
 

  

The Buzz 
 

Profilov natječj za najbolji časopis na engles-

kome jeziku okupio je učenike viših razreda naše 

škole: Babić L., Vugrač L. – 6.a, Bartolić L., Brajko-

vić S., Gradečak A., Mikulčić M., Rusak L., Žganec 

T. – 7.a, Maruševac T. – 8.b. Ideja je bilo mnogo, a 

uz pomoć profesorice engleskoga jezika Ivanke No-

vak, uspješno smo ih ostvarili. Pisali smo o 

sportskim i ostalim novostima u školi, hobijima, do-

gađajima u našemu gradu… I tako je nastao The 

Buzz. Svi smo bili zadovoljni postignutim rezulta-

tom. 

Tena Maruševac, 8.b 

 

Što je pošteno? 

Na Nacionalnoj smotri  za ljudska prava su-

djelovali smo projektom Što je pošteno? Proučavali 

smo podjelu poslova među Međimurcima. Anketira-

jući po kućama, došli smo do ovih zaključaka: Žene 

rade lakše kućanske poslove, a muškarci teže te pos-

love izvan kuće. Projekt smo uspješno prezentirali i 

dobili ponudu za snimanje kratkog filma o obavlja-

nju naših kućanskih poslova i druženju s prijatelji-

ma. Film je bio prikazan  u emisiji za mlade Nulti 

sat. U projektu su sudjelovali: Borković S., Bašek 

L.- 8.a, Dobrovoljec I., Mezga I.- 7.b 

Luka Bašek, 8.a 

Za Nacionalnu smotru za ljudska prava odr-
žanoj u svibnju priredili smo projekt Ovis-
nost, ne hvala! U projektu su sudjelovali: Ig-
rec A., Janči A., Žganec T. - 8.a, Dobrovoljec 
I. - 7.b  

 
Mali folklor 
 

U našoj školi već tradicionalno djeluje folklor 

kao jedna od izvannastavnih aktivnosti. Ove godine u 

folklor su uključeni učenici od 1. do 4. razreda. Vrije-

dno i marljivo vježbaju tijekom cijele školske godine. 

Ostvarili smo dobru suradnju s KUU Veseli Međi-

murci s kojima smo organizirali zajedničke radionice 

za djecu i njihove roditelje. Naučene brojne dječje 

plesove i igre pokazali smo na brojnim nastupima u 

školi i izvan nje: djeci za Božić Čokoland, dječji faš-

nik, Čokolino Višebojac, Dani Međimurske županije, 

Zlatna srca malog grada. 

Ove školske godine očekuje nas još i smotra 

malog folklora koju s nestrpljenjem očekujemo i na-

damo se dobrim rezultatima. 

Dubravka Hamer, Gordana Kolarić, voditeljice 
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Školska košarkaška liga 
 

Uz naporne treninge, na žalost samo jednom 

tjedno, uspjeli smo napraviti momčad i uključiti se u 

projekt Školske košarkaške lige. Sastavili smo mom-

čad II. osnovne škole Čakovec i Osnovne škole Iva-

novec. Ovo je druga sezona Školske košarkaške lige 

koja je karakteristična po načinu igranja. Naime, 

momčad se sastoji od dječaka i djevojčica dviju ško-

la. Prvu četvrtinu igraju djevojčice, drugu dječaci, 

treću djevojčice i četvrtu opet dječaci. Uvijek se ig-

raju i uzvratne utakmice.  

   Put do završnice izgledao je ovako. Uvjer-

ljive pobjede protiv Murskog Središća i Osijeka, ali 

izgubili smo od Virja u gostima. Kod kuće bolje smo 

se pripremili, ali i opustili pa smo pobijedili više od 

deset koševa razlike. To nas je vodilo u završnicu, u 

Osnovnu školu Mate Lovrak u Zagrebu, 24. svibnja 

2007. godine. Zaista uzbudljiva utakmica do posljed-

nje sekunde. Tijekom cijelog natjecanja izmjenjivala 

su se naša i njihova vodstva. U zadnjoj četvrtini 

Lovro Rusak postigao je pobjednički koš.    

Dobili smo medalje i nagrade te dva pehara, 

jedan privremeni te jedan stalni. Hvala našim trene-

rima, profesorima Bruni Kovačiću i Mladenu Deši-

ću.  
 

Helena Glumac, 6.b 

Ostali sportski rezultati: 
 
Košarka – dječaci – 1. mjesto u županiji, 1. mjesto 
u regiji, 5. mjesto u državi (Rovinj, od 2. svibnja do 
6. svibnja 2007.) 

Sastav: Hrkač A., Rusak L., Miše M., Šafranec 
E. - 7.a, Ivanek I., Mavrek J., Lapat V., Vurušić 
I., Kelin K. – 7.b, Moharić M. – 8.a,  Marciuš N., 
Fodor D. – 8.b 
Voditelj: Mladen Dešić, prof. 
 

Tenis – dječaci – 2. mjesto u županiji, 2. mjesto u 
regiji, 3. mjesto u državi (Rovinj, od 2. lipnja do 6. 
lipnja 2007.) 

Sastav: Švenda P. – 7.b, Šuica M. – 5.b, Bartolić 
L. – 7.a 
Voditelji: Palmira Šuica, Mladen Dešić, prof. 
 

Rukomet – dječaci – 1. mjesto u županiji, 3. mjesto 
u regiji 

Sastav: Klanfar D., Bašek L. – 8.a, Marciuš 
N., Fodor D., Bralić M., Bektešević E. - 8.b, 
Lesjak D. – 7.a, Sklepić P., Tkalčec F., Pus-
tić M., Švenda P. – 7.b, Pustić N. – 6.b, Top-
lek V. – 5.a 
Voditelj: Dario Varga, prof. 

 
Stolni tenis – dječaci – 2. mjesto u županiji, 7. mjes-
to u regiji 

Sastav: Lehkec R. – 5.b, Cigler L. – 6.b, Čeh 
M. – 6.c 
Voditelj: Mladen Dešić, prof. 

 

Košarka – djevojčice – 2. mjesto u županiji 
Sastav: Sabol M. – 5.a, Glumac H., Hlebec I. 
– 6.b, Šmitran E., Kovačić T., Šikić A., Zelić 
L. – 8.a 
Voditelj: Mladen Dešić, prof. 

 
Kros osnovnih škola Međimurske županije 

Ivan Kraljek, 6. razred - 1. mjesto 
Jelena Turk, 7. razred – 1. mjesto 
Filip Turk, 1. razred– 1. mjesto 

 


