
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 DOGAĐANJA               17. 

Natjecanje u poznavanju hrvatskog jezika 

    Tijekom prvog polugodišta učenici sedmih i osmih 

razreda pripremali su se za natjecanje u poznavanju 

hrvatskoga jezika. To je značilo ponoviti i proširiti gradivo 

od prvih pisanih spomenika do današnjeg vremena, 

cjelokupnu hrvatsku slovnicu, naučiti i nova pravopisna 

pravila, zaista to je značilo puno truda i rada! 

    Marljivo su učenici pristupili uvježbavanju zahtjevnih 

zadataka. U školi smo organizirali Školsko natjecanje 

4.veljače 2015.g., a trajalo je 90 min. Najuspješnija je bila 

učenica 7. a razreda Ana Mužik koja je pozvana na 

Županijsko natjecanje učenika Vukovarsko-srijemske 

županije u poznavanju hrvatskoga jezika, a održalo se 4. 

ožujka 2015.g. u Vinkovcima. Ana se našla među 

najboljim učenicima u našoj županiji. Čestitamo našoj 

Ani! 

   Silvija Landeka-Krtić, učiteljica hrvatskog jezika 

 

                                      

 

 

 

 

Pomrčina Sunca 

    Dana 20. ožujka 2015. imali smo priliku vidjeti 

najavljivanu pomrčinu Sunca. Na obali Bosuta Mladi 

Općine Nijemci pripremili su teleskop, s ugrađenim 

zaštitnim filterom, i pozvali učitelje i učenike na 

promatranje pomrčine. 

    Rečeno nam je da ne gledamo ravno u Sunce i ne slikamo 

mobilnim uređajima zbog opasnosti oštećenja vida i samog 

uređaja. Pomrčina je započela u 9.29 sati i trajala do 11.49 

sati. Pod 4. satom učenici 6., 7. i 8. razreda su u pratnji 

učitelja otišli na šetnicu uz Bosut gdje je bila postavljena 

posebna oprema za promatranje tog posebnog događaja. Svi 

učenici su imali priliku gledati kroz teleskop, s ugrađenim 

zaštitnim filterom, i vidjeti kako mali dio Mjeseca prekriva 

Sunce. 

    Iako je izgledalo zanimljivo, na kraju su učenici bili i 

malo razočarani. Očekivali smo više – očekivali smo mrak, 

potpunu pomrčinu! Sljedeća djelomična pomrčina bit će 

2022. godine, a potpunu pomrčinu morat ćemo čekati čak do 

2081.      Marinko Subotić, 8. b 

 

Jedno dijete - jedan proizvod 

    Uskrs je pred vratima, a mnogi ga neće biti u mogućnosti dočekati na način na koji to 

svi zaslužujemo. Upravo je iz tog razloga naša škola odlučila pokrenuti humanitarnu 

akciju „Jedno dijete-jedan proizvod“.  Akcija će se održati u razdoblju od 24. –26. ožujka 

2015. godine (utorak – četvrtak), a naglasak akcije stavljen je na prikupljanje hrane čiji 

rok uporabe dulje traje i higijenskih potrepština s ciljem pomoći najugroženijim 

obiteljima. 

    Pozivaju se svi učenici, učitelji i nenastavno osoblje škole da se uključe u ovu 

hvalevrijednu akciju doniranjem jednog proizvoda te svoje donacije donesu i ostave u 

kutije koje se nalaze na ulazu u školsku kuhinju. Na dan završetka akcije svi će se 

prikupljeni proizvodi donirati župnom Caritasu, koji će donaciju podijeliti obiteljima u 

potrebi s područja Nijemaca, Donjeg Novog Sela i Đeletovaca. 

    Svakim smo danom sve svjesniji kako oko nas žive obitelji koje si ne mogu osigurati 

kvalitetan obrok. Stoga Vas sve molimo da se uključite u ovu akciju i pomognete da im, 

barem privremeno, omogućimo ono najnužnije. 

    Dokažimo kako, i u ovim teškim vremenima, imamo veliko srce i kako rado 

pomažemo onima kojima je to najpotrebnije. Sigurni smo kako ćemo ovom akcijom 

postići odlične rezultate i svi zajedno nadolazeće uskrsne blagdane provesti u sretnom 

ozračju! Vaše malo nekome je puno!                                                                                                                                                                                                                                  

Gorana Hasel, školska knjižničarka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


