
   

Postigli smo ove rezultate 

Luka Bartolić s natjecanja u 
robotici vratio  se kao državni 
prvak. A kako za manje od 
mjesec dana odlazi iz naše 
škole, nije mogao proći da 
nam ne kaže nešto više o sebi 
i svom radu s robotima. 

 

Luka, koliko dugo sudjeluješ u 
natjecanjima robotskih kolica i 
koje si uspjehe postigao?  

Na natjecanjima u vožnji ro-
botskih kolica sudjelujem od 
2003. godine. Postigao sam pu-
no dobrih uspjeha. 1. mjesta na 
državnim natjecanjima osvojio 
sam 2003., 2004., 2005. i 2007. 
godine. 

Reci nam nešto više o svom ra-
du s robotskim kolicima. 

Volim se time baviti u školi sa 
svojim prijateljima koji također 
idu na natjecanja. Mentor nam 
je prof. Gordan Bartolić. Moja 
škola osigurava nam odlične 
uvjete za rad, a pomoglo nam 
je i Društvo pedagoga tehničke 
kulture naše županije svojim ak-
tivnostima. Za izradu robota naj-
češće koristim slagaljke i ostalu 
opremu tvrtke Fischertechnik. U 
vezi s tim zahvalan sam i gosp. 
Želimiru Bistroviću za pomoć i 
stručne savjete. 

Što sve natjecanje uključuje, 
radi li se samo o vožnji kolica 
ili… 

Ne, natjecanje se održava u tri 
kategorije. U prvoj vozimo ruč-
no, kolicima upravljamo uz po-
moć računala. U drugoj kate-
goriji kolica treba programirati 
tako da idu po crti koja je po-
vučena na labirintu, a u trećoj 
kategoriji robot treba samostal-
no proći kroz labirint uz pomoć 
sučelja. 

Što ti je osobito ostalo u sjeća-
nju s natjecanja u kojima si su-
djelovao? 

Zabava u hotelu s prijateljima . 
Međusobno pomaganje i po-
drška prijatelja na natjecanjima 
također mi je u lijepim uspome-
nama. U sjećanju mi je poseb-
no ostao Dubrovnik gdje sam 
bio na natjecanju 2007. 

Prošle godine dobio si posebnu 
nagradu za osvojeno prvo 
mjesto ? 

Dobio sam nagradu za osvoje-

no 1. mjesto – posjet međuna-
rodnoj izložbi EUREKA u Briselu. 
Tamo mi je bilo odlično. Stekao 
sam nove prijatelje, razgledao 
taj lijepi grad, malo putovao po 
Belgiji i naravno, zabavio sam 
se. Izložba EUREKA mi je bila su-
per jer sam vidio puno novih 
izuma. Imali smo jako zabavne 
voditelje pa nam nije nikad bilo 
dosadno. Taj put u Belgiju mi je 
jedna od najljepših uspomena. 

Baviš li se još nekim aktivnosti-
ma osim robotike? 

Jako puno se bavim sportom. 
Treniram tenis i plivanje. Tenis mi 
je glavni sport, volim ga. Često 
igram i košarku u slobodno vrije-
me s prijateljima. Osim sporta 
bavim se i fotografijom. 

Je li ti žao što ideš iz osnovne 
škole? 

Malo mi je žao, što je normalno, 
ali se isto tako veselim srednjoj 
školi. 

Tena Žganec 8.a.  

Luka Bartolić 
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BIOLOGIJA 

 Dana 15. 3. 2008. godi-
ne održano je u Osnovnoj školi 
Sveta Marija županijsko natje-
canje iz biologije. Na natjeca-
nje su, sa samostalnim istraži-
vačkim radovima, bili su poz-
vani učenici iz četiriju osnovnih 
škola naše Županije . 

 Predstavnici naše škole 
su bili Luka Babić i Alan Horvat 
obojica iz 7.a. Natjecali su se s 
radom na temu ''Pokazatelji 
čistoće zraka u parku kod II. 
OŠ Čakovec''. Istraživala se 

brojnost lišajeva u parku kao 
pokazatelj čistog zraka. Rezul-
tati su pokazali da stanovnici 
južnog dijela Čakovca nemaju 
previše razloga za brigu, samo 
trebaju nastaviti čuvati zrak 
kao što su to radili do sada. 
 Učenici Luka Babić i 
Alan Horvat su, prema pohva-
lama Povjerenstva, imali naj-
bolju prezentaciju pa će mož-
da biti pozvani na državno na-
tjecanje.   

Luka Babić 7.a 

Alan Horvat 7.a 

INFORMATIKA 

 Županijsko natjecanje iz 
informatike održano je 10. 3. 
2008. u TIOŠ-u. Na natjecanju 
su sudjelovali učenici iz cijele 
Međimurske županije. Istovre-
meno održavalo se natjecanje 
osnovnih i srednjih škola. Natje-
canje se odvijalo u program-
skom jeziku LOGO. Drugu os-
novnu školu Čakovec, preds-
tavljao je Bruno Blažeka 7.a, 
koji je osvojio 1. mjesto među 
učenicima 7. razreda i 2. mjes-
to u konkurenciji učenika 7. i 8. 
razreda. Drugo natjecanje 
provodilo se u programskom 
jeziku PASCAL. Bruno Blažeka 
zauzeo je 7. mjesto među uče-
nicima 7. razreda, a 11. mjesto 
u konkurenciji 7. i 8. razreda. 
Nitko iz Županije nije se plasira-
o na državno natjecanje. Svi 
su sudionici bili prigodno nag-
rađeni. 

Bruno Blažeka, 7.a 

Županijska natjecanja 2008. 

 VJERONAUK 

 27. 2. 2008. godine u 
našoj školi održano je županij-
sko natjecanje iz vjeronauka. 
Sudjelovalo je 16 ekipa iz Me-
đimurske županije. Učenici i 
njihovi mentori bili su jako uz-
buđeni.  

 Pozdravni govor i riječi 
gostoprimstva uputio je natje-
cateljima ravnatelj Vinko Gr-
gić. Program je bio posvećen 
velikim predstavnicima crka-
va, a čitala su se i pisma Posla-
nice Sv. Pavla apostola. Najuz-
budljiviji dio natjecanja bio je 

FIZIKA 

 Dana 18. 3. 2008. u 
Osnovnoj školi Donja Dubra-
va održano je županijsko na-
tjecanje iz fizike. Na natjeca-
nju je sudjelovalo dvadeset 
učenika iz devet škola Međi-
murske županije, a rezultati 
naših predstavnika su: 

 Ljerka Tkalčec, 8.b – 1.  
mjesto, mentorica: Radmila 
Bašić i Ivana Dobrovoljec, 
8.b – 9. mjesto, mentorica: 
Radmila Bašić 

Bruno Blažeka, 7.a 

kviz Milijunak. Nakon natjeca-
nja natjecatelji su otišli u raz-
gledavanje škole i crkve sv. 
Antuna Padovanskog. Ostao 
je dojam da su se gosti osjeća-
li ugodno tijekom posjeta na-
šoj školi. 

Karmen Pofuk 5.b 

Monika Ključarić 5.b 
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