
1 

 

STRUČNI ISPIT ZA HRVATSKI JEZIK 
 

 

ISPITNI ROK OD 15. TRAVNJA 2022.  

DO 1. LIPNJA 2022. 
 

 

 

Namjena  
stručni ispit za pripravnike učitelje hrvatskoga jezika Primorsko-

goranske, Karlovačke i Istarske županije 

Ustanova u kojoj se polaže stručni ispit  OŠ „Kostrena“, Žuknica 1, 51 221 Kostrena  

  

PISANI R  PISANI RAD 

Datum   18. svibnja 2022.  

Vrijeme  
12.00 – 15.00 

Ime i prezime pristupnika 
Žaklina Načinović, Maša Blagonić, Nives Katarinčić, Andrea 

Gašparović, Marija Baškera Mandić, Maja Griparić, Marina Pilar 

 

NASTAVNI SAT 

Ime i prezime 

pristupnika 
Nastavna jedinica/cjelina 

Razredni 

odjel  
Datum i vrijeme 

Žaklina Načinović Obilježja pustolovnog romana (Hrvoje 

Kovačević, „Tajna crne kutije“), B.6.2. 

– uvježbavanje s elementima školske 

interpretacije 

6.b 
19. svibnja 2022. 

1. sat, 8:30 – 9:15 

Nives Katarinčić Obilježja proznih tekstova, B.6.2. 

–  usustavljivanje 
6.b 

19. svibnja 2022. 

2. sat, 9:20 – 10:05 

Sandra Ivanišević Obilježja pustolovnog romana (Hrvoje 

Kovačević, „Tajna crne kutije“), B.6.2. 

– uvježbavanje s elementima školske 

interpretacije 

6.a 
20. svibnja 2022. 

1. sat, 8:30 – 9:15 

Nicolina Dobreva Obilježja proznih tekstova, B.6.2. 

– usustavljivanje 
6.a 

20. svibnja 2022. 

2. sat, 9:20 – 10:05 

Andrea Gašparović Slušanje s razumijevanjem (Dragan Kordić, 

„Zanimanje ilustrator“), A.6.2. 

 – uvježbavanje 

6.a 
23. svibnja 2022. 

2. sat, 9:20 – 10:05 

Marija Baškera Mandić Višeznačnost književnog teksta (Ivo Andrić, 

„Aska i vuk“), B.8.2. 

 – uvježbavanje s elementima školske 

interpretacije 

8.a 
23. svibnja 2022. 

3. sat, 10:30 – 11:15 

Maja Griparić Frazemi, A.8.6. 

– obrada 
8.a 

23. svibnja 2022. 

4. sat, 11:20 – 12:05 
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Napomene:  

 

1. Stručni ispit održat će se u školi (u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom u Republici 

Hrvatskoj, uvjetovanom virusom COVID-19). 

 
 

2. Ina Randić Đorđević, mentorica u školi polaganja stručnoga ispita, konzultacije drži putem e-pošte 

(ottopas@yahoo.com), a dostupna je i putem mobitela (098/1631556). Molimo pristupnike da joj se 

jave. 

 

Literatura za 6. razred:  

 

Družijanić-Hajdarević, Ela i dr. 2020. Hrvatski za 6, udžbenik iz hrvatskoga jezika za šesti razred 

osnovne škole. Profil Klett. Zagreb.  

Greblički-Miculinić, Diana i dr. 2020. Šestica, čitanka iz hrvatskoga jezika za šesti razred 

osnovne škole. Profil Klett. Zagreb. 

 

Literatura za 8. razred:  

Miloloža, Sanja i dr. 2021. Hrvatske jezične niti 8, udžbenik iz hrvatskoga jezika za osmi razred 

osnovne škole. Alfa. Zagreb.  

Mirt, Dalia i dr. 2021. Hrvatska riječ 8, čitanka iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne 

škole. Alfa. Zagreb.  

 

3. Molimo pristupnike da u OŠ „Kostrena“ dođu 10 minuta prije početka pisanoga dijela ispita, izvođenja 

nastave ili usmenoga dijela ispita, da se obavezno pridržavaju epidemioloških mjera na razini Republike 

Hrvatske, da pri ulasku u Osnovnu školu „Kostrena“ slijede upute na glavnom ulazu te da na pisani dio 

ispita donesu svoje plave kemijske olovke i primjerak pravopisa.   

 

4. Na dan polaganja nastavnoga sata pristupnici koji ga polažu, trebaju donijeti četiri primjerka pisane 

pripreme za nastavni sat.  

 

5. Usmeni ispit za pristupnike koji izvode nastavu, održat će se u OŠ „Kostrena“ nakon svih održanih 

nastavnih sati određenoga datuma.  

 

6. Pristupnik može odustati od polaganja stručnoga ispita u opravdanim slučajevima (npr. zbog bolesti, 

smrti člana obitelji, prirodne nepogode i sl.). O tome valja žurno obavijestiti višu savjetnicu za hrvatski 

jezik Barbaru Beronju slanjem dopisa na adresu elektroničke pošte barbara.beronja@azoo.hr. 

Odustanak od ispita bez valjanoga razloga (posebice osam dana prije ili tijekom ispita) smatrat će se 

nepoloženim stručnim ispitom, a troškove ponovnoga polaganja snosit će sam pristupnik. Telefonski 

broj više savjetnice Barbare Beronje: 051/317694. 

Marina Pilar Slušanje s razumijevanjem (Dragan Kordić, 

„Zanimanje ilustrator“), A.6.2. 

– uvježbavanje 

6. b 
23. svibnja 2022. 

5. sat, 12:10 – 12:55 

 

USMENI ISPIT  

Dana 19. svibnja 2022. od 11:30 usmenom ispitu pristupaju Danijela Šivak, Jelena Novoselec Janjić i (u slučaju 

položenoga pisanog rada) Maša Blagonić. 


