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VIJESTI
PETO DRŽAVNO NATJECANJE U
POZNAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA 1

m

Ogulinu i na Bjelolasici ll.-13.
svibnja 2000. godine održano je
5. državno natj ec anje u poznavanju hrvatskoga jezika. Domaćin i organizator natjecanja bila je Gimnazija u
Ogulinu. Potrebno je najprije zahvaliti
ravnateljici prof. Mariji Magdić i svim
profesorima i učenicima na dobroj organizaciji i ugodnom boravku.
U Državnom povjerenstvu na čelu s
akademikom Stjepanom Babićem bili su
prof. Margarita Vrbanović, viša savjetnica u Ministarstvu prosvjete i športa i profesorice Mirela Barbaroša-Šikić, Marcela
Boban, Marina Čubrić, Zorica Klinžić,
Marica Kurtak, Ana Mesić, Neli Mindoljević, Jelena Vignjević. Tri članice Povjerenstva nisu bile na natjecanju zbog
spriječenosti, mr. Nives Opačić. dr. Zrinka Jelaska i prof. Dinka Juričić.
Domaćini su natjecanje organizirali pod
motom "Sve mi je na hrvatskom, hrvatski
mi je sve." i dvaju se radnih dana uistinu
osjećala takva atmosfera, kao na velikom
satu hrvatskoga jezika. Ovaj peti put natjecanje je svoj prvi, mali jubilej obilježilo zaista svečano - svi su bili poneseni
natjecateljskim žarom i svi su željeli biti
prvi. Natjecanje je uistinu počelo živjeti
pravim životom, što se najbolje vidi svake
godine po sve većem broju sudionika.
K vali tetan rad kolegica i kolega u školama očituje se i u tome što veliku većinu
njih već pet godina zaredom susrećemo

na natjecanju, a ohrabruje i svake godine
sve veći broj natjecatelja na županijskoj
razini. Zaista je vrlo težak zadatak povući
crtu koja određuje da samo oni iznad dolaze na državno natjecanje jer svi su oni
zapravo svojim radom i trudom zaslužili
taj dolazak, ali bodovi su najobjektivniji
suci u ovom slučaju.
Na četirima dosadašnjim državnim natjecanjima, u Osijeku, Zadru, Zaboku i Vodicama, sudjelovala su 274 natjecatelja, a
na županijskim natjecanjima oko 3600. Na
županijskim natjecanjima ove godine testove je pisalo oko tisuću učenika, dakle u
proteklih pet godina oko 4600 učenika
prošlo je kroz posebnu pripremu nastave
hrvatskoga jezika.
Ove godine u Ogulinu se natjecalo 79
učenika osnovnih i srednjih škola i posebno se radujemo što je zaživjelo i natjecanje za osnovnu školu.
Državno povjerenstvo vjeruje da će
ovakvim natjecanjima, bolje reći okupljanjima zaljubljenika u hrvatski jezik, potaknuti i nastavnike i učenike na što bolji,
a to znači aktivniji rad u nastavi. Sada
već nakon pet godina naši prvi pobjednici
na državnim natjecanjima uspješno završavaju studij kroatistike i to ohrabruje i
njihove mentore i članove Povjerenstva.
Naime, natjecanje i izravno potiče uče
nike na studij kroatistike: prva tri mjesta
u 4. razredu imaju izravan, automatski
upis na studij kroatistike na sva četiri sveučilišta, naravno ako to žele, a ostali dobivaju za to već određen broj bodova u
prijamnom postupku. Nadamo se da će i

Upravo je u Metkoviću održano šesto, a mi smo evo stigli objaviti o petome. Mislimo da je to važno radi onih koji su se potrudili i radi podmlatka jer se među
njima može naći koje jezikoslovno 1me.
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ovogodišnji pobjednici, a i svi ostali, najbolje što mogu iskoristiti svoj uspjeh i za
koju godinu i oni kao mentori doći na natjecanje.
Diplome i pohvalnice natjecateljima
podijelio je doministar prosvjete i športa
dr. Zlatko Miliša.
Ovo su ovogodišnji ponajbolji natjecatelji i njihovi mentori:
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2. Željka Drenški, Gimnazija, Čakovec,
prof. Mirjana Vidović
2. Pamela Vidović, II. gimnazija, Osijek,
prof. Ljerka Dobaj-Ristić
3. Marija Kolarić, Gimnazija, N. Gradiška, prof. Ljiljana Plačnik
3. Sanja Letica, Il. gimnazija, Osijek, prof.
Ljerka Dobaj-Ristić

VII. razred
l. Patricia Živković, OŠ D. Trstenjaka, Hrv.
Kostajnica, prof. Rada Cikluša
2. Mišela Novaković, OŠ Domašinec, Domašinec, prof. Mira Janjanin
3. Marko Petreković, OŠ A. Augustinči
ća, Zaprešić, prof. Doris Kuhta
3. Barbara Vukovarac, OŠ Š. K. Benje,
Zadar, prof. Jadranka Miliša
3. Iva Žaja, OŠ Majstora Radovana, Trogir, prof. Rosa Skelin

III. razred.
l. Snježana Stanarević, Il. gimnaziJa,
Osijek, prof. Jasna Galić
2. Siniša Petković, III. gimnazija, Osijek,
prof. Davor Tanocki
3. Domagoj Dlaka, SŠ Vrbovec, prof. Jure Žgela
3. Sonja Novak, Gimnazija, Beli Manastir, prof. Julijana Vladetić
3. Lidija Škrinjarić, Gimnazija P. Preradovića, Virovitica, prof. Ivana Bešir
3. Marina Smrjak, SŠ Ivanec, prof. Ružica Žunar

VIII. razred
l. Lucija Maleković, OŠ A. Augustinči
ća, Zaprešić , prof. Slavica Martinko
l. Sandra Tukić, OŠ Spinut, Split, prof.
Katja Lolić
2. Dino Šepac, OŠ V Gortana, Rijeka, prof.
Davorka Fabijanić
3. Ana-Marija Županić OŠ A. Starčevi
ća, Lepoglava, prof. Marija Vujić

IV. razred
l. Marija Kraljević, Gimnazija, Karlovac,
prof. Branka Kličarić
2. Ivana Repac, SŠ Mate Balote, Labin,
prof. Božica Visković
3. Vesna Kristek, II. gimnazija, Osijek, prof.
Jasna Galić

I. razred

Svima njima želimo uspjeh u daljnjem
školovanju s nadom da ćemo se vidjeti na
sljedećim natjecanjima.

l. Ivan Tomljenović, XV. gimnazija, Zagreb, prof. Vesela Mađerić
2. Anamarija Čondor, Isusovačka klasična
gimnazija; Osijek, prof. Ružica Filipović
3. Martina Nakić, Gimnazija J. Barakovića, Zadar, prof. Tatjana Kamber
II. razred
l. Marija Kušt, V gimnazija, Zagreb, prof.
Lidija Farkaš

Marina Ćubrić

