
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      8.        LiDraN0 2015 

LiDraNo 2015. - kako mi je bilo i kako 

sam došao do tamo 

 Kada me učiteljica Silvija Landeka-Krtić upitala 

želim li naučiti jednu pjesmu recitirati, odmah sam 

odgovorio da ne bih. No, učiteljica je rekla kako imam 

dva tjedna da se predomislim. Svaki dan sam razmišljao 

o tome i na kraju odlučio sudjelovati. Dvije stvari nisam 

znao - da sam zapravo ja izabran da idem na LiDraNo i 

da je ta pjesmica, točnije monolog Krivci i pravci, dosta 

komplicirana. Kada sam saznao da idem na LiDraNo, 

imao sam dosta pitanja. Morao sam puno vježbati kako 

bih bio dobar. Toliko sam vježbao da sam svojim 

ukućanima postao dosadan. Kada sam naučio tekst, i 

kada sam naučio glumiti, bilo je dobro.  

 No, nekoliko dana prije Međuopćinske smotre 

LiDraNo sam se prehladio i morao se liječiti i čuvati 

kako se ne bih prehladio još više. S prehladom nikako 

nisam mogao dobro izvesti monolog, a i sve se dogodilo 

jedan dan prije smotre. Na svu sreću, učiteljica Silvija 

Landeka-Krtić me iznenadila s viješću kako je 

Međuopćinska smotra LiDraNo prebačena na drugi 

datum. Bio sam sretan jer sam imao vremena ozdraviti.  

 Na dan smotre imao sam malu tremu, ali ništa 

strašno. Kada sam gledao kroz prozor kako bih vidio 

koliko ima ljudi u gledalištu, bilo mi je drago jer sam 

vidio da ih baš i nema puno. No, ja sam, zapravo, 

gledao u odraz na staklu i nisam mogao vidjeti koliko je 

stvarno bilo ljudi. Kada sam došao na pozornicu, htio 

sam umrijeti od straha, ali sam na strah zaboravio čim 

sam počeo izgovarati pripremljen monolog. Nisam 

predložen na županijsku razinu, ali ja sam prvi put 

sudjelovao na Međuopćinskoj smotri LiDraNo. Drago 

mi je što je Katarina Jelić (8.b) predložena jer je njoj već 

godinama želja sudjelovati na Županijskoj smotri. Na 

kraju mogu reći kako sam vrlo zadovoljan i svakako bih 

volio i sljedeće godine predstaviti našu školu na smotri 

LiDraNo.   Emanuel Mikinac, 6.a 

 

LiDraNo 2015. – moje iskustvo 

 Ova godina je puna iznenađenja. Nisam se 

nadala da će biti posebna. Dosta godina sam se bavila 

glumom u dramskoj skupini, trudila se, pokušavala sve 

dok nisam uspjela. Ova godina je za mene bila jako 

uspješna. Učiteljica hrvatskog jezika Silvija Landeka-

Krtić i ja smo dosta dugo pripremale za moju izvedbu, 

točnije za izvođenje monodrame Pobjeda života. 

Učiteljica je mene i mojeg dobrog prijatelja Emanuela 

Mikinca iz 6.a razreda odabrala za sudjelovanje na 

Međuopćinskoj smotri LiDraNo 2015. koji se održavao 

u Otoku. Emanuel je tjednima uvježbavao odličan 

monolog Krivci i pravci. Pripremali smo se, vježbali 

satima, čak i pred drugim razredima i učiteljima. 

Naravno, nije bilo lako naučiti velike tekstove, k tome 

još i glumiti, ali uspjeli smo. Učitelji su bili ponosni na 

nas i bilo nam je drago čuti lijepe riječi potpore! Na 

natjecanje smo otišli s velikom tremom i ugodno se 

iznenadili. Nisam očekivala da ću biti predložena na 

županijsku smotru, ali isto tako nisam očekivala da moj 

prijatelj Emanuel neće biti predložen. No, vjerujem da 

će biti predložen sljedeće godine! Uz dobre rezultate, 

pohvale i kritike stekli smo još jedno iskustvo. Upoznali 

smo se učenicima iz drugih škola i lijepo se proveli 

družeći se s njima. Otići na Županijsku smotru LiDraNo 

2015. je jedna velika čast, ali i izvrstan način kako 

pokazati svoj talent i znanje. Gledati, upoznati i uživati 

u talentima drugih učenika za mene je bilo neopisivo i 

nezaboravno iskustvo. 

 Naravno, nikako ne smijem zaboraviti 

spomenuti još dvoje učenika i učiteljicu Tonku Đurić 

koji su svojim radom predstavili našu školu. Učenica 

Katarina Đurašević, 8.a razred, kao urednica školskog 

digitalnog lista Osmica, predstavila je školu na 

Županijskoj smotri LiDraNo 2015. na kojoj je list 

predložen na državnu razinu. Učenik Lovro Šimunić, 

6.b razred, je sa svojim literarnim radom Cesta kroz 

polja također predložen na državnu razinu.  

 Na samome kraju želim se zahvaliti, kako u 

svoje ime, tako i u ime nas lidranovaca, našim upornim 

i vrijednim mentoricama, učiteljici Silviji Landeka-Krtić i 

učiteljici Tonki Đurić, jer bez njih sigurno ne bismo 

uspjeli. One su nam davale podršku i ohrabrivale nas 

da se što više trudimo i uspješno sudjelujemo na smotri 

LiDraNo! 

     Katarina Jelić, 8.b 

 


