
GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA, VARAŽDIN 

HALLEROVA ALEJA 3 

 

PREDMET: Izvješće s državne razine natjecanja Čitanjem do zvijezda za  

                    srednje škole  2015./ 2016. 

 

U petak, 15. travnja 2016. u prostorijama Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole, 

Varaždin organizirana je državna razina natjecanja Čitanjem do zvijezda. 

U našoj školi okupili smo više škola s područja Varaždinske županije. Oformili smo zajedničko 

tročlano povjerenstvo i organizirali zajedničko druženje natjecatelja, mentora i članova 

povjerenstva. 

Natjecanje je bilo  organizirano u informatičkoj učionici (B 24). Prije početka natjecanja 

posjetio nas je ravnatelj škole Zoran Hajek. Pohvalio je sve natjecatelje i zaželio im sreću te 

istaknuo kako se oni marljivo pripremaju za ovo natjecanje svjesni da ono ne donosi nikakve 

nagrade osim vlastitog užitka te pozvao natjecatelje neka se zabave i uživaju.  

Učenici su otvorili i počeli rješavati kviz u 12:00 sati. 

 

Škole koje su sudjelovale i njihovi mentori: 

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN, mentor Marinela Marčetić 

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN, mentor Božena Grd 

MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN, mentor Kornelija Klarić 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, mentor Ana Ravić 

GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN, mentor Irena Žunec 

 

Povjerenstvo: 

Ivana Štimec-Sajko, školska knjižničarka u Graditeljskoj prirodoslovnoj i rudarskoj školi 

Damir Posavec, psiholog i voditelj obrazovanja odraslih u Graditeljskoj prirodoslovnoj i 

rudarskoj školi 

Ksenija Perhaj, školska knjižničarka u Strojarskoj i prometnoj školi Varaždin – vanjski član 

povjerenstva 

 

 



Učenici koji su pristupili državnoj razini natjecanja: 

PRVA 
GIMNAZIJA 
VARAŽDIN 

DRUGA 
GIMNAZIJA 
VARAŽDIN 

MEDICINSKA 
ŠKOLA 

VARAŽDIN 

SREDNJA 
STRUKOVNA 

ŠKOLA 
VARAŽDIN 

GRADITELJSKA, 
PRIRODOSLOVNA 

I RUDARSKA 
ŠKOLA 

Laura Habulan 
2.G 

Monika Bešenić 
2.A 

Blaženka 
Grgurić 2.B 

Sara Sabol 3.L Bruno Plovanić 
2.A 

Ivana Pudmej 
2.G 

 Nikolina 
Jagenčić 2.B 

 Denis Jakopčić 
2.A 

  Maja Kušter 2.B  Lucija Šantić 2.K 

  Iva Cikač 3.A  Monika Benko 
2.K 

  Monika Škreb 
3.C 

 Ana-Marija 
Mrvčić 4.E 

    Marta Mihalić 4.E 

    Valentino Vučko 
4.A 

    Maja Dvorski 4.A 

    Dijana Sakač 3.F 
 

Svi učenici iz gore navedenih škola koji su stekli pravo na pristup državnoj razini natjecanja 

pristupili su rješavanju testa, osim učenice Tee Horžić koja je bila spriječena zbog drugog 

natjecanja organiziranog isti dan.  

 

Prvi dan natjecanja nije bilo pritužbi na pitanja. 

Svi natjecatelji završili su s rješavanjem testa prije predviđenog roka od 60 minuta.  

 

Napomena:  

Irena Žunec bila je školski knjižničar na zamjeni do 10. travnja 2016. u Graditeljskoj, 

prirodoslovnoj i rudarskoj školi te je ove godine s učenicima u kvizu sudjelovala kao mentor 

na svim razinama natjecanja. 

Ivana Štimec-Sajko kao stalno zaposleni knjižničar u gore navedenoj školi  na radno mjesto 

vratila se 11. travnja 2016. Ove godine knjižničarka Ivana Štimec-Sajko u kvizu je  sudjelovala 

u organizaciji završnog  zajedničkog druženja svih ekipa iz varaždinskih srednjih škola u 

knjižnici i on- line ispunjavanja kviza u učioni B24  te  kao član povjerenstva.  

 

 Knjižničarka: Ivana Štimec-Sajko, dipl.bibl.                                                                                                   

                                                                                                        Ravnatelj: Zoran Hajek, dipl. ing.  

 



 

Fotografije:  

 

 



 

 

 


