Naše aktivnosti i sudjelovanje na natječajima i
smotrama
Ove nastavne godine sudjelovali smo na likovnim i literarnim
natječajima, na kojima smo ostvarili i zapažene rezultate.
Veliki broj učenika sudjelovao je na likovnom natječaju Dukataoslikavanje ambalaže mlijeka, za što smo svi dobili priznanja.
Pozvani smo na sudjelovanje u ekološkom online kvizu „Mala škola
zaštite prirode“- Dukat. Nagrađeni učenici i dobitnici diplome
„Dukatić-čuvar/ica prirode “za sudjelovanje u online kvizu dobili
su Lota Belošević, Jakov Bival i Mihael Paušić.
Na likovno-literarnom natječaju “Poj riči materinske“, Primošten
sudjelovali smo s literarnim radom „ Jesen v Zagorju“, autorice
Marte Grden. Rad je pohvaljen i uvršten u zbornik radova.
Uz Mjesec hrvatske knjige Općinska knjižnica Stubičke Toplice
provela je foto natječaj „ Zagorje, razlistaj se“. Na natječaju su
sudjelovali Lota, David, Borna i Jakov Bival sa fotografijama omiljene
knjige i omiljenog kutka čitanja. Bornina fotografija osvojila je 3.
nagradu.
Već treću godinu za redom sudjelujemo na literarnom natječaju
„Knjiga nije hrana ali je poslastica“ u organizaciji Centra za kulturu
Trešnjevka. Ove godine Matijina priča „Ja sam slikar proljeća“
osvojila je 2. nagradu.
Sudjelovali smo na literarnom natječaju „Susret riječi“, Bedekovčina
s preko deset literarnih radova.
Na likovno-literarni natječaju „Oaza vode i zelenila“ u organizaciji OŠ
I. G. Kovačić iz Zagreba i Botaničkog vrta Prirodoslovnog fakulteta
poslali smo likovne i literarne radove. Nagrađen je literarni rad
Ivone Kurelja “Pjesma sramežljivog grma ruže“.

Pisali smo pisma za štićenike doma "Noni" u božićno vrijeme, kako
bismo štićenicima olakšali blagdanske dane bez posjeta njihovih
bližnjih. Nagrađena pisma su pismo Lote i Krunoslava u sklopu
eTwining projekta " Na putu dobrote" od OPG-a Bakina okućnica.
Sudjelovali smo na smotri kajkavskog stvaralaštva „13. Oronada,
2020.“ u organizaciji Udruge Petrože iz Krušljevog Sela. Sudjelovali
su svi učenici 4. c razreda sa svojim kajkavskim činkvinama
pisanim za stare kajkavske riječi. Smotra je održana online.

Literarni natječaj "Pjesnička nagrada Antuna Mihanovića", Klanjec
održava se svake godine u organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice
Antun Mihanović Klanjec. Sa svojim domoljubnim pjesmama
sudjelovali su Lota, Marta i Matija. Rezultati će nam biti poznati u
lipnju.
Ove godine po prvi puta organiziran je likovno-literarni natječaj
„Melitino proljeće“, OŠ Oroslavje. Iz 4. c sudjelovalo je 9 učenika
s likovnim radovima i troje učenika s literarnim radovima. Literarne
ostvaraje na temu proljetnog osmjeha uspješno su pisali Lota, Leon i
Kim.
Uspješno smo sudjelovali na Školskom LiDraNo, Lota i Petra s
kazivanjem monologa. Petra Krsnik predstavljala je našu školu na
Županijskom LiDraNo-u.

Iako je broj susreta i natječaja manji u vrijeme pandemije i nisu
omogućene dodjela nagrada i priznanja uživo, zadovoljni smo našim
postignutim uspjesima ove školske godine.
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