
 

 
Breza Stranica 2 

    B r e z a 

Izdavač: Osnovna škola Slavka Kolara  
Za izdavača: Vera Obrovac, ravnateljica 
Uredništvo: 
 Učenici: Valentina Mišeta, Alen Đuroković, Mihaela Kramarić, Domagoj Bratković,  
 učitelji predmetne i razredne nastave i Anita Kalađija-Palić, prof.,stručni  
 suradnik knjižničar 
Adresa Uredništva: Ul. Braće Petr 2, 43284 Hercegovac 
E-mail: os-hercegovac-001@skole.htnet.hr  
Odgovorna urednica: Vera Obrovac, ravnateljica 
Lektura i korektura: Stjepan Banas, prof. 
Računalna obrada i grafički urednik: Blaženka Živoder, učiteljica informatike 
Likovno oblikovanje i naslovnica: Zdravko Damjanović, prof. i Zrinka Cjetojević, učiteljica RN  
Tisak: Školska knjiga, d.d.,Zagreb 
Naklada: 500 primjeraka 

U OVOM DVOBROJU 

 

Na pravom putu (riječi ravnateljice), str. 3. 

U svijetu misli, riječi i djela učenika  i učitelja 

razredne nastave, str. 4.-7. 

Srce govori, a tambura svira, str. 8. 

Do znanja dodatnom nastavom i radionicama 

za vrijeme zimskog odmora, str.9. 

Od računala do računala i kometske jezge,            

str.10. i 11. 

Srcem u pohode, str. 12. 

Iz pera stručnih suradnika, str. 13. i 14. 

Naši čuvari i čuvarice prirode i njezinih       

dobara (Eko bilten), str. 15.-22. 

U svijetu svjetlosti hrvatske riječi  

literarno– novinarske družine, str. 23.-29. 

Plave se boje Školskog športskog kluba       

Dinamo, str. 30.-33. 

Učimo engleski, str. 34. 

Razbibrige, str. 35. 

DRAGI ČITATELJI, 

Poklanjamo vam još jedan školski list “Breza” s 

namjerom da upoznate najznačajnija dogaĎanja u 

našoj školi kroz protekle dvije školske godine.      

Uredništvo je bilo u “stotinu muka” jer bilo je tri 

puta više priloga, (pisanih, slikarskih i fotografskih) 

nego što smo mogli uvrstiti u ovaj dvobroj. Bilo bi 

dobro kada bismo mogli tiskati list barem jednom 

godišnje, ali nema novaca, vlada recesija, tako da 

smo se i mi prisiljeni ponašati recesijski, no vjeruje-

mo da smo ipak uspjeli u svojoj nakani i tekstovima, 

fotografijama i slikama pokazati rad i djelatnost  

učenika i učitelja te prezentirati našu školu u ozračju 

stvaralaštva i kreativnosti i da ćete se uvjeriti da smo 

bili vrijedni i marljivi i da smo ostvarili puno toga po  

čemu ćete nas moći prepoznati.  

U ime Uredništva,  

Valentina Mišeta, VIII. razred 



 

 

Ravnateljica naše škole i Osnovne škole iz 

Martinaca 

    B r e z a 

Breza Stranica 3 

Poštovane čitateljice i poštovani čitatelji, 

        prošle su dvije godine od našeg prethod-

nog susreta. Kakvi smo bili i koliko smo      

postigli, stvorili, razvili, unaprijedili, ocijenit 

ćete čitajući ovu Brezu. Zakoračili smo u treće 

tisućljeće. To je vrijeme suvremenih informaci- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jskih tehnologija i prava je umjetnost odabrati 

informacije koje će nam uljepšati život i      

unaprijediti  stvaralaštvo. Nove tehnologije i 

njihova lagana dostupnost udaljuju nas jedne 

od  drugih, potiskuju u nama ljudske osobine, 

tako da možemo primijetiti da su gotovo nestali 

prijateljski razgovori, spontana druženja,     

nesebična pomoć.  

Ravnateljica: Vera Obrovac  

Pozdravna pjesma našeg zbora prijateljima iz Martinaca 

U ovoj Brezi saznat ćete o brojnim aktivnostima      

različitih sadržaja, koje smo provodili uz redovitu nas-

tavu. Bogata kulturna i javna djelatnost, projekt Eko-

škole, suradnja sa školom iz Martinaca, učenički susreti 

i natjecanja do državne razine, potiču svakoga tko cije-

ni rad, da bude svjestan koliko je ljubavi i vremena   

uloženo da budemo to što jesmo. Suradnja s našim  

sunarodnjacima iz Martinaca iz MaĎarske pokazuje 

važnost njegovanja i očuvanja hrvatskoga jezika i kul-

ture, najveće vrijednosti svakog naroda.  Prijateljstvo i 

povezanost  dviju škola traju od 1997. godine, te naši 

prijatelji i mi, svake godine s oduševljenjem ostvaruje-

mo brojne kulturne sadržaje. 

       Od neizmjerne je važnosti reći da smo pokrenuli 

humanitarne akcije za pomoć djeci bez  roditeljske  

skrbi i djeci s posebnim potrebama. Ovo govori da nas 

nije potpuno zaokupila utrka s vremenom, već da smo 

svjesni da  svatko treba dobiti šansu i imati prijatelje. 

        Protekle dvije godine ostat će zapamćene i po  

provoĎenju vanjskog vrjednovanja i samovrjednovanja. 

I ovim segmentom našeg rada možemo biti izuzetno 

zadovoljni. Uvjerili smo se da smo na pravom putu, a 

učenici i njihovi roditelji podržavaju nas u svim plani-

ranim aktivnostima. Možda je ovo neskromno, ali kao 

ravnateljica, ponosna sam na postignuća koja su ostva-

rili naši učenici.  

NA PRAVOM PUTU  
 Ovo je izuzetno važno za djecu i mladež 

koji tek izgraĎuju svoje stavove. Na nama     

odraslima je da im u tome pomognemo, da ih 

usmjeravamo, imajući pri tom na umu da je 

svatko od nas različit, sa svim svojim manama i 

vrlinama. Zato je važno da se ne udaljavamo 

jedni od drugih, razvijamo meĎusobno povjere-

nje i poštujemo različitosti. Sigurna sam da svat-

ko od nas ima barem jednu vrlinu. 

        Tijekom protekle dvije školske godine, u 

izvrsnim uvjetima, 

učenici, učitelji i svi 

radnici škole radili su 

kontinuirano, uspješ-

no  ostvarivali plani-

rane zadaće i tako 

postigli značajne   

rezultate.  

Naša prepoznatljivost     

postaje sve uvjerljivi-

ja na mnogim druš-

tvenim područjima i 

razinama.  

Čestitam im od srca. Njihov uspjeh je i naš uspjeh, i zato 

treba istaći da smo zajedničkim radom dali značajan 

doprinos razvoju odgojno-obrazovnog sustava u Općini 

Hercegovac, Bjelovarsko-bilogorskoj  županiji i Repub-

lici Hrvatskoj. 

        Zahvaljujem svima koji su nam na bilo koji način 

bili potpora i vjerujem da ćemo i dalje prihvaćati i     

uspješno rješavati sve izazove današnjeg vremena. 


