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DJELATNICI 

Nastava: 

Gordana Petrušić prof. hrvatskog jezika i književnosti 

Jelena Škurla, prof. engleskog jezika i književnosti i povijesti 

Josipa Barić, prof. njemačkog jezika i književnosti 

Kornelio Gorić, prof. povijesti i filozofije 

Josip Džakula dipl. teolog 

Marko Čurčinac, prof. geografije 

Pejo Nedić, prof. TZK 

Slavica Karatović , prof. matematike i računalstva, 

Dinka Kaluđer, dipl. ing. prehrambene tehnologije 

Helena Miličević Vranješević, prof. hrvatskoga jezika i književnosti i dipl. knjižničarka 

Ivan Marčinko, dipl. politolog 

Saša Atanasovski, dipl. ing drv. industrije, profesor savjetnik 

Jasna Zovko, dipl. ing. drv. industrije, prof. savjetnica 

Branka Čuljak, dipl. ing. drv. industrije, prof. savjetnica 

Ivan Ćaleta, dipl. ing. drv. industrije 

Jozo Petrušić, dipl. ing. drv. industrije, prof. savjetnik 

Zdravko Antunović, dipl. ing. drv. industrije 

Rajka Ivanko, dipl. ing. drv. industrije, prof. mentorica  

Anica Stočko, dipl. ing. drv. industrije,  prof.  mentorica 

Željka Orešković,  dipl. ing. drv. industrije, prof. mentorica 

Šimun Zovko, dipl. ing. drv. industrije 

Stjepan Posavi, stolar 

Danijela Gadže, dipl. ing. drvne industrije 
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 Ravnatelj: 

Josip Jovanovac, dipl. ing. drvne industrije 

Stručni suradnici  

Marija Krmek,  prof. pedagogije i povijesti - pedagoginja 

 Nikolina Azenić Krstić, prof. hrv. jezika i književnosti i dipl. knjižničarka - školska knjižničarka 

Administrativno-tehničko osoblje 

Evica Matić, dipl. ecc.  - tajnica  

Vesna Štefanac, ekonomistica - financijsko-računovodstveni radnik 

Anica Korovljević - spremačica 

Vesna Biberović - spremačica 

Vlado Varga - domar 
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RAZREDI 

1.a - drvodjelski tehničari 

Razrednica: prof. Gordana Petrušić 

 

Maksimilian Bagarić 

Antoni Barišić 

Mario Bekavac 

Petar Bogović 

Matej Čuljak 

Stjepan Čuljak 

Mislav Đuđar 

Slaven Goreta 

 

 

Luka Hraško 

Sara Ivkošić 

Marko Juzbašić 

Lorena Lombarović 

Zvonimir Lovrić 

Luka Marić-Pranjić 

Domagoj Mužek 

Marko Ostružnjak 

 

 

Patrik Pavešić 

Franko Pilek 

Ivan Piščak 

Niko Radišić 

Tomislav Rupčić 

Mario Sučić 

Ivo Tadić 

Mislav Zirdum 
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1.b - stolari 

Razrednica: prof. Helena Vranješević Miličević 

 

Mateo Breščaković 

Antonio Čajan 

Petar Jakab 

Antonio Kampić 

Luka Kovačić 

Ivan Martinković 

Nikola Matijević 

 

Luka Mijić 

Gabriel Oborović 

Jakov Petričević 

Franko Pilek 

Matej Rajković 

Anđelko Šutalo 

Nikola Tunjić 
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2.a - drvodjelski tehničari dizajneri 

Razrednica: prof. Rajka Ivanko 

 

Niko Andrijević 

Stjepan Badrov 

Anamarija Begić 

Renato Benko 

Manuela Galović 

Martin Galović 

 

 

Omar Hibeljić 

Domagoj Kulić 

Tomislav Lukinac 

Dominik Ružić 

Karlo Vrbovski 
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2. b- drvodjelski tehničari  

Razrednica: prof. Dinka Kaluđer 

Marko Banožić 

Marko Duspara 

Marko Jakovljević 

Chris Kovačević 

Stjepan Lampert 

Ivan Lešić 

Marko Markucić 

Josip Pavić 

Kristian Peičević 

Patrick Sukobljević 

Marko Svirac 

Matej Škarica 

Emanuel Ulman 
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Damir Avdić 

Emil Bičanić  

Marko Galić  

Danijel Galović 

Deni Hibeljić 

David Krajinović 

 

 

Josipa Marijanović  

Stipa Pehar  

Daniel Šebalj  

Ivan Špehar 

Martin Vuić 

Ivan Živocki  

  

2. c - stolari 

Razrednica: prof. Željka Orešković 
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3. a -drvodjelski tehničari dizajneri/restauratori 

Razrednik: prof. Jozo Petrušić 

Antonio Benko 

Matija Bjelić 

Luka Crnjak 

David Glibušić 

Kristian Grbavac 

Josipa Jurman-Kovačić 

Martin Babić 

Tomislav Lolić 

Danijel Peco 

Ivan Perša 

Domagoj Pintarić 

Andrija Plivelić 

Vladimir Polešćuk 

Josip Pranjić 

Antonela Rupčić 

Kristijan  Skokić 

Tea Suhić 

Mislav Tomušić 

Adrijan Tunić 

Josip Vukadin 
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3. b –stolari 

Razrednica: prof. Anica Stočko 

Mario Bošnjaković 

Emanuel Budeš 

Josip Horg 

Željko Horg 

Paul Janović 

Dominik Lovrić 

Tomislav Mihelić 

Antonio Nevistić 

 

Domagoj Orlović 

Martin Pavelić 

Stjepan Šamukić 

Ante Škrobo 

Kristofer Tenđera Arl 

Mario Vugrek 

Denis Vuković 
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4. aD  - drvodjelski tehničari dizajneri 

Razrednik: prof. Saša Atanasovski 

Gabrijela Bubalović 

Zvonimir Dakić 

Josip Đoić 

Nikola Filakovac 

Marko Ižaković 

Ivana Jureta 

Ivan Donald Lovač 

Zvonimir Lukić 

Kristijan Marković 

 

Ana Matijević 

Matej Pavlić 

Pavo Perić 

Dario Radman 

Sandi Sambolek 

Antun Santovac 

Marija Strukar 

Branimir Šepec 
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4. aR - drvodjelski tehničari restauratori 

Razrednik: Saša Atanasovski 

 

Andreja Dubravac 

Petar Jozinović 

Tomislav Jozinović 

Tomislav Kadlik 

Antonio Kalac 

 

 

 

Mateo Kenjereš 

Alan Mesić 

Marino Smolčić 

Luka Tucaković 

Antonio Vrapčenjak 
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IZVJEŠĆA O RADU 2016./2017. 

Međužupanijsko stručno vijeće 

Međužupanijsko stručno vijeće sastavljeno je od članova s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a 

voditeljica je dipl. ing.  Jasna Zovko . 

Ove su školske godine planirana dva skupa Međužupanijskog stručnog vijeća - podsektora obrada drva. 

 

Prvi je skup održan 4. srpnja 2017. godine, a obradio je sljedeće teme: 

                1. Rad s učenicima s teškoćama u razvoju –  Suzana Kurtušić, mag. edu. filozofije i mag. pedagogije 

                2. Etape nastavnog procesa i njihovo planiranje – Saša Atanasovski, dipl. ing. 

                3. Radionica: izrada čestitki, Jasna Zovko dipl. ing. 

                4. Evaluacija – svi sudionici 

 

                Drugi je skup planiran za kraj kolovoza, eventualno početak rujna 2017. godine, a teme su mu :  

                1. Definiranje značajki učinkovitog nastavnog procesa,  Suzana Kurtušić, mag. edu. filozofije i mag. pedagogije 

                2. Priprema igrica za pametnu ploču iz stručnih predmeta, Saša Atanasovski, dipl. ing. 

                3. zašto su važne kvalitetne fotografije prije i poslije restauracije? Ivan Ćaleta, dipl. ing. 

                4. Zaključci i izvješća -  svi sudionici skupa. 
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1. rujna 2016. 

Dnevni red 

1. Imenovanje voditelja Aktiva 

2. Razvojni plan škole 

3. Plan i program rad Aktiva 

4. Razno 

 

9. studenoga 2016.   

Dnevni red: 

1. Dogovor o aktivnostima vezanim za iduće razdoblje 

(božićne radionice, sudjelovanje u radu Učeničke zadruge 

Pinokio). 

2. Teškoće u ostvarivanju Razvojnog plana  

3. Razno 

 

6. veljače 2017.   

Dnevni red: 

1. Izvanučionička nastava 

2. Aktivnosti u idućem razdoblju 

3. Razno 

 

20. ožujka 2017.  

Dnevni red: 

1. Izvanučionička nastava 

2. Smotra učeničkih zadruga 

3. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

6. srpnja 2017. 

Dnevni red: 

1. Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u 

osnovnom i srednjem školstvu 

2. Izvješće o radu Aktiva 

3. Pripreme na školsku godinu 2017./2018. 

AKTIV OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA 

Izvješće za 2016./2017. 



                                                                                                                                                                                                                          Drvodjelska tehnička škola Vinkovci    -     Godišnje izvješće    -     Školska godina 2016./2017. 

 

ŠKOLSKA KNJIŽNICA 

Materijalni uvjeti 

Knjižnični fond smješten je u prostoriji od 13 m2 u potkrovlju školske zgrade. 

Zahvaljujući donaciji ŽVS, u suradnji s Matičnom razvojnom službom, od tvrtke Point d.o.o. pribavljen je program za 

knjižnično poslovanje Metel Win. U školskoj je knjižnici starije stolno računalo zamijenjeno novijim prijenosnim. 

Instalacija programa planirana je početkom sljedeće školske godine, uz potrebu kupnje dodatnih elemenata potrebnih za 

njegovo funkcioniranje. Donacija je vrijedna oko 2500 kuna. 

Knjižnično poslovanje 

U školskoj godini 2016./2017. prinovljena su 82 sveska u fond školske knjižnice. Posljednji upisani inventarni broj jest 

1549, a s obzirom na rezultate prošlogodišnje revizije i tadašnji otpis, stvarno stanje fonda jest 1358 svezaka. 

Od pribavljenih monografija, većinu čine darovi i to uglavnom Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Riječ je o starijim 

primjercima referentne literature. Od građe kupljenje školskim sredstvima, tu je 30 svezaka u ukupnoj vrijednosti od 

1623,80 kuna. Riječ je o lektirnim naslovima kojima je bilo prijeko potrebno dopuniti fond. 

Odgojno-obrazovni rad 

Školska je knjižnica dio odgojno-obrazovnog rada škole. Školska knjižničarka zaposlena je na nepuno radno vrijeme (20 

sati tjedno). U suradnji s ostalim nastavnicima i u korelaciji s općeobrazovnim i strukovnim sadržajima provodi 

izvanučioničku nastavu te sate KIO i građanskog odgoja i obrazovanja. 

Kulturna i javna djelatnost 

Ukrašavali su se panoi, priređivale izložbe, radionice i održavale prigodne prodaje proizvoda. Obilježeni su Europski dan 

jezika, Dani kruha, Dan sjećanja na Vukovar, advent, Mjesec školskih knjižnica,  Valentinovo, Dani hrvatskoga jezika, 

Dan sjećanja na Holokaust, Uskrs, Rimski dani i dr.  
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UČENIČKA ZADRUGA PINOKIO U 2016./2017. 

 

 

 

Ova je školska godina za našu učeničku zadrugu počela na vrhuncu; Državnom smotrom učeničkih zadruga od 4. do 7. 

listopada 2017. u Zadru, kao krunom uspješnoga rada cijele prethodne školske godine. U Zadar su putovali i boje DTŠ 

branili voditeljica Učeničke zadruge Pinokio dipl. ing. Branka Čuljak, voditelj Stolarske sekcije Stjepan Posavi te učenici 

zadrugari, maturanti Marija Strukar i Antun Santovac, predstavljajući drvene gajbice u različitim funkcijama. 

Zadrugari su tijekom školske godine sudjelovali Međužupanijskoj smotri učeničkih zadruga u Ernestinovu 3. prosinca 

2017. te u Đakovu 18. ožujka 2017. na Regionalnom skupu za voditelje i suradnike učeničkih zadruga. 

Čast da bude domaćin 15. smotre učeničkih zadruga VSŽ pripala je upravo Drvodjelskoj tehničkoj školi, uz 

sudomaćinstvo Srednje strukovne škole Vinkovci, odnosno učeničkim zadrugama Pinokio i Vridne ruke. 

Na 15. županijskoj smotri učeničkih zadruga, kojoj smo bili i domaćini 4. svibnja 2017. godine,“Pinokio“ je osvojio prvo 

mjesto te se ponovno plasirao na državnu smotru koja će se održati u Zadru. 
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AKTIVNOSTI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2016./2017. 

Kulturna i javna djelatnost 

U Drvodjelskoj tehničkoj školi prigodno su obilježeni važniji dani tijekom školske godine. Škola svojim radom, posebno 

angažmanom Učeničke zadruge Pinokio, sudjeluje u kulturnom životu grada, javnim manifestacijama, priredbama, 

sajmovima i sl.  

U samom prostoru škole obilježeni su važniji datumi u skladu s Godišnjim planom i programom te Školskim kurikulom. 

Ukrašavali su se panoi, priređivale izložbe i radionice te održavale prigodne prodaje proizvoda. Obilježeni su Europski 

dan jezika, Dani kruha, Dan sjećanja na Vukovar, advent, Mjesec školskih knjižnica,  Valentinovo, Dani hrvatskoga jezika, 

Dan sjećanja na Holokaust, Uskrs, Rimski dani i dr.  

Škola je bila partner u realizaciji EU projekata te je surađivala s mnogim gradskim i regionalnim institucijama. 

Svoja je vrata otvorila posjetiteljima kao domaćin smotri, natjecanja, stručnih vijeća te u sklopu Dana otvorenih vrata, a 

svoje specifičnosti predstavila je i na gostujućem terenu u posjetom osnovnim  školama, izradom promotivnih materijala i 

sl.  
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Europski dan jezika  

Europski dan jezika obilježava se 26. rujna svake godine. Tog se dana slavi jezična raznolikost s više od 200 europskih 

jezika, 24 službena jezika EU-a, oko 60 regionalnih/manjinskih jezika i još mnogo drugih jezika koje govore ljudi iz drugih 

krajeva svijeta. 

Tom su prigodom  profesorice stranih jezika ( Jelena Škurla i Josipa Barić) u našoj školi s učenicima obradile vokabular 

struke, nazive drveća na njemačkom i engleskom jeziku. 

Učenici su izradili prigodne plakate na kojima su se našla stabla sa raznovrsnim listovima u kojima su bili ispisani nazivi 

drveća na njemačkom, engleskom te hrvatskom jeziku. 

 

Dani kruha  - Dani zahvalnosti za plodove zemlje „Kruh je život! Čuvajmo kruh“ 

U   mjesecu   listopadu   učenici   Drvodjelske   tehničke   škole  Vinkovci   tradicionalno   obilježavaju Dane kruha i 

zahvalnosti za plodove zemlje. I ove su godine učenici prvoga   razreda (stolari) s profesoricom hrvatskoga jezika Helenom 

Vranješević Miličević pripremili prigodnu izložbu kojom su prikazali darove zemlje i njezin najvažniji plod – kruh. Izložbom 

starih fotografija, mirisom svježe pečenog kruha i šarenilom jesenjih plodova ukazali su na važnost i poštovanje 

tradicijskih običaja te vrijednih ruku naših bližnjih, kao i na važnost kruha u svakodnevnom životu. 
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Mjesec školskih knjižnica 

U Mjesecu hrvatske knjige, u kojemu je i Međunarodni dan školskih knjižnica, knjižničarka Nikolina Azenić Krstić s 

učenicima 4.a D održala je radionicu izrade uporabnih predmeta vezanih za knjigu i knjižnicu. Učenici su od različitih 

materijala izrađivali graničnike za knjige. Ovaj je mjesec obilježen i prigodnim panoom u predvorju škole. 

 

Advent i božićna svečanost  

Advent je u Drvodjelskoj školi uvijek svečan i bogat aktivnostima. U školskom prostoru uređeni su panoi, a Učenička 

zadruga Pinokio (dipl. ing. Jasna Zovko i Branka Čuljak) organizirala je dvije božićne radionice te je postavljen prigodni 

prodajni štand. 

 

 

 

 

 

 

Tjedan prije božićnih praznika održana je božićna svečanost za najmlađe. U organizaciji profesorica hrvatskoga jezika 

Gordane Petrušić i Helene Vranješević Miličević igrokaz Zima zimi zimom zebe odigrali su učenici 1. a, a publiku je razveselio 

i tamburaški sastav. 
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Dan sjećanja na Holokaust 

U 3. a obilježen je ovaj dan prigodnom radionicom i projekcijom filma Pijanist. Učenici su s knjižničarkom 

istraživali temu služeći se različitim izvorima informacija; internetom, referentnom zbirkom, periodikom i 

sl. te izložili informacije drugima. Time je ostvarena korelacija nastave GOO, povijesti, medijske kulture i 

knjižnično-informacijskog obrazovanja.  

Valentinovo 

 

 

 

William Shakespeare i njegovi ljubavni citati bili su inspiracija za ovogodišnje uređenje panoa 

prigodom Valentinova. U izradi i uređenju panoa sudjelovali su učenici 3.a razreda s 

profesoricom engleskoga jezika Jelenom Škurlom. UCNC praktikumu prof. Jasna Zovko s 

učenicima je izradila  drveni okvir s  različitim rekvizitima  koji su iskorišteni za 

fotografiranje na Dan zaljubljenih, a prof. Branka Čuljak štand je dopunila predmetima s 

ljubavnim motivima iz dizajnerskog praktikuma 
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Dani hrvatskoga jezika 

Svake se godine, ali na drugačiji način, u našoj školi obilježavaju Dani hrvatskoga jezika. Ožujak je vrijeme 

kada emotivnije proučavamo naš materinski, hrvatski jezik te osvješćujemo važnost očuvanja istoga u 

izvornom obliku. Ovoga puta odlučili smo se posvetiti povijesnom aspektu jezika. Učenici 1. b i 3. b razreda 

stolara zajedno s profesoricom hrvatskoga jezika Helenom Vranješević Miličević proučavali su najstarije 

hrvatsko pismo - glagoljicu te organizirali kreativnu radionicu pod nazivom Tragovima glagoljice. S pomoću 

glinamola, kistova i tempera nastali su pravi glagoljični suveniri. 

U 4. a D knjižničarka Nikolina Azenić Krstić priredila je prigodnu radionicu o hrvatskome jeziku, a 3. a 

(stolari) izradili su plakat. 
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 Rimski dani 

Dana 26. svibnja 2017. na vinkovačkom korzu štand UZ Pinokio , pod vodstvom prof. Branku Čuljak, bio je dio ponude 

Rimskih dana. U dva dana manifestacije na štandu su se izmjenjivali nastavnici i učenici DTŠ nudeći tematski prigodne 

predmete (mačeve, štitove, rimske igre i sl.) nastale u školskim radionicama.  
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IZVANUČIONIČKA NASTAVA 

Posjet Vukovaru 

U studenome 2016. učenici naše škole pod vodstvom profesora povijesti Kornelija Gorića posjetili su 

Memorijalni muzej Domovinskog rata i Muzej vučedolske kulture. Potom su odali počast stradalima u 

Domovinskom ratu posjetivši spomen-obilježje Ovčaru i Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata. 

Slobodno vrijeme iskoristili su za obilazak grada. Naposljetku su se zaputili u kino te kući u Vinkovce. 

Posjet Zagrebu 

Dana 16. prosinca 2016. godine učenici 3. aR, u pratnji predmetnih profesorica Rajke Ivanko, Danijele Gadže i 

Željke Orešković, posjetili su Zagreb. Cilj ove izvanučioničke  nastave bio je posjet Muzeju za umjetnost i obrt. 

Učenici su mogli vidjeti namještaj kroz vremenska razdoblja. Uz to, posjetili su i Božićni sajam. U posjetu 

Zagrebu bilo je 20 učenika i svi su predviđeni sadržaji realizirani. 
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Shakespeare Pir 

U ožujku 2017. prof. Gordana Petrušić povela je učenike u Gradsko kazalište Joze Ivakića. Gledali su predstavu 

Shakespeare Pir redatelja Dražena Ferenčine. Uprizorenje je to  sabranih djela Williama Shakespearea, u čast 400. 

obljetnice njegove smrti, kako bi se spojilo Shakespeareovo i današnje vrijeme i vidjelo kako je komedija i komično ono 

što nas spaja jer smisao za humor nema roka trajanja. 

 

 

 

 

 

Ž 

 

 

 

 

 

JYSK 

Dana 6. lipnja 2017. učenici 3.a dizajneri s dipl .ing. Anicom Stočko u sklopu predmeta  Namještaj i zdravlje posjetili su 

prodavaonicu Jysk i provjerili funkcionalnost madraca, nadmadraca i podnica. 
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Posjet Osijeku 

Za učenike četverogodišnjih programa u srijedu, 25. ožujka 2017. održana je izvanučionička nastava. Koncipirana je kao 

dio građanskoga odgoja i obrazovanja u korelaciji s općeobrazovnim i strukovnim predmetima, a u formi jednodnevnog 

posjeta Osijeku. Učenici i nastavnici posjetili su Muzej školjaka i morskoga svijeta, izložbe Seobe naroda i Prapovijest u 

Muzeju Slavonije te Restauratorsku radionicu Muzeja Slavonije, gdje ih je dočekao voditelj Miro Benaković. Dvije skupine 

restauratora (3. aR i 4. aR) imale su priliku upoznati se s prostorom, alatom i načinom rada restauratorske radionice. 

Nakon ručka, slijedila je kinoprojekcija filma Lav u Kinematografima Osijek. Voditelj ove izvanučioničke nastave bila je 

knjižničarka Nikolina Azenić Krstić, a nastavnici pratitelji Jozo Petrušić, Ivan Ćaleta, Branka Čuljak, Anica Stočko, Slavica 

Karatović, Kornelio Gorić, Ivan Menđušić, Rajka Ivanko, Josipa Barić i Jelena Škurla te ravnatelj Josip Jovanovac. 
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NATJECANJA I SMOTRE 

Školsko natjecanje  - područje obrade drva 

Dana 10. veljače  2017. godine u prostorijama naše škole održano je školsko natjecanje u disciplinama drvodjelski tehničar 

– dizajner i stolar. Prvo mjesto među  dizajnerima zauzeo je Matej Pavlić, a drugo Antun Santovac. Mentor je učenicima 

dizajnerima bio prof. Saša Atanasovski.. Prvo mjesto među stolarima zauzeo je Tomislav Mihelić , čiji je mentor bio 

Stjepanom Posavi , stručnim učitelj. Sva trojica učenika plasirala su se na državno natjecanje u Varaždinu. 
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Državno natjecanje i smotra 

            Državno natjecanje za područje obrade drva održano je 27. i 28. travnja 2017. godine u Srednjoj strukovnoj školi u 

Varaždinu. Našu su školu zastupali učenici koji su zauzeli prvo mjesta na školskom natjecanju stolara – Tomislav Mihelić 

i prva dvojica dizajnera; Matej Pavlić i Antun Santovac. 

Na smotru radova  prof. Rajka Ivanko povela je Petra Jozinovića. Tema je bila Drvo u sakralnim objektima.  Izložba je 

obilovala vrlo zanimljivim rješenjima, a naš  je učenik plijenio pažnju svojom prezentacijom i uratkom. 
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Grafiti  

Školsko natjecanje u crtanju grafita održano je 13. ožujka 2017. 

Prva dva mjesta zauzela su dva tima iz 4. a (Marija Strukar, Antun Santovac i Antonio Kalac te Gabrijela Bubalović, Sandi 

Sambolek i Kristijan Marković) te tim iz 2. a (Manuela Galović, Omar Hibeljić, Niko Andrijević i Stjepan Badrov). 
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Gradsko natjecanje  u crtanju grafita održano je na vinkovačkom korzu 10. svibnja 2017. 

Sudjelovale su dvije ekipe (4.a i 2. a) uz pratnju knjižničarke Nikoline Azenić Krstić. 
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Crveni križ 

Natjecanje ekipa mladih Crvenog križa Hrvatske u pružanja prve pomoći, povijesti međunarodnog pokreta Crvenog 

križa, međunarodnog humanitarnog prava, Deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije UN-a o pravima djece 

organizirano je 11. ožujka 2017. u hotelu Admiral u Vinkovcima. Uz pripreme u matičnim škola, učenici svih srednjih 

škola imali su organizirane pripreme iz teorijskog dijela u prostorijama GDCK Vinkovci, kao i pripreme iz prve pomoći u 

učionici Tehničke škole Ruđera Boškovića. Ekipu mladih Crvenog križa Drvodjelske tehničke škole Vinkovci , pod 

mentorstvom prof. Josipe Marojević Barić, činili su Andreja Dubravac 4.aR, Vladimir Polešćuk 3.a, Luka Crnjak 3.aD, 

Zvonimir Dakić 4.aD i Matej Pavlić 4.aD.  Zahvaljujemo ekipi na uloženom trudu i nadamo se dogodine boljem rezultatu.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjeronaučna olimpijada 

Na županijskom natjecanju Vjeronaučnoj olimpijadi školske godine 2016./2017., pod mentorstvom vjeroučitelja Josipa 

Džakule, Drvodjelsku tehničku školu predstavljali su sljedeći učenici: Gabrijela Bubalović (4. a), Marija Strukar (4. a), Josip 

Vukadin (3. a) i Vladimir Polešćuk (3. a). Učenici su zauzeli 5. mjesto u poretku. 



                                                                                                                                                                                                                          Drvodjelska tehnička škola Vinkovci    -     Godišnje izvješće    -     Školska godina 2016./2017. 

 

Županijska smotra učeničkih zadruga – domaćinstvo i prvo mjesto 

Čast da bude domaćin 15. smotre učeničkih zadruga VSŽ pripala je Drvodjelskoj tehničkoj školi, uz sudomaćinstvo 

Srednje strukovne škole Vinkovci, odnosno učeničkim zadrugama Pinokio i Vridne ruke. 

Smotra je održana za četvrtak, 4. svibnja 2017. godine. U kategoriji srednjih škola naš je Pinokio osvojio prvo mjesto te se 

ponovno plasirao na državnu smotru koja će se održati u Zadru. 

Priliku da zasja punim sjajem imala je Dizajnerska sekcija pod mentorstvom dipl. ing. Branke Čuljak  koja je osmislila 

dizajn nekoliko unikatnih svjetiljki, pa i pobjedničku u stiliziranoj formi vukovarskog vodotornja. 

Proizvode su predstavili, i u njihovu nastanku sudjelovali, učenici Gabrijela Bubalović, Marija Strukar, Antun Santovac, 

Martin Babić, Andrija Plivelić te Josip Vukadin. 

Elemente mozaika smotre u cjelinu su složili Branka Čuljak, Saša Atanasovski, Stjepan Posavi, Vlado Varga, Jelena Škurla, 

Gordana Petrušić i Nikolina Azenić Krstić, sve uz velik angažman učenika zadrugara. Svečanost su vodili  učenici 1. a Lorena 

Lombarović i Antoni Barišić . Goste je zabavljao školski tamburaški sastav Zlatni klas, odnosno učenici Mario Bekavac, 

Marko Juzbašić, Mario Sučić, Patrik Pavešić i Luka Kovačić. 
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ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB – ŽUPANIJSKA NATJECANJA 

Voditelj: prof. Pejo Nedić 

 

 

 

 

Nogomet 

Natjecanje je održano 8. prosinca 2017. godine u dvorani Ekonomske škole Vinkovci. Sudjelovale su ekipe Srednje 

strukovne škole Vinkovci, Tehničke škole Vinkovci, Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci, Zdravstveno veterinarske 

škole Vinkovci, Ekonomske škole Vinkovci, Gimnazije Vinkovci i ekipa naše škole.  U daleko jačoj konkurenciji ostvarena je 

jedna pobjeda pa je izostao i bilo kakav plasman.  

Ekipa: Antonio Vrapčenjak (4.a), Mario Bošnjaković (3.b), Marino Smolčić  (4.a), Ante Škrobo (3.b), Domagoj Orlović (3.b), Domagoj Kulić  (2.a), 

Emanuel Budeš (3.b), Stjepan Badrov (2.a), Stjepan Lampert (2.b) i Marko Svirac (2.b).           

Košarka 

Natjecanje je održano 2. veljače  2017. godine u dvorani Ekonomske škole Vinkovci.  U dramatičnoj i neizvjesnoj borbi i uz 

rezultatski  preokret, izborili smo jednu pobjedu, doslovce u posljednjoj sekundi susreta. Pretrpjeli smo i jedan poraz od 

ekipe finalista u skupini. Zadovoljni smo rezultatom, zalaganjem i korektnom borbom te sportskim ponašanjem.  

Ekipa: Marino Smolčić (4.a), Tomislav Lolić (3.a), Alan Mesić (4.a),    Vladimir Polešćuk(3.a), Kristijan Marković (4.a), Kristijan Peičević (2.b) i 

Marko Svirac (2.b)           

Rukomet       

Natjecanje je održano 13. veljače 2017. u dvorani Ekonomske škole Vinkovci. Uz ekipu naše škole u skupini su bile ekipe 

Zdravstvene, Poljoprivredne i Tehničke škole.  Uz vrlo jaku konkurenciju nismo ostvarili zapaženiji rezultat. 

Ekipa: Marino Smolčić (4.a), Tomislav Lolić (3.a), Alan Mesić (4.a), Josip Vukadin (3.a)  

3. Luka Tucaković (4.a), Mario Bošnjaković (3.a), Antonio Vrapčenjak (4.a), Marko Svirac  (2.b), Vladimir Polešćuk (3.a) i Marko Ostružnjak (1.a). 
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PROMOTIVNE AKTIVNOSTI 

Vi, mi i knjiga 

Dana 22. veljače 2017. u emisiji Radio Vinkovaca pod nazivom Mi, vi i knjiga gostovao je nastavnik strukovnih predmeta 

Drvodjelske tehničke škole Vinkovci dipl. ing. Jozo Petrušić. U eteru je ukratko predstavio našu školu, njezine aktivnosti i 

programe te najavio upise za sljedeću školsku godinu.   

U drugom posjetu Radio Vinkovcima bili su dipl. ing. Branka Čuljak i Jozo Petrušić. Na snimanju su bili u srijedu, 28. 

lipnja, a sekvenca je emitirana u četvrtak, 29. lipnja 2017. Slušatelje su pobliže upoznali sa zanimanjima koje naša škola 

nudi te projekte u kojima sudjeluje.  

 

Dan otvorenih vrata 

 

U organizaciji VSŽ i ove je godine održan Dan otvorenih vrata. U petak, 28. travnja 2017. zgradu, čiji prostor dijele 

Drvodjelska tehnička škola, Srednja strukovna škola i Tehnička škola Ruđera Boškovića, posjetili su učenici osmih 

razreda osnovnih škola naše županije, u pratnji nastavnika. Osmašima su predstavljena zanimanja za koja se u DTŠ 

mogu obrazovati te planovi za upis u sljedeću školsku godinu. Učenici su se upoznali s lokacijom i prostorom naše škole 

te posjetili strukovne praktikume (CNC, dizajnerski, stolarski i restauratorski, školsku sušionicu za drvo). Naglašena je 

potreba za većim interesom za upis deficitarnog obrtničkog zanimanja – stolar, za koje Ministarstvo poduzetništva 

osigurava mjesečne stipendije. Drvodjelsku tehničku školu na Danu otvorenih vrata predstavili su pedagoginja i 

knjižničarka Marija Krmek i Nikolina Azenić Krstić, prof. matematike Slavica Karatović, prof. geografije Marko Čurčinac, 

prof. tjelesnog Pejo Nedić te nastavnici strukovnih predmeta, dipl. ing.  Jozo Petrušić, Željka Orešković, Danijela Gadže, 

Šimun Zovko, Ivan Ćaleta, Branka Čuljak i Anica Stočko. U najboljem svjetlu predstavili su je i učenici, posebno 3. a i 4. a 

razreda.  
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USAVRŠAVANJA, PROJEKTI… 

Projekt uređenje Sopota 

U ovom projektu Ministarstva turizma Drvodjelska tehnička škola sudjeluje kao partneri sa Srednjom strukovnom 

školom. Riječ je o izradi pet informativnih plakata te njihovu postavljanju na lokalitetu sopotske kulturu 2000 m 

jugozapadno od Vinkovaca, uz šetnicu duž Bosuta. Projekt su vodili prof. Branka Čuljak, Saša Atanasovski, Stjepan Posavi 

i Vlado Varga. Velik angažman pokazali su i učenici zadrugari.Na plakatima se spominje biljni i životinjski svijet toga doba, 

zanati kojima su se bavili te pokapanja i vjerovanja čovjeka. 
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Tko zapravo pobjeđuje? 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Hrvatske udruge igara na sreću, 

organizirao je od 9. do 11. ožujka 2017. u Osijeku usavršavanje za provedbu programa prevencije kockanja mladih pod 

nazivom „Tko zapravo pobjeđuje?“ Drvodjelska tehnička škola (odnosno pedagoginja Marija Krmek i knjižničarka 

Nikolina Azenić Krstić) jedna je od 14 škola na području Slavonije koja je sudjelovanje u projektu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSZSŠ 

U našoj školi djeluje podružnica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. S 12 

članova uključuje se u aktivnosti Sindikata radi poboljšanja uvjeta rada i zaštita radničkih prava. 

Zasigurno bi odjek i rezultati bili i vidljiviji kad bi se članstvo povećalo. Sindikalnu solidarnost potvrdili 

smo dodjelom materijalne pomoći nekima od naših članova te skromnim obilježavanjem blagdana i 

uključivanje u prosvjedne aktivnosti. Sindikalni je povjerenik DTŠ prof. Pejo Nedić. 

 

 


