
Dragi učenici, roditelji, kolegice i kolege djelatnici, 

Danas je posljednji nastavni dan u prvom polugodištu ove školske godine. Svima želim zahvaliti na suradnji, 

uspješnom radu i ustrajnosti. Ovo polugodište bilo je znatno kraće, ali veoma uspješno. Imali smo preko 

četrdeset natječaja, projekata i događanja, a neka uzvraćaju na adresu škole jer su zapažena i nagrađena: 

2. mjesto na 15. reviji hrvatskog filmskog saveza (HFS) u kategoriji slobodnog stila; „Reci NE nasilju“. 

Priznanja i zahvalnice na natječaju „Napiši pjesmu i osvoji bicikl“ – Lions klub Vukovar. 

Uvršteni među pet najboljih škola u RH po udruzi Biovrt na natječaju „Mali čuvari prirode“. 

1. nagrada na natječaju „Najljepša učionica na otvorenom“ u Republici Hrvatskoj – HRT i mzo. 

Nagrada i priznanje( uz SŠ iz Bjelovara)  „Mirotvorna škola“ – Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. 

2. nagrada na županijskom natječaju za kratki film na temu „Lajkaj stvarni svijet, a ne virtualni“ – VSŽ 

3. nagrada na natječaju „3o godina Croatia Airlines“ – Croatia Airlines 

4 naša filma uvrštena na 15. Reviji kratke forme u Zagrebu. 

2. mjesto na županijskom natjecanju u šahu. 

1. mjesto na natječaju – Novi list i INA 

Zahvalnica za organizirane Dane medijske pismenosti 

Posebno sam ponosan na naša velika događanja u školi, kao što su: Kahoot matematički kviz na razini 

Cvelferije, Međunarodni festival stripa, Stipina večer, Koncert duhovne glazbe i naravno kao vrhunac svega, 

naša božićna priredba „&Crvenkapica“.  

DRAGI MOJI DJELATNICI I UČENICI, HVALA VAM SVIMA NA TOME!!! 

Odmorite se, zaslužili ste ! 

Odmor  traje od 23.prosinca 2019. do 5. siječnja 2020. 

Drugo polugodište, vjerujem još uspješnije, jer i traje dulje, započinjemo 7. siječnja 2020. 

Učenici Centralne škole, škole na Stanici idu prema svome uobičajenom rasporedu sati. 

Učenici škole u Selu u prvom tjednu dolaze po slijedećem rasporedu, a poslije po uobičajenom. 

1.c i 2.c – četvrtak 9.01.2020. od 10'14  nadoknada engleski jezik i vjeronauk 

3.c - četvrtak 9.01.2020. od 8 sati nadoknada engleski jezik i vjeronauk 

4.c – utorak 7.01.2020. od 9'50 sati nadoknada vjeronauka i i njemačkog jezika, a u četvrtak 9.01.2020. od 

8'55 nadoknada engleski jezik. 

Učenici PŠ u Rajevom Selu  idu na slijedeći način: 

1.i 3.k – od 7. siječnja svaki dan od 8'55 nadoknada prema uobičajenom rasporedu i dogovoru s učiteljicom 

2.i 4.k  – četvrtak 9.01.2020. od 10'14 nadoknada engleskog jezika i  

 - petak 10.01.2020. 4.k od 8'55 nadoknada njemačkog  jezika pa poslije vjeronauka, a 2.k dolazi 

10'40 na nadoknadu vjeronauka. 

Svima želim blagoslovljen i miran Božić,  

                                                             uspješnu novu kalendarsku 2020. godinu  

                                                                                                                              i sretan povratak u školu! 

U Gunji 20. prosinca 2020. 

Ravnatelj Stipica Mišura 


