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Riječ ravnateljice i pedagoginje 
 
  Osmašima za kraj! 

Kraj osmog razreda došao je prebrzo, riječi odraslih bile su neuvjerljive. Bilo je veselja, 

suza, zagrljaja, a onda su se odjednom pojavile svjedodžbe, prijavnice, upisi u srednju školu. 

Odjednom treba ući u novu školu, u novi razred u kojem jedva ikoga poznaješ. 

Dragi osmaši, 

vjerojatno niste niti svjesni kako će sve ovo jako brzo biti iza vas. Velike su stvari pred 

vama. Neprekidno se krećite, sanjajte, radite i ne odustajte. Budite odlučni i glasni u 

pravednosti, nježni i obzirni u ljubavi. Poštujte, pomažite, ne sramite se tražiti pomoć. 

Želim vam sreću, snage i volje. 

Vidimo se najesen da nam potvrdite je li istina ono o čemu smo vam pričali. 

 

                                                                                Vaša ravnateljica  

                                                                                       Antonija Mastelić Milanović 

 

 Dragi učenici! 

Od dana kad smo se upoznali do sada kada vas ispraćam, čini mi se da nije prošla niti godina 

dana. Zapravo, punih pet u kojima ste se iz male djece formirali u veliku, zapravo u mlade 

ljude koji kreću svojim novim putevima. Svakome od vas želim da slijedi svoj san i da ga 

ostvari. Također, svakome od vas želim uspjeh i na privatnom i na poslovnom planu. Veselite 

se, uživajte u godinama koje su pred vama. Zabavljajte se i učite, putujte, sakupljajte 

iskustva i uspomene.  

Nadam se da će vam vasa osnovna škola ostati u lijepom sjećanju i da ćete zauvijek pamtiti 

gdje ste pisali prva slova i čitali prve lektire. Neka vam sve što se ovdje naučili pomogne u 

školama koje ćete upisati, pokažite da ste svih ovih osam godina bili vrijedni i malo po malo 

počeli razmišljati o svojoj budućnosti. 

Dragi nasi osmaši, sretno! 

Vasa pedagogica                                                       

 Judita Mužek 
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Riječ razrednice 
 

Dragi moji osmaši,  

u životu sve ima svoje doba i svaki korak pod nebom svoje vrijeme. Vrijeme susreta i 

vrijeme rastanka; vrijeme plača i vrijeme smijeha; vrijeme učenja i vrijeme poučavanja; 

vrijeme rasta i vrijeme sazrijevanja … 

Bilo mi je nezamislivo da ću na prvom učiteljskom poslu biti razrednica i to još osmom 

razredu. U ovom kratkom vremenu ste me neizmjerno obogatili i uz vas sam puno 

toga naučila i na tome vam od srca hvala. Sada kad je vrijeme vašeg rastanka od 

osnovne škole žao mi je što smo tako malo vremena proveli zajedno.  

Jedan filozof je rekao „mrtva stvar ide niz struju, ali samo živa stvar može ići protiv 

nje“. Na vašem životnom putu želim da budete životvorni, uvijek osluškujete i hodite 

putem istine, želim vam hrabrosti da budete svoji i odvažnosti da idete protiv struje 

koja sve nosi.  

         Vaša razrednica  

Antonija Vitković   
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Ime i prezime: Ana Besedić 

Rođendan: 28. ožujka 2006. 

Nadimak: Ana 

Volim: svog psa Blekija 

Ne volim: školu 

-Prijatelj je onaj koji zna sve 

o tebi, i unatoč svemu te voli.- 

Ime i prezime: Danijel Bičanić 

Rođendan: 9. veljače 2007. 

Nadimak: Predsjednik 

Volim: lazanje 

Ne volim: učenje 

-The greatest lesson in life is to 

know that even fools are right 

sometimes.- 
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Ime i prezime: Mia Cindrić 

Rođendan: 16. siječnja 2007. 

Nadimak: Cindrić 

Volim: ljeto 

Ne volim: toksične ljude 

-Live, love, laugh.- 

Ime i prezime: Mia Cvitak 

Rođendan: 18. siječnja 2007. 

Nadimak: Cvitak 

Volim: „sve što vole mladi“ 

Ne volim: nepravdu 

When things go wrong, don't go 

with them. – Elvis Presley –  
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Ime i prezime: Matej Kuštreba 

Rođendan: 17. siječnja 2007. 

Nadimak: Matej 

Volim: nogomet 

Ne volim: školu 

-Life is one time offer, make 

it count.- 

 

Ime i prezime: Iris Luić 

Rođendan: 21. lipnja 2006. 

Nadimak: Iris 

Volim: mačke 

Ne volim: školu 

-Do what you can, with what 

you have, where you are.- 

 



Godišnjak OŠ Banija           Generacija: 2013./2021. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Ime i prezime: Patrik Luić 

Rođendan: 12. ožujka 2007. 

Nadimak: Paćo 

Volim: Danijela 

Ne volim: školu i dečke 

-Naša generacija je mala u 

visini, ali smo veliki u duši.- 

 

Ime i prezime: Dino Maradin 

Rođendan: 13. ožujka 2006. 

Nadimak: Maradin 

Volim: motore 

Ne volim: tebe 

-Teško je biti samohrana majka 

kada si teenager i nemaš djece.- 
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Ime i prezime: Grgur Marić 

Rođendan: 19. studenog 

2006. 

Nadimak: Grgur 

Volim: Danijela i rukomet 

Ne volim: bahatu djecu 

-Ak' si gore nisi dole.-  

 

Ime i prezime: Ines Mikšić 

Rođendan: 18. svibnja 2006. 

Nadimak: Ines 

Volim: sport i životinje 

Ne volim: ružno vrijeme 

-Always laugh when you can. It 

is cheap medicine.- 
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Ime i prezime: David Mirčevski  

Rođendan: 6. srpnja 2006.  

Nadimak: Češki 

Volim: Minecraft 

Ne volim: školu 

-Ako si glup, ne pravi se 

pametan.- :) 

 

Ime i prezime: Paola Pleskina 

Rođendan: 16. lipnja 2006. 

Nadimak: Paola, Pave, Pava 

Volim: igrati tenis i svirati klavir 

Ne volim: komarce 
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Ime i prezime: Paula Prošić 

Rođendan: 17. kolovoza 2006. 

Nadimak: Paula 

Volim: slušati glazbu 

Ne volim: školu 

 

Ime i prezime: Ema Rendulić 

Rođendan: 5. prosinca 2006. 

Nadimak: Duraković 

Volim: bivšeg 

Ne volim: curu od bivšeg 

-Volimo bivše!- 
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Ime i prezime: Manuela Vratarić 

Rođendan: 30. travnja 2006. 

Nadimak: Manu 

Volim: maslačak 

Ne volim: masline 

Fešta. 

 

Ime i prezime: Mata Stepić 

Rođendan: 20. lipnja 2006. 

Nadimak: Stepa 

Volim: sportove 

Ne volim: školu 

-Život nije fer!- 
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Ime i prezime: Elena Vučković 

Rođendan: 22. svibnja 2006. 

Nadimak: Seka 1 

Volim: putovanja 

Ne volim: dosadu 

Karma. 

 

Ime i prezime: Emina Vučković 

Rođendan: 22. svibnja 2006. 

Nadimak:  Seka 2 

Volim: modu 

Ne volim: osuđivanje 

-Proživjeti ili preživjeti.-  
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Ime i prezime: David Žubčić 

Rođendan: 10. srpnja 2006. 

Nadimak: Žubčić 

Volim: tehnologiju 

Ne volim: – 

„The best teacher, failure is.“ 
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8. b 
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Riječ razrednika  

Zdravka Vrđuke 
 

 Dragi moj 8.b! Bili ste moj prvi razred s kojim sam započeo 

svoj rad u školi. Koliko god sam se trudio naučiti vas, toliko 

toga ste i vi naučili mene. Bili ste dobri, marljivi, kreativni i 

puni energije. Želim vam da takvi ostanete i dalje u životu jer 

će vas te odlike odvesti na pravi put. Hvala vam na jednom 

prekrasnom druženju i želim vam puno uspjeha u daljnjem 

životu!  
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Ime i prezime: Lorena Pavičić 

 

Nadimak: Rolena 

 

Datum rođenja:01.12.2006.g 

 

Najdraži predmet: Matematika 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: 

Ekonomsko-turistička škola Karlovac 

 

Citat: C₂H₅OH formulu znam, a sad 

slijedi praksa 

 

Ime i prezime: Leon Novogradac 

 

Nadimak: Novogradec 

 

Datum rođenja:05.10.2006.g 

 

Najdraži predmet: Tjelesna i 

zdravstvena kultura 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: Tehnička 

škola Karlovac 
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Ime i prezime: Matea Barić 

 

Nadimak: Mate(Bulić) 

 

Datum rođenja:26.04.2006.g 

 

Najdraži predmet: Glazbena kultura 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: Mješovito 

industrijsko-obrtnička škola Karlovac 

 

Citat: Bilo pa prošlo.. 

 

Ime i prezime: Luka Štranjger 

 

Nadimak: Kanada 

 

Datum rođenja:17.07.2006.g 

 

Najdraži predmet: Tjelesna i 

zdravstvena kultura 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: Šumarska 

i drvodjeljska škola Karlovac 

 

Citat: Bolje biti pijan nego star. 
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Ime i prezime: Ivana Amić 

 

Nadimak: Ivančica 

 

Datum rođenja:09.12.2006.g 

 

Najdraži predmet: Nemam 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: 

Mješovito industrijsko-obrtnička škola 

Karlovac 

 

Citat: Prilika da otkrijemo veću snagu 

unutar sebe dolazi onda kada nam se 

život čini najizazovnijim 

Ime i prezime: Nikolina Amić 

 

Nadimak: Nina 

 

Datum rođenja:21.03.2006.g 

 

Najdraži predmet: Glazbena kultura 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: 

Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac 

 

Citat: Ugodi sebi jer svijetu sigurno 

nećeš nikada 
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Ime i prezime: Dijana Udorović 

 

Nadimak: Dija 

 

Datum rođenja:09.08.2006.g 

 

Najdraži predmet: Glazbena kultura 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: 

Prirodoslovna škola Karlovac 

 

 

Ime i prezime: Renato Žgela 

 

Nadimak: Rec 

 

Datum rođenja:09.08.2006.g 

 

Najdraži predmet: Tehnička kultura 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: Mješovito 

industrijsko-obrtnička škola Karlovac 

 

Citat: Proživiš ili preživiš jedno slovo, a u 

njemu cijeli život. 
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Ime i prezime: Valeria Rade 

 

Nadimak: Valerka 

 

Datum rođenja:18.04.2006.g 

 

Najdraži predmet: Geografija 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: 

Gimnazija 

 

Citat: Kada srce vjeruje, Bog uvijek 

djeluje! 

 

 

Ime i prezime: Mihael Milosavljević 

 

Nadimak: Logičar 

 

Datum rođenja:04.09.2006.g 

 

Najdraži predmet: Povijest 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: Tehnička 

škola Karlovac 
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Ime i prezime: Josipa Žgela 

 

Nadimak: Joka 

 

Datum rođenja:20.10.2006.g 

 

Najdraži predmet: Tjelesna i 

zdravstvena kultura 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: 

Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac 

 

Citat: Ako si umorna nauči se 

odmoriti, a ne odustati 

 

 

 

Ime i prezime: Vito Vojak 

 

Nadimak: Filozof 

Datum rođenja:15.02.2007.g 

 

Najdraži predmet: Sat razrednika 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: 

Ekonomsko-turistička škola Karlovac 

 

Citat: Krevet je samo polica na koju 

stavljamo svoje tijelo kada ga ne 

koristimo 
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Ime i prezime: Lucija Barac 

 

Nadimak: Milena-Malena 

 

Datum rođenja:11.01.2006.g 

 

Najdraži predmet: Nemam 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: 

Prirodoslovna škola Karlovac 

 

Citat: Ne znam, nisam naučila.. 

 

 

Ime i prezime: Luka Bublić 

 

Nadimak: Posvojeni 

 

Datum rođenja:23.02.2006.g 

 

Najdraži predmet: Engleski jezik 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: 

Ekonomsko-turistička škola Karlovac 
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Ime i prezime: Barbara Golubić 

 

Nadimak: Barka 

 

Datum rođenja:02.10.2006.g 

 

Najdraži predmet: Biologija 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: 

Medicinska škola Karlovac 

 

Citat: Lagano, pa dobro šta. 

 

 

Ime i prezime: David Lendler 

 

Nadimak: Robot 

 

Datum rođenja:27.03.2006.g 

 

Najdraži predmet: Informatika 

 

Gdje se vidiš nakon osnovne: Tehnička 

škola Karlovac 

 

Citat: Naučio sam reći „ovdje“ kada je 

nastavnica zastala od izgovaranja mog 

prezimena 
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Aleja hrvatskih branitelja 
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Muzej Domovinskog rata 

na Turnju 
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Selce- 17.06.2021.g 
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Zadnji dan- 18.06.2021.g 
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Riječ razrednice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi moji osmaši!  

Sve što je bilo daleko, došlo je blizu. Mislim da niste ni svjesni kako 

je brzo prošlo četiri godine našeg zajdničkog druženja. Bilo je tu 

lijepih i onih manje lijepih trenutaka koje smo djelili. Ponekad ste bili 

nestašni, brbljavi, ali uvijek spremni kad je trebalo organizirati neku 

brzu akciju.  Pamtit ću vas kao neobične „ klince“ koji su uvijek nešto 

tražili ( razmještaj  - naša interna fora za SR).  

Opraštam se s vama kao što to uvijek volim činiti uz neke lijepe 

stihove:   
 

 

8.c 
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Srebrna cesta 

                                    G.Krklec 

 
Ja ne znam tko si? Čuj me, dobri druže,  

kad padne veče ponad tvoga krova,  

kroz mrak se javi ćuk i hukne sova,  

a oblaci ko jata ptica kruže  

nad tornjevima sela i gradova –  

izađi u noć… idi… Divlje ruže  

opijat će te putem. Trn će cvasti,  

otvorit oči lopoči na vodi.  

Izađi… idi… Srebrn plašt će pasti  

dalekom cestom, kud te srce vodi.  

Ti znadeš i sam da svjetove nosiš  

u samom sebi, i da na dnu duše  

sja jato zvijezda, ponori se ruše  

i – ako hoćeš – oluji prkosiš  

olujom, koja u tvom bilu huji.  

Izađi u noć. u. Žuborit će vrutak.  

Nad glavom će ti bijela zvijezda sjati.  

I ako hoćeš, ti ćeš za trenutak  

vidjeti boga što te cestom prati.  

Ne vjeruj noći, čovjeku, ni buri  

što kida greben tvoje volje. Gazi  

na putu zmiju, guštera na stazi,  

i budi kao putnik što se žuri  

dalekom stepom zelenoj oazi.  

Izađi u noć… idi… Divlje ruže  

opijat će te putem. Trn će cvasti,  

otvorit oči lopoči na vodi.  

Izađi, druže… Srebrn plašt će pasti  

dalekom cestom kud te srce vodi.  

  

Neka vas srebrna cesta vodi u život!  

Vaša razrednica  

Martina Zoraja  
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Ime i prezime: Valentino Ajdinović 

Rođendan: 31.08.2006. 

Nadimak: Valent 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u tehničkoj školi 

Volim: aute i motore  

Ne volim: školu 

 

Ime i prezime: Ela Abdić 

Rođendan: 02.09.2006. 

Nadimak: Elica 

Gdje se vidim nakon osnovne: u 
gimnaziji 

Volim: plivati 

Ne volim: nepravdu 
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Ime i prezime:  Sedin Begić 

Rođendan: 17.04.2006. 

Nadimak: Bucko 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u srednjoj 

Volim: volvo 

Ne volim: školu 

 

Ime i prezime: Ramona Bezjak 

Rođendan: 31.03.2006. 

Nadimak: Mona 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u MIOŠ-u 

Volim: životinje 

Ne volim: ljude koji se prave 
pametni 
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Ime i prezime: Anja Bosnić 

Rođendan: 28.10.2005. 

Nadimak: Anjuška 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u Glazbenoj Gimnziji 

Volim: glazbu 

Ne volim: laž 

     

 

Ime i prezime: Luka Cvitković 

Rođendan: 06.03.2007. 

Nadimak: Cvita 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u tehničkoj školi 

Volim: nogomet 

Ne volim: učiti 

     

 



Godišnjak OŠ Banija           Generacija: 2013./2021. 
 

 

 

 

 

  

 

Ime i prezime: Monika Filipović 

Rođendan: 31.12.2006. 

Nadimak: Moni 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u srednjoj 

Volim: životinje 

Ne volim: janjetinu 

 

     

 

Ime i prezime: Lana Čurilović 

Rođendan: 06.06.2006. 

Nadimak: Lanči 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u srednjoj 

Volim: iskrenost 

Ne volim: zavist i pohlepu 
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 Ime i prezime: Teo Herceg 

Rođendan: 11.08.2006. 

Nadimak: Herceg 

Gdje se vidim nakon osnovne:  

u Njemačkoj 

Volim: aute 

Ne volim: školu 

 

Ime i prezime: Vanesa Ivanišević 

Rođendan: 23.06.2006. 

Nadimak: Ivanišević 

Gdje se vidim nakon osnovne: 
MIOŠ 

Volim: družiti se s prijateljima i 
biti na mobitelu 

Ne volim: učiti 
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Ime i prezime: Nika Karapandžić 

Rođendan14.12.2006. 

Nadimak: Niks 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u MIOŠ-u 

Volim:  Luciju 

Ne volim: učiti 

     

 

Ime i prezime: Matija Kovačević 

Rođendan:30.11.2006. 

Nadimak: Kova 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u tehničkoj školi 

Volim: tehnologiju 

Ne volim: kemiju, teška je 
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Ime i prezime: Kata Lušić 

Rođendan: 30.05.2006. 

Nadimak: / 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u TUŠ-u 

Volim: svog psa i hrčka 

Ne volim: tuđe pse 

 

Ime i prezime: Jakov Matanić 

Rođendan: 27.12.2006. 

Nadimak: Matanić 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u srednjoj 

Volim: školu 

Ne volim: učiti 
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Ime i prezime: Lana Pavoković 

Rođendan: 26.03.2007. 

Nadimak: Pavoković 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u srednjoj 

Volim:  rukomet 

Ne volim: školu 

 

Ime i prezime: Lucija Polović Juhas 

Rođendan: 10.01.2007. 

Nadimak: Lucika 

Gdje se vidim nakon osnovne:  
u MIOŠ-u 

Volim: nogomet, hranu 

Ne volim: dvoličnost i umišljenost 
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