
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

      18.       DOGAĐANJA 

Volim mlijeko - natjecateljski duh 3. 

razreda 
Kreativni likovni natječaj Dukata "Ja volim 

mlijeko" završen je izborom 12 najkreativnijih 

radova učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih 

razreda osnovnih škola. 

Cilj kreativnog natječaja Dukata "Ja volim mlijeko!" 

jest poticanje likovne kreativnosti i stvaralaštva 

učenika, ali i isticanje važnosti pravilne i 

uravnotežene prehrane, svakodnevne konzumacije 

mlijeka i mliječnih proizvoda za pravilan rast i 

razvoj djece školskog uzrasta. 

Svim sudionicima kreativnog natječaja Dukata "Ja 

volim mlijeko!" uručene su zahvalnice za uloženi 

trud i kreativnost. 

Na natječaju su sudjelovali učenici 3. 

razreda u Nijemcima: Petra Šibalić, Lucija Šibalić, 

Angela Arnold, Antonio Jokić Ružić i Luka Klem, a 

za likovni natječaj ih je pripremala učiteljica 

engleskog jezika Mirela Dekanić. 
 

Učenička zadruga „Bosut“ uspješno predstavila svoj rad 

U Osnovnoj školi fra Bernardina Tome Leakovića u Bošnjacima dana 

17. travnja 2015. održana je 13. smotra učeničkih zadruga Vukovarsko-

srijemske županije. 

Na smotri je sudjelovalo samo 15 učeničkih zadruga s područja 

Vukovarsko-srijemske županije, a među njima i naša Učenička zadruga „Bosut“, 

voditeljica Vinka Škrobo. Nakon pozdravnog govora ravnatelja i prigodnog 

programa, prosudbeno povjerenstvo je ocjenjivalo izvješća o radu učeničkih 

zadruga, izložbene panoe te praktični prikaz rada.  

Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i sport Jadranka Mustapić-

Karlić je pohvalila trud, rad, kreativnost i upornost voditelja i zadrugara. Na kraju 

smotre proglašeni su i najbolji, a naša Učenička zadruga „Bosut“ je podijelila 

četvrto mjesto i za sudjelovanje na natjecanju dobila zahvalnicu. 

Katarina Jelić, 8. b 

 

Mladi čuvari prirode – Centar za 

promatranje ptica Nijemci 

    Mladi čuvari prirode u suradnji s Općinom Nijemci 

organizirali su terensku nastavu i radionicu u petak, 17. 

travnja 2015. U programu su sudjelovale osnovne škole 

iz Slakovaca, Retkovaca, Otoka, Privlake i Nijemaca.  

    Naši učenici, Nika Sučić, Matea Geljić i Josip 

Đurašević aktivno su se uključili u radionice. Na 

samome početku  učenike su dočekali voditelji projekta 

Centra za promatranje ptica Nijemci te ukratko 

predstavili sam projekt, njegov sadržaj, cilj i način 

realizacije. Nakon toga učenici su imali priliku čuti nešto 

o vodenim i kopnenim pticama koje su zastupljene u 

našem kraju te načinu njihova glasanja. Na kraju 

prezentacije učenicima su podijeljeni dalekozori i zadaci 

– listići na kojima su trebali bilježiti učestalost 

pojavljivanja određene ptice. Nakon Pastoralnog centra 

svi zajedno smo se uputili prema parku te zajedno 

promatrali ptice. U  10 sati i 40 minuta učenike je na 

arboretumu čekao brod sv. Katarina koji ih je laganom 

vožnjom odvezao prema Đeletovcima. Učenici su putem 

promatrali ptice dalekozorima, družili se i divili 

bogatstvu prirode koji ih svakodnevno okružuje. Izlet je 

završio u 12 sati dogovorom o sljedećem susretu u 

svibnju. Suzana Tomašević, edukatorica-rehablitatorica 


