
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

      16.       DOGAĐANJA 

Pohvalnica Hrvatskog  

Crvenog križa 

    Dana 14. ožujka 2015., subota, na natjecanju ekipa 

Mladih Gradskog društva Crvenog križa iz Vinkovaca 

okupilo se čak 27 ekipa, iz 20 osnovnih i 7 srednjih 

škola, odnosno preko 250 sudionika. Skupina Crvenog 

križa iz Osnovne škole „Ivan Kozarac“ iz Nijemaca 

također je sudjelovala na natjecanju u Vinkovcima. Na 

natjecanju su sudjelovale Nika Sučić (6. a), Ana 

Majsinger (6. b), Katarina Damjanović (8. a), Katarina 

Jelić (8.a) i Antonela Križanović (8. b). Za samo 

natjecanje pripremala nas je odgojiteljica Martina 

Majko. 

    Natjecanje se održalo u hotelu Admiral u 

Vinkovcima. Kada smo došli u Admiral, kapetanica naše 

skupine Katarina Damjanović (8. b) preuzela je natpis 

naše škole i mjesta i upoznala se s članovima žirija. U 

prvom djelu natjecanja pisali smo četiri pisane provjere 

iz poznavanja prve pomoći, povijesti Međunarodnog 

pokreta Crvenog križa i međunarodnog humanitarnog 

prava, Deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije UN 

o pravima djeteta. Kada je završio pisani dio, uslijedio je 

praktičan rad. U praktičnom dijelu smo morali 

prepoznavati i zbrinuti ozlijede i psihičke vrste stanja 

čovjeka. Sve u svemu, dobro je prošlo! 

    Nakon praktičnog dijela otišli smo na zasluženi ručak. 

Dok smo čekali rezultate, svirao je odličan glazbeni 

sastav „Element“. Zabavili smo se, plesali, pjevali, 

opustili uz predivno druženje i maksimalno uživali. Po 

završetku našeg druženja pristigli su rezultati. Naša 

skupina je zauzela 10. mjesto i dobila pohvalnicu za 

sudjelovanje. Članovi naše skupine su sasvim zadovoljni 

jer smo svjesne koliko se razlikujemo u godinama i 

koliko je teško pripremiti se za ovo nimalo lako 

natjecanje. Naravno, uvijek možemo i bolje, zato postoji 

sljedeća školska godina! Glavno je da smo se mi dobro 

proveli i zabavili, a svoje znanje produbili i s drugima 

podijelili. Na kraju mogu zaključili kako nam je bilo 

divno sudjelovati bez obzira što nismo pobijedili!                                                                                                                                                                       

Katarina Jelić, članica Crvenog križa, 8. a 

 

Posjet mons. Đure Hranića, đakovačko-

osječkog nadbiskupa i metropolita 

    Dana 10. ožujka 2015. u Župi svete Katarine održana je 

kanonska vizitacija. Mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki 

nadbiskup i metropolit, je u sklopu svojeg rasporeda odvojio 

vrijeme i za učenike i učitelje. Veselog duha i nasmijana lica 

pozdravio je sve koje je susreo. S učiteljima se susreo u 

zbornici i razgovarao o aktualnim promjenama u školi, ali i o 

učenicima koji svojim radom, znanjem i sposobnostima 

predstavljaju školu na natjecanjima. Pohvalio je učenike što 

su marljivi i vrijedni te svojim riječima dao podršku 

učiteljima u njihovom radu. 

    Nas učenike je pozvao da idemo u Crkvu i ne zaboravimo 

Boga jer On je uvijek s nama. Posebno nas je pozvao na 

poslušnost prema roditeljima i učiteljima. Srdačno je pozvao 

osmaše - ako ne znaju koju srednju školu upisati, neka se 

obrate Bogu te krenu putem Krista i pođu u samostane gdje 

nas sve s radošću očekuje. Govorio je o natalitetu u 

Nijemcima i okolnim selima. Također je spomenuo da je 

prije deset godina natalitet bio znatno veći, posebice u 

Donjem Novom Selu, što se u posljednje vrijeme 

promijenilo, a malo djece dovodi do nestajanja sela i starenja 

stanovništva. 

    Kako je vrijeme prolazilo i bližio se kraj dana, tako je 

došla na red i zajednička sveta misa. Za vrijeme svete mise 

krizmanici naše Župe poklonili su simboličan poklon mons. 

Đuri Hraniću u ime cijele župne zajednice te su ga pozdravili 

prigodnim govorom. Nakon svete mise održan je sastanak s 

čitačima, ministrantima i pjevačima. Na sastanku je 

spominjao kako su, citiram, "najbolji među najboljima baš 

ministranti, čitači i pjevači". Svojim govorom je potaknuo 

sve nas nazočne da i dalje nastavimo širiti dobru volju, ljubav 

i Božju riječ. Čitače je pozvao neka nastave širiti lijepu riječ 

te da svojim izgledom ne privlače pozornost na sebe, nego da 

lijepo interpretativno pročitaju čitanje.                                                                                                                                  

Monika Klem i Katarina Đurašević, 8. a 

 


