
4. MEĐUŠKOLSKO NATJECANJE IZ EMOCIONALNE PISMENOSTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciljna skupina: učenici (petog) šestog razreda 
 
Cilj projekta: emocionalno opismenjavanje 
 
Škole sudionice natjecanja: 

 

1. OŠ Brda, Split 
 

2. OŠ Dobri, Split 
 

3. OŠ don Lovre Katić, Solin 
 

4. PŠ Grab, OŠ Trilj 
 

5. OŠ Gripe, Split 
 

6. OŠ Ivan Duknović, Marina - Učeničko povjerenstvo 
 

7. OŠ Ivana Lovrića, Sinj 
 

8. OŠ Kamešnica, Otok 
 

9. OŠ kneza Mislava, Kaštel Sućurac 
 

10. OŠ Manuš, Split 
 

11. OŠ Meje, Split 
 

12. OŠ Petra Perice, Makarska 
 

13. OŠ prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari 
 

14. OŠ Ravne Njive-Neslanovac, Split 
 

15. OŠ Srinjine, Srinjine 
 

16. OŠ Stobreč, Stobreč 
 

17. OŠ Strožanac, Strožanac-Podstrana 
 

18. OŠ Trilj, Trilj 
 

19. OŠ Tučepi, Tučepi 
 

20. OŠ Visoka, Split 
 

21. OŠ Žnjan-Pazdigrad, Split (domaćin) 
 

22. OŠ Žrnovnica, Žrnovnica 



Tijek: 

 

1. Školska natjecanja 

 

Provodit će se u listopadu, ususret Svjetskom danu mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. 

listopada. Potrebno je imenovati voditelja/mentora natjecanja na školskoj razini koji će djecu 

pripremiti za školsko i međuškolsko natjecanje. 

 

Provedba školskog natjecanja je zamišljena na način da se učenici natječu u svom razrednom 

odjeljenju, igrajući e-igru Pretežno vedro http://www.nzjz-split.hr/PreteznoVedro (putem 

tableta, pametne ploče, u informatičkoj učionici i sl.); a u skladu sa školskim mogućnostima! 

Molimo mentore da učenike upute da obavezno vrednuju igru: https://rb.gy/rflmwj. 

 

Iz natjecanja dobivamo individualnog i grupne pobjednike. Individualni je pobjednik onaj 

koji ima najviše bodova, a grupni su pobjednici oni učenici koji su ostvarili najveći broj 

bodova zajedno, njih šestero. U slučaju da škola ima nekoliko razrednih odjeljenja pojedinog 

razreda, pobjednici su učenici onog razreda koji zajedno imaju najviše bodova. 

 

Primjer: 

 
  

6.a 
    

6.b 
 

       
            

 

Učenik 
  

Bodovi 
  

Učenik 
  

Bodovi 
 

        
            

Ivana  24    Ružica  23  
          

Marko  22    Ivan  23  
          

Petar  22    Luka  22  
          

Sandra  21    Antonela  22  
          

Jure  21    Magdalena  21  
          

Tonka  19    Ante  20  
          

Antonio  18    Klara  19  
          

Goran  17    Sanja  17  
             
 

 

Najveći mogući broj bodova je 25 (1 pitanje=1 bod, 25 pitanja po karticama jedne boje). Iz 

tablice se vidi da najveći broj bodova ima Ivana, i ona prolazi na međuškolsko natjecanje kao 

individualni predstavnik. Prvih 6 učenika 6.a razreda ima zajedno 129 bodova, dok prvih 6 

učenika 6.b razreda zajedno ima 131 bod, te su oni grupni pobjednici školskog natjecanja. U 

http://www.nzjz-split.hr/PreteznoVedro
https://rb.gy/rflmwj


ovom primjeru nije slučaj, ali postoji mogućnost da individualni pobjednik bude i dio grupnih 

pobjednika natjecanja. 

 

Dakle, učenik koji ostvari najbolji uspjeh u igri i osvoji najviše bodova na školskom 

natjecanju, individualni je pobjednik školskog natjecanja i automatski se bori u individualnom 

dijelu međuškolskog natjecanja. Naime, škola Službi javlja šifru (oblika „PVIN-šifra učenika-

broj bodova“, primjerice „PVIN-emocije5-23), a na međuškolskom će natjecanju 

pobjednikom biti proglašen učenik koji je ostvario najviše bodova među svim učenicima koji 

su sudjelovali na natjecanju
1
. 

 

Učenici koji zajedno ostvare najbolji rezultat čine predstavnike škole na međuškolskom 

natjecanju. Njihove se šifre i brojevi bodova (u obliku „PVGN-šifra učenika-broj bodova“, 

primjerice „PVGN-emocije5-23“) šalju Službi za mentalno zdravlje, a 10 škola s ukupnim 

najvećim brojem bodova sudjeluje na međuškolskom natjecanju
2
. Radi transparentnosti 

natjecanja, Služba ne želi znati imena učenika, ali mentori grupa smiju i mogu znati koja 

imena učenika stoje iza koje šifre (nisu potrebne kuverte kao u natjecanjima AZOO-a). 

 

Molimo mentore učenika da napišu kratki izvještaj o tome kako je provedeno natjecanje, 

koliko je učenika sudjelovalo i kakvi su dojmovi učenika, ali i mentora. 

 

2. Međuškolsko natjecanje 

 

Školama koje će sudjelovati na međuškolskom natjecanju Služba će javiti problemsku 

situaciju koju je potrebno pripremiti za kreativni dio natjecanja. Zadatak je scenski prikazati 

danu situaciju te na kreativan način pokazati kako bi se učenici u njoj ponašali i kako bi je 

riješili. Učenici će osmišljeni igrokaz, kojemu je zadano vrijeme trajanja od 2 do 3 minute, 

snimiti i postaviti ga na YouTube kanal natjecanja. Osim ograničenog trajanja, učenicima se 

prepušta potpuna sloboda u osmišljavanju igrokaza. Škole koje prođu na međuškolsko 

natjecanje će na vrijeme dobiti upute vezane za kreativni dio. 
 
 
 
 
 
 

 

1Ukoliko određeni broj učenika bude imao isti broj bodova, utoliko će ti učenici igrati dodatni 

kviz s pitanjima vezanim za projekte i/ili druge aktivnosti Službe za mentalno zdravlje. 

 

2 Ukoliko određeni broj škola bude imao isti broj bodova, utoliko će učenici tih škola igrati 

dodatni kviz s pitanjima vezanim za projekte i/ili druge aktivnosti Službe za mentalno zdravlje. 



Na dan međuškolskog natjecanja, 13.11.2020. u 11h, u OŠ Žnjan-Pazdigrad nalazit će se 

stručno povjerenstvo; u OŠ Ivan Duknović, Marina učeničko povjerenstvo; a ostali će se 

učenici sa svojim mentorima spojiti na Zoom videopoziv iz svojih škola. 

 

Na Zoom-u će svi zajedno pogledati igrokaze, a Stručno i Učeničko povjerenstvo će ih 

bodovati. Nakon toga, Stručno će povjerenstvo bodovima sa školskih natjecanja pribrojiti 

bodove prikupljene u kreativnom dijelu natjecanja te ćemo na taj način dobiti grupnog 

pobjednika natjecanja. Na videopozivu će se potom proglasiti individualni i grupni pobjednik 

4. međuškolskog natjecanja u emocionalnoj pismenosti. Pobjednike, kao i uvijek, očekuju 

nagrade po dogovoru! 

 

Stoga, u narednom je periodu potrebno najaviti učenicima šestih razreda sudjelovanje na 

natjecanju (ili učenicima petih razreda, ako su šestaši već sudjelovali na prošlogodišnjem 

natjecanju). Zatim je potrebno razmisliti o tome kako će se provesti školsko natjecanje i 

prikupiti Suglasnosti za sudjelovanjem od učenika. 

 

Napomene: 

 

Tijek natjecanja je prilagođen trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Ukoliko imate bilo kakvih 

prijedloga za natjecanje, utoliko Vas potičemo da nam se javite do ponedjeljka 5.10.2020. pa 

ćemo zajedno vidjeti je li ideju moguće provesti u djelo. 

 

Osim toga, stojimo Vam na raspolaganju za bilo kakva pitanja! 

 

kontakt: 

 

Mirela Grbić, prof., 

 

mail: mirela.grbic@gmail.com 

 

mob.: 091/5411-363 
 
 
 

 

Radujemo se suradnji, 
 

Mirela Grbić, voditeljica Odsjeka za preventive programe Službe za mentalno 

zdravlje Mirjam Juginović, stručna suradnica pri Službi za mentalno zdravlje 

mailto:mirela.grbic@gmail.com

