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Gordana Lončar i Luka Dobranić 

Sonja Lončar

GOSPODARSKI, POVIJESNO I KULTUROLOŠKI 
USMJERENI SMO NA NJEMAČKO JEZIČNO PODRUČJE

Sisak ima državnog prvaka  iz njemačkog jezika

U sklopu nedavno okončanog projekta medijske pismenosti programa 
Povećalo koji provodi Udruga za djecu i mlade Novi svijet polaznici 
drugog, naprednog modula pisali su i svoj završni, novinarski rad. Pre-
ma obećanju pri posjetu novinarskoj redakciji Novog Sisačkog tjednika 
polaznice modula dobile su mogućnost objave svojih radova na stranica-
ma NST-a. Jedan od dva najbolja objavljujemo u ovome broju autorice 
teksta Sonje Lončar, inače  studentice fonetike na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu i modela Novoga svijeta, Modne agencija Talia model iz Za-
greba te milanskog Wave Managementa.

Od 26. do 28. ožujka u Osnovnoj 
školi Vidovec u Vidovcu kod Varaž-
dina održano je ovogodišnje Državno 
natjecanje iz njemačkog jezika. Uče-
nici su pokazali znanje njemačkog 
jezika pišući sastavak, rješavajući 
zadatke razumijevanja slušanjem i či-
tanjem te vodeći razgovor s izvornim 
govornikom njemačkog jezika.

U kategoriji drugih razreda sred-
njih škola prvo mjesto u Hrvatskoj 
je osvojio Luka Dobranić, učenik 
Gimnazije Sisak u pratnji svoje men-
torice prof. Gordane Lončar. Luka je 
postigao ukupno 88 od mogućih 90 
bodova te time pokazao izvrsno po-
znavanje njemačkog jezika u govoru 
i pismu. Tim povodom obavili smo 
intervju s njegovom profesoricom i 
mentoricom.

- Jeste li iznenađeni ovakvim re-
zultatom?

- Na neki način, jer je već pravi 
uspjeh biti pozvan i pristupiti držav-
nom natjecanju. Svi pozvani kandida-
ti izuzetno su dobri te nijanse odlu-
čuju o mjestu koje će zauzeti nakon 
provedenoga ispita. Međutim pozna-
vajući svojeg učenika znala sam kako 
može pokazati i više od rezultata na 
županijskom natjecanju te ostvariti 
ovakav sjajan rezultat.

- Kakav je bio put do uspjeha?
- Uspjeh se ne gradi preko noći. Za 

njega je najzaslužniji sam Luka, nje-
govi interesi i ambicije, ali i redovito 
ispunjavanje obveza, zalaganje te mar-
ljivo i temeljito pripremanje za nasta-
vu njemačkog jezika. Na ovako velik 
uspjeh vjerojatno je utjecao i odgoj u 
obitelji te rad i zalaganje u osnovnoj 
školi. Učenik s dobrim predznanjem i 
razvijenim radnim navikama lako se 
nosi s gradivom srednje škole i upi-
ja sve dodatne informacije ponuđene 
na nastavi. Luka je primjer izvrsnog 
učenika koji, prepoznat kao takav, 
uz pravilno vodstvo, usmjeravanje i 
ukazivanje na ispravljanje pogrešaka 
može ostvariti vrhunski rezultat. 

- Što mislite bi li takvih učenika 
moglo biti i više?

- Nakon što nekoliko godina učeni-
ci iz naše županije nisu pozivani na 
državno natjecanje iz njemačkog je-
zika, iako su ostvarivali dobre rezul-
tate, ove je godine Sisačko-moslavač-
ka županija polučila veliki uspjeh, jer 
je osim Luke na državno natjecanje 
pozvana i učenica iz osnovne škole 
u Dvoru, Una Meničanin sa svojom 
mentoricom Natašom Cvetanović. 
Morate imati na umu kako je za našu 
županiju ovo pravi uspjeh, jer je teš-

ko izdržati konkurenciju škola sjeve-
rozapadne Hrvatske gdje se njemački 
jezik ne samo uči, nego jednostavno 
živi. Trebali bismo podignuti svoje 
kriterije, kako u načinu razmišljanja 
tako i u načinu življenja i rada, ako 
želimo ostvariti društvo znanja ka-
kvim se volimo nazivati. Osim toga, 
za učenike koji dolaze u srednje škole 
iz manjih mjesta naše županije treba-
lo bi osigurati adekvatne uvjete kao 
što su bolja prometna povezanost i 
smještaj u učeničkim domovima kako 
bi se smanjio njihov odlazak na ško-
lovanje u Zagreb.

- Što biste poručili mladima koji 
imaju slične ambicije Lukinima?

- Mladima bih poručila da znanje 
bude na njihovoj ljestvici prioriteta, 

neka slijede Lukin primjer koji doka-
zuje kako se može uspjeti i biti bolji 
od najboljih. Za kraj bih željela na-
glasiti kako se malo učenika odlučuje 
za njemački jezik kao prvi ili drugi 
napredni jezik što je, naravno, velika 
šteta, jer kako nas iskustvo uči, gos-
podarski, povijesno i kulturološki smo 
usmjereni prvenstveno na njemačko 
jezično područje. Učeći njemački 
jezik razvijaju se i druge pozitivne 
osobine potrebne za usvajanje novih 
znanja kao što su sistematičnost, re-
dovitost i marljivost. Budući da veći-
na učenika njemački uči kao početni 
jezik, treba reći da i među njima ima 
izvrsnih učenika koji ostvaruju viso-
ke rezultate na višoj razini mature i 
uspješno studiraju germanistiku.

Sonja LONČAR

Predmet: Elaborat Plana upravljanja za gospodarsku jedinicu "LONJA", 
Šumarije Sunja za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2027. godine.

Uvid se može obaviti u roku od 14 dana od objave ovoga oglasa u 
Šumariji Sunja u Sunji i Upravi šuma Podružnici Sisak u Sisku, Odjel za 
uređivanje šuma, J. Runjanina 12, radnim danom u vremenu od 8 do 14 
sati.

Javna rasprava će se održati 1. lipnja 2018. u 9.00 sati u zgradi Uprave 
šuma Podružnice Sisak u Sisku, J. Runjanina 12.

     Poziv na javni uvid i raspravu
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