima naših
učitelja i učenika. Sigurni smo da će njihovo djelovanje povoljno utjecati i na društveno –
političko stanje u Hrvatskoj potičući učenike na stručnost, kreativnost i inovativnost te
marljivost kao ključne osobine budućih uspješnih ljudi i bolje budućnosti za sve!

U nastavku slijede najznačajniji događaji i uspjesi u školskoj godini 2016./2017.:
Obnovljena fontana – novi ures škole – 5. listopada 2016.
Prigodno, uz Dan učitelja, a u sklopu Dječjeg tjedna, gradonačelnik Valpova, Leon Žulj i
ravnatelj škole, Dalibor Košutić, pustili su u rad obnovljenu fontanu ispred glavnog ulaza škole.

Preventivni programi PU Osječko – baranjske županije – listopad – prosinac 2016.
U okviru preventivnog programa PU Osječko – baranjske, u periodu od listopada do prosinca,
održan je niz predavanja za učenike 5. – 7. razreda. Predavanja je održao policijski djelatnik
Darko Ćorković. Teme su bile „Sigurnost i zaštita djece na Internetu“ te „Budi navijač, a ne
razbijač“.

Projekt „Milijun djece moli za jedinstvo i mir u svijetu“ – 18. listopada 2016.
Projekt se održava svake godine 18. listopada u 9 sati ujutro s ciljem udruživanja u molitvi.
Bilo je lijepo osjetiti duh zajedništva jednih s drugima!

Plemenita kupovina – 15. listopada 2016.
Naša škola aktivno sudjeluje u UNICEF-ovu projektu „Škole za Afriku“ čiji je cilj donacijama
pridonijeti i boljem životu i sretnijem odrastanju djece u Burkini Faro koja žive u iznimno
teškim uvjetima. „Plemenita kupovina“ je jedna od aktivnosti prikupljanja donacija tako što
djeca-učenici škole mijenjaju svoje igračke i knjige za donacije koje se potom šalju za
hvalevrijedan projekt „Škole za Afriku“, u kojemu istaknutu ulogu ima učiteljica razredne
nastave, Stela Horvat.

Učenička ZADRUGA sudjelovala na Valpovačkom sajmu obrtništva – 23. – 24. listopada 2016.

Jedan od izlagača Valpovačkog sajma obrtništva bila je i Učenika zadruga „Karašica“. Uz velik
broj posjetitelja i divno sunčano vrijeme, izložili smo i prodavali mrkvu u prahu, prirodni čaj
od sušenog bilja (kamilica, menta, komorač, šipak, matičnjak), cvjetni med, sirup bazge,
gnojivo koprive, sok bazginih bobica i sirup maslačka. Uz pohvale naših sugrađana, prikupljen
je i novac koje će biti utrošen u daljnji rad Zadruge. Važnu ulogu u djelovanju školske zadruge
ima i učitelj fizike Matija Bartolović.
„Stablo mira“ – najbolji likovni rad na međunarodnom likovnom natječaju „Poster mira“ – 18.
studenoga 2016.

Učenica Tea Sudarić, hrvatska je predstavnica na Međunarodnom likovnom natječaju „Poster
mira“ u organizaciji međunarodnih udruga Lions klubova i Lions kluba „Mursa“ iz Osijeka.
Slika mlade Valpovčanke, nastala na likovnoj radionici našeg učitelja likovne kulture Vedrana
Slunjskog, proglašena je najboljom.

Prva jabuka
Voćnjak naše škole posađen je 2014. godine, a ove nas je jeseni iznenadio i poklonio nam prvu
jabuku. Čast da se poslade jabukom imali su članovi naše Zadruge. Uz dosadašnjih dvadesetak
stabala jabuka, desetak krušaka, ove smo jeseni posadili i smokvu te desetak šljiva.

Večer matematike 2016. – 1. prosinca 2016.

U četvrtak, 1. prosinca 2016. u našoj je školi po četvrti puta održana Večer matematike. Ovaj
zajednički projekt hrvatskog matematičkog društva, uz potporu Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa, provode učenici, roditelji i učitelji s ciljem poticanja izgradnje pozitivnog
stava prema matematici kroz druženje, igre i zdrave grickalice.
Volonterski klub
OŠ M. P. Katančića, Valpovo – dobitnik II. volonterske nagrade grada Belišća

Volonterski klub naše škole, pod vodstvom učiteljice povijesti Ivane Kapular, dobitnik je II.
volonterske nagrade grada Belišća u kategoriji školskog volontiranja čime su potvrdili svoj
uspješan humanitarni angažman na području Valpovštine.

Projekt „Čuvari tradicije“ – 16. listopada 2016.

Projekt je realiziran u A smjeni razredne nastave s ciljem uprizorenja Božićnih tradicijskih
običaja našeg kraja. Kroz brojne radionice i aktivnosti, učenici su se upoznali s tradicijskim
božićnim jelovnikom, okušali su se upoznali s tradicijskim božićnim jelovnikom, okušali se u
izradi starinskih ukrasa, te u konačnici, svi su se odlično zabavili, a cijeloj školi približili duh
istinskog Božića.
Lidrano 2017. – 14. veljače 2017.
Na županijskom susretu Lidrano 2017. u Osijeku, predstavili su se učenici naše škole sa svojim
literarnim, novinarskim te dramskim radovima. Posebno se istaknula naša dramska skupina s
tekstom „Teorija relativnosti“ (mentorice Sanja Slivar i Ivana Kuna) koja je predložena i na
državni susret.

Dan pod maskama 2017. – 24. veljače 2017.
Kao i svake godine i ove smo godine u školi imali tzv. Dan pod maskama. Toga se dana svi
učenici i učitelji imaju prilike maskirati i zabaviti na nesvakidašnji način.

Uspjeh mladih matematičara – 28. veljače 2017.
Na županijskom natjecanju iz matematike, održanom 28. veljače 2017. godine u OŠ Ivana
Filipovića u Osijeku, učenici četvrtog razreda: Ivan Bilić i Marko Birovljević pokazali su
zavidnu razinu znanja. Marko je osvojio 16., a Ivan čak 2. mjesto u ukupnom poretku četvrtih
razreda. Županijska je razina u kategoriji četvrtih razreda bila i najviša.

Bruno Špoljarić je prvak države na natjecanju mladih tehničara – 29. – 31.3.2017. (mentori:
Biljana Pantoš i Goran Kupčerić).

Memorijalni turnir „Život za život“ – 3. ožujka 2017.
Učenici naše škole sudjelovali su u utrci „Život za život“ u znak sjećanja na poginule pripadnike
HV i poginule u akciji „Baranja“.

Državna smotra saksofonista u organizaciji OŠ M. P. Katančića, Valpovo – 5. travnja 2017.
I ove je godine, u Valpovu, održana 4. državna smotra saksofonista osnovnih i srednjih
glazbenih škola Hrvatske u organizaciji OŠ M. P. Katančića, Valpovo i područnih glazbenih
odjela pri našoj osnovnoj školi. Organizacijsko povjerenstvo ovog značajnog glazbenog
događaja čini su ravnatelj škole, Dalibor Košutić i voditeljica glazbene škole, Tihana Ivanković.

Projekt „Biciklom u promet“ – 8. travnja 2017.
Naša škola, u suradnji s Autoklubom Valpovo i osječkom udrugom za rekreativni biciklizam
„Kotrljaneri“, organizirali su poligonsku vježbu za sve sudionike u sklopu aktivnosti „Sigurno
u prometu“ koju vodi učiteljica tehničke kulture i fizike Biljana Pantoš.

Festival znanosti – 28. travnja 2017.
Festival znanosti se ove godine održavao od 24. do 29. travnja 2017. u 23 hrvatska grada, a
ovogodišnja je tema bila VRIJEME.
Događaj je otvorio igrokaz „Teorija relativnosti“, vjeronaučna skupina Anice Zrna s recitalom
„Vrijeme kroz Bibliju“, a nastavilo se radionicom izrade plakata na temu vremena.
Izložbom fotografija „Vrijeme u fotografiji“ dodatno je upotpunjen događaj, a izlagači su
fotografi s mentorom Goranom Kupčerićem.
Festival je zaključen predavanjem nastavnika Krunoslava Hornunga

Gimnastičari – brončani na državnom prvenstvu školskih sportskih društava u Osijeku – 17.
svibnja 2017.
Našu su školu predstavili sljedeći učenici: Marko Bošnjak, Domagoj Gvozdić, Karlo Ružman,
Luka Miličević, s mentorima Markom Skelcem i Zlatkom Ištvanovićem.

Dolce piano – 3. svibnja 2017.
Prvi međužupanijski klavirski festival „Dolcepiano“, održao se u dvorani Glazbene škole u
Belišću. Na novouređenoj pozornici škole nastupilo je 45 učenika nižih razreda iz četiri
županije. Po završetku događaja, uvaženi gosti i članovi žirija Siniša Leopold i Zdravko Šljivac,
večerali su u prostoru kuhinje naše škole.

Popis nagrađenih učenika naše glazbene škole na festivalu „Dolce piano“:
LEONA GELENČER, 1. nagrada (Vesna Rezo)
STELA VILETA, 1. nagrada (Vesna Rezo)
LANA VUJNOVAC, 1. nagrada (Tihana Ivanković)
HANA JAKOPIČEK, 1. nagrada (Tihana Ivanković)
NORA PASTULOVIĆ, 1. nagrada (Stela Maletić)
PETRA GRGURIĆ, 1. razred (Tihana Ivanković)
LAURA SITARIĆ, 1. nagrada (Vesna Rezo)
TIN MIJATOV, 1. nagrada (Branimir Pepić)
MIA JELKIĆ, 1. nagrada (Vesna Rezo)
LUNA BALKOVIĆ, 2. nagrada (Latinka Ruski)
TEA BASRAK, 1. nagrada (Tihana Ivanković)
DANIJEL MARINOVIĆ, 1. nagrada (Latinka Ruski)
LANA MALTAR, 2. nagrada (Stela Maletić)
ANA TOPLAOVIĆ, 1. nagrada (Stela Maletić)

Glazbeni tjedan i Dan škole – 22. – 26. svibnja 2017.

U Glazbenom tjednu, od ponedjeljka i četvrtka, održano je čak 7 koncerata na kojem je
sudjelovalo 160 izvođača iz naših glazbenih odjela u Valpovu i Belišću. Koncerti su se
održavali u dvorani Glazbene škole u Belišću i u kapelici dvorca Prandau – Normann u Valpovu
te smo se ponovno mogli uvjeriti kako ta dva ambijenta svojom svečanošću i akustikom
iznimno odgovaraju zahtjevima koncerata.
Glazbeni tjedan zauzima posebno mjesto u školskoj godini Glazbene škole: svojom važnošću
potiče gotovo sve učenike da se pripreme za nastup jer je svima stalo biti dijelom ovog
glazbenog slavlja. Izuzetno smo ponosni što je upravo ova manifestacija odabrana za

Valpovačku Naj- akciju 2017. godine, dodijeljenu od strane Saveza akcije „Grad i općina –
prijatelji djece“, „Društava – Naša djeca“ Hrvatske.
Vezano uz uspjehe naših glazbenih odjela, važno je spomenuti da su i ove godine naši učenici
osvojili, kao nikada do sada, mnoštvo 1. i 2. nagrada na međunarodnim natjecanjima te
upotpunili kulturna događanja gradova Valpova i Belišća svojim brojnim i uspješnim
koncertima. Popis nagrađenih je u nastavku.
Međunarodno natjecanje mladih glazbenika „Sanus“ u Križevcima:
TAMBURE:
IVAN DEAK, 1. nagrada (Marijo Zbiljski)
LANA ŠARČEVIĆ, 2. nagrada (Marijo Zbiljski)
KLAVIRI:
TEA BASRAK, 2. nagrada (Tihana Ivanković)
KLARA STANKOVIĆ, 2. nagrade (Tihana Ivanković)
ANA TOPALOVIĆ, 2. nagrada (Stela Melatić)
SOFLEGGIO:
GEA ANTUNOVIĆ, 1. nagrada (Romana Borš-Mačak)
DANIJEL MARINOVIĆ, 1. nagrada (Sandra Lovrinčević)
TIN MIJATOV, 1. nagrada (Romana Borš Mačak)
KARLA KOŠUTIĆ, 1. nagrada (Romana Borš Mačak)
DORA ŠREPFLER, 1. nagrada (Ana Bučanac Marković)
JAKOV DANDIĆ, 2. nagrada (Ana Bučanac Marković)
Međunarodno gitarističko i violinističko natjecanje „Poreč Fest)
GITARE:
MATKO VARŽIĆ, 2. nagrada (Davor Kuzmanović)
MISLAV SUŠIĆ, 2. nagrada (Davor Kuzmanović)

Regionalno natjecanje HDGPP-a Velika Gorica
GITARE
MATKO VARŽIĆ, 2. nagrada (Davor Kuzmanović)
MISLAV ŠUŠIĆ, 2. nagrada (Davor Kuzmanović)
Međunarodno natjecanje „Wind and Grass“, Varaždin
FLAUTE
LEONA ŠKRINJAR, 2. nagrada (Matea Bušetinčan)
REA PERAK, 2. nagrada (Matea Bušetinčan)
LUCIJA ŠIMIĆ, 3. nagrada (Matea Bušetinčan)
Međunarodno natjecanje „Jurica Murač“, Varaždin
KLAVIR
LEONA IVANKOVIĆ, 1. nagrada (Vesna Rezo)
Međunarodno natjecanje „Fantast 2017.“, Bečej
KLAVIR
MIA JELKIĆ, 1. nagrada (Vesna Rezo)
ANA TOPALOVIĆ, 1. nagrada (Stela Maletić)
TEA BASRAK, 1. nagrda (Tihana Ivanković)
DANIJEL MARINOVIĆ, 1. nagrada (Latinka Ruski)
LANA MALTAR, 1. nagrada (Stela Maletić)
TAMBURA
IVAN DEAK, 1. nagrada (Marijo Zbiljski)
LANA ŠARČEVIĆ, 1. nagrada (Mario Zbiljski)
ERIK ŠKRINJAR, 2. nagrada (Marijo Zbiljski)

GITARA
MISLAV SUŠIĆ, 1. nagrada (Davor Kuzmanović)
MATKO VARŽIĆ, 2. nagrada (Davor Kuzmanović)
VIOLINA
GEA ANTUNOVIĆ, 1. nagrada (Silvija Hrženjak)
Međunarodno natjecanje „Primavera“, Bijeljina
KLAVIR
LANA MALTAR, 1. nagrada (Stela Maletinović)
ANA TOPLAOVIĆ, 1. nagrada (Stela Maletić)

Uspjeh valpovačkih rukometaša (1. mjesto na državnom natjecanju, 1. – 3. lipnja 2017.)
Rukometaši naše škole, već su na određeno vrijeme prepoznati kao prvaci diljem zemlje. Tako
su i ove godine, na državnom natjecanju u Vinkovcima, održanom od 1. – 3. lipnja 2017.,
osvojili znatnu medalju i to drugi put zaredom. Za uspjehe mladih rukometaša najzaslužniji su
trener Alenko Bajer i učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture Mira Glavaš, te učitelj tjelesne i
zdravstvene kulture Marko Skelac.

40. međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe u Valpovu – 2. lipnja 2017.
U petak, 2. lipnja 2017. godine u Centru kulture „Matija Petar Katančić“ Valpovo održan je 40.
Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe (jedna večer festivala od ukupno četiri).
Grad Valpovo, u suradnji s Osnovnom školom M. P. Katančića, suorganizator je koncerta u
Valpovu.

