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ŠTO IMAMO ZAJEDNIČKO S AMERIČKIM 

PREDSJEDNIKOM? 

    Novinarska skupina je 11. prosinca 2014. sudjelovala u Satu 

kodiranja (eng. Hour of Code). Sat kodiranja je osmišljen kako 

bi se informatiku približilo učenicima kroz zanimljive vježbe. 

Učenici su kodirali samostalno ili u paru. 

    Naši novinari su kodirali u paru: jedan učenik pilotira, a drugi 

navigira, odnosno, dok jedan govori što će se raditi, drugi učenik 

izvršava naredbe. Kroz 20 koraka uspjeli smo doći do kraja vježbe 

„Frozen“, prema istoimenom animiranom filmu, i osvojiti 

certifikate. Kodiranje je trajalo sat vremena i na kraju kodiranja lik 

Anne je klizao po ledu u obliku prekrasne pahuljice. 

    Sat kodiranja je održan u 180 zemalja. Nikakvo iskustvo nije 

potrebno. Američki predsjednik Barack Obama je također 

sudjelovao u Satu kodiranja, a tijekom kodiranja pomagali su mu 

učenici. U Satu kodiranja sudjelovalo 82,054,337 ljudi. Kada 

pogledamo na kartu, cijela Italija je skoro sudjelovala u Satu 

kodiranja, a nas Hrvata je bilo jako malo. 

                                     Katarina Đurašević, 8. a 

 

 

 

 

DOŠAŠĆE U NAŠOJ ŠKOLI  

    Vrijeme došašća je vrijeme pripreme za 

Božić. Svake godine sve više djece i mladih 

dolazi na zornice. Prije škole 60-ak učenika 

odlazi u crkvu sv. Katarine na zornicu. Zornice 

se odražavaju ujutro kako bi se početak dana 

započeo molitvom. Za svu marljivu djecu, koja 

se svaki dan ustaju i dolaze na zornice, 

pripremljeni su simbolični pokloni. Za poklone 

je potrebno skupiti samo 6 pečata. 

    Tijekom došašća Sveti Nikola je posjetio 

naše razrede i školske sate učinio slatkim 

zahvaljujući bombonima. Kako su naši učenici 

bili dobri, tako je došao bez Krampusa i šiba. 

    Naša Učenička zadruga „Bosut“ se za 

došašće pripremala od početka školske godine. 

Učenici su izrađivali ukrase, čestitke, kutijice, 

nakit i druge prigodne poklone. Dana 14. 

prosinca 2014. na štandovima ispred crkve sv. 

Katarine prodavali su izrađene rukotvorine. 

Ako ste propustili vidjeti njihove radove, 

potražite ih prije ili poslije božićne priredbe 

koja će se održati 23. prosinca 2014. 

Monika Klem i Ivona Plivelić, 8. a 

 

Nastupiše Krivci i pravci s Pobjedom života 

    Posebno zanimljiv dio školske godine sigurno su razna natjecanja i 

smotre na kojima učenici dokazuju svoja znanja i sposobnosti. Sve 

kreće u siječnju. Ovogodišnja Međuopćinska smotra dramsko-

scenskog dijela LiDraNa održala se 26. siječnja 2015.g. u Osnovnoj 

školi Josipa Lovretića u Otoku. 

    Našu su školu predstavili učenici Emanuel Mikinac (6. b) monologom 

Krivci i pravci i Katarina Jelić (8. b) monodramom Pobjeda života. Bilo 

je zanimljivo slušati Emanuelovu interpretaciju metaforičnog monologa, a 

Katarina je oduševila Povjerenstvo i publiku s monodramom te ju je 

Povjerenstvo uputilo na županijsku smotru. 

    Mjesto susreta sudionika Županijske smotre LiDraNa – dramsko-

scenskog dijela bilo je Gradsko kazalište „Joza Ivakić“ u Vinkovcima 5. 

veljače 2015.g. 

    Na daskama koje život znače zavladala je naša Katarina, predstavila 

svoje glumačke sposobnosti i lijepu riječ koju njegujemo u školi.  

                                          Silvija Landeka-Krtić, učiteljica hrvatskog jezika 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


