
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

 

 DOGAĐANJA               21. 

Uspjeh džudašica na državnom 

natjecanju 

    Kaštel Sućurac je 23. ožujka 2015. postao 

domaćinom  najboljih džudaša i džudašica iz cijele 

Hrvatske. Na završnici Državnog prvenstva školskih 

sportskih društava sudjelovala je i ekipa džudašica iz 

Nijemaca, voditelj Josip Piljić,  i ostvarila 5. mjesto. U 

pojedinačnim nastupima učenice Lorena Đulabić i 

Tamara Reštarović ostvarile su 2. mjesto, a učenica 

Adriana Ištvanović 3. mjesto. 

 

Što vas je dovelo do natjecanja u Kaštel Sućurcu? 
Lorena: Na natjecanje nas je dovelo osvojeno 1. mjesto 

na županijskom natjecanju u Vinkovcima. 

 

Kako vam je bilo? Jeste li se dobro proveli? 
Adriana: Na natjecanju je zaista bilo zanimljivo i napeto. 

Zabavili smo se i upoznali puno novih ljudi. 

 

Koje ste mjesto osvojili? 
Josipa: Ja sam bila 5. mjesto, Lorena i Tamara 2., a 

Adriana 3. 

Adriana: A ekipno smo osvojile 5. mjesto. 

 

Je li bila velika konkurencija? 
Lorena: Konkurencija je bila velika, ali uz trud i 

treniranje postigle smo velike rezultate. 

 

Jeste li se bojale za svoj plasman? 
Josipa: Iako je konkurencija bila velika, nismo se bojale 

zato što vjerujemo u sebe i svoj trud, a još k tomu iza sebe 

imamo vrhunskog trenera, sportaša i čovjeka - gospodina 

Josipa Piljića! 

 

I za kraj - po čemu ćete najviše pamtiti ovo 

natjecanje? 
Adriana: Pamtit ćemo ga po višesatnoj vožnji u dizalu u 

društvu Kineza koji su nas jako nasmijali i razveselili naš 

boravak u Kaštel 

Sućurcu.                                                                                                

                    Marta Spaić, 8.a. 
 

                                      

Marljivi i napredni geografi 

Napredni geografi su tijekom ove školske godine bili 

zaista marljivi; sudjelovali su na školskom natjecanju iz 

geografije te svoje kreativne radove poslali na nekoliko 

natječaja.Na Međunarodnom likovno-literarnom 

dječjem natječaju 2015. za hrvatsku djecu širom 

svijeta u organizaciji Hrvatske kulturne zajednice u 

Švicarskoj učenica Melani Nikolić, 8. b razred, je 

osvojila 3. mjesto za likovni rad Pokladno jahanje. Za 

sudjelovanje u istom natječaju i kreativnost u radu 

zahvalnicu je dobila učenica Maja Knežević, 7. ? 

razred. Na Natječaju za dječju kartu svijeta Moje 

mjesto u današnjem svijetu je poslano nekoliko 

radova i učenici su za sudjelovanje dobili 

zahvalnicu. Učenici su također poslali svoje radove i 

na natječaj DUZS-a za izradu likovnih, literarnih i 

foto radova na temu katastrofa i snaga zaštite i 

spašavanja te sudjelovali u projektu za Dan planeta 

Zemlje.                     Ika Lucić, učiteljica geografije 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


