
 

 

Od 6. — 9. travnja 2006.u 

Poreču je održano državno prvenstvo u 

svim sportskim kategorijama. Tako 

smo moja suigračica Petra Lehkec i ja 

nastupile u kategoriji stolnog tenisa. 

Stigavši u Poreč, nakon kratkog od-

mora, započelo je svečano otvorenje i 

izvlačenje grupa za svaki sport. Drugi 

dan rano ujutro krenuli smo na put do 

Pule gdje se održavalo natjecanje u 

našem sportu.  

Stigavši tamo, nakon kratkoga 

zagrijavanja, ravnateljica škole pro-

glasila je natjecanje otvorenim. Na-

jprije su se razigravale grupe. U našoj 

grupi susreli smo se s domaćinima Pu-

lom, Viroviticom i Dardom. Prvi meč 

igrali smo s Pulom i odnijeli pobjedu s 

3/1, iako je bilo vrlo napeto. Drugi meč 

odigrale smo s Viroviticom koji je 

završio istim rezultatom od 3/1. Zatim 

je bilo malo lakše, Dardu smo pobi-

jedili 3/0. S tim rezultatima bili smo 

prvi u grupi i plasirali se među prva tri 

mjesta, zajedno sa Šemovcom i Crik-

venicom. Ubrzo je došao odlučujući 

meč za ulazak u finale a to je bilo s 

Crikvenicom i, na naše iznenađenje, 

vrlo smo lako pobijedili s 3/0. Šemovec 

je postigao isti rezultat kao i mi, tako 

da smo se našli u borbi za prvo mjesto. 

Cijeli meč trajao je oko dva sata, i na-

kon vrlo napetih setova, Šemovec je 

odnio pobjedu s 3/2. Tako je bio ko-

načno objavljen plasman i podijeljene 

nagrade. Šemovec je zauzeo prvo 

mjesto, mi drugo, a Crikvenica treće.  

Zadovoljni rezultatom prosla-

vili smo naš uspjeh zajedno s voditel-

jem Maldenom Dešićom, prof. 

 

Lucija Fileš 8.c 

SPORTSKA NATJECANJA 

Učenici naše škole sudjelovali su u gotovo svim sportskim natjecanjima koja se organ-

iziraju na razini županije i države, ali najbolji rezultati postignuti su u  stolnom tenisu i 

tenisu. 

 

 

 

Ostali rezultati 

ŠŠK “ČAK”: 

 

Državno natjecanje:   

♦tenis (učenici) – 5. 
mjesto, Petar Šven-
da, 6.b, Marin Šuica, 
4.b, Luka Bartolić, 
6.a, voditelj: Nikola 
Šuica, prof.  

 

Županijsko natjeca-
nje: 

♦košarka (učenici) – 
2. mjesto, voditelj: 
Mladen Dešić, prof. 

♦kros – 1. mjesto, 
Ivan Kraljek, 5.a, vo-
ditelj: Mladen Dešić, 
prof.  

 

 

 

Ove godine bili smo 
domaćini natjecanja u 
nogometu, košarci, 
stolnom tenisu za 
učenike i učenice. 



 

 

Hrvatski jezik: Mario 

Taradi, 8.b - 11. mjesto, 

Petra Lapat, 8.b - 13. 

mjesto. Voditeljica: 

Cilika Tarandek, učitel-

jica. 

Engleski jezik: Nina 

Šoltić, 8.c – 8. mjesto, 

Marta Geršak, 8.c – 12. 

mjesto, Korina Sandrin, 

8.c – 19. mjesto. Voditel-

jica: Ida Somi, učiteljica. 

Njemački jezik: Mario 

Taradi, 8.b — 3. mjesto. 

Vodi t e l j i ca :  Nives 

Posavec, prof. 

Matematika: Aleksan-

dra Makarova, 8.c - 6. 

mjesto. Voditeljica: 

Terezija Magdalenić, 

učiteljica 

Biologija: Josip Sedlar, 

8.b – 15. mjesto, Karlo 

Blažeka, 7.b – 24. 

mjesto, Matija Bogdan,  

7.b – 25. mjesto. Voditel-

jica: Ljiljana Obadić, 

prof.   

Kemija: Katjana Krhač, 

8.c – 8. mjesto, Jelena 

Lukša, 8.b – 14. mjesto, 

Aleksandra Makarova, 

8.c – 18. mjesto, Saša 

Sudec, 8.c – 19. mjesto. 

Voditeljica: Ljiljana 

Obadić, prof. 

Fizika: Marko Kancijan, 

8.c - 10. mjesto. Voditel-

jica: Kristina Bihar, prof. 

Povijest: Mario Taradi, 

8.b – 3. mjesto, Jelena 

Lukša, 8.b – 17. mjesto. 

Voditeljica: Snježana 

Odak-Hrkač, prof.  

Zemljopis: Alan Horvat, 

5.a, Bruno Blažeka, 5.a – 

7. mjesto, Igor Puhač, 5.a 

– 27. mjesto. Voditeljica: 

Biljana Hlišć, prof. 

cijele Hrvatske. Naši 

učenici sudjelovali su u 

kategoriji vožnje robota I 

postigli sljedeće rezul-

tate: Marko Kancijan, 8c 

osvojio je 1. mjesto, a 

Ivan Štrek, 6.a, 6. mjesto. 

Voditelj: Gordan Barto-

lić, prof. 

 N a t j e c a n j e 

mladih tehničara ove se 

godine održalo u Kral-

jevici od 23. — 27. svib-

nja. Naša škola može se, 

već  t r ad i c iona lno , 

pohvaliti najboljim rezul-

tatima. Ukupno je sud-

jelovalo 22 učenika iz 

I ove godine učenici naše škole sudjelovali su na brojnim 
županijskim natjecanjima i postigli izvrsne rezultate. 

ROBOTIČARI VEĆ PETU GODINU NAJBOLJI! 

 

Luka Cigler, 5.b – 3. 

mjesto na državnom 

natjecanju iz zemljopi-

sa, voditeljica: Biljana 

Hlišć, prof. 

 

Luka je proučavao 

imaju li sva mjesta na 

istoj geografskoj širini 

istu klimu, kako geog-

rafska širina utječe na 

klimu, zašto je klima 

različita? 


