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Održavanje državnog Natjecanja iz povijesti omogućili su:
1. Agencija za odgoj i obrazovanje RH
2. Primorsko-goranska županija
3. Grad Krk
4. Općina Baška
5. Općina Dobrinj
6. Općina Malinska-Dubašnica
7. Općina Omišalj
8. Općina Punat
9. Općina Vrbnik
10. GP KRK d.d.
11. Komunalno poduzeće Vecla d.o.o. Krk
12. Turistička zajednica Grada Krka
13. PERT d.o.o. Rijeka
14. Art Color Vrh
15. Infomare d.o.o. Zagreb
16. PZ Gospoja Vrbnik
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Osvrt gradonačelnika grada Krka Darija
Vasilića
Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan“ u Krku škola je koja je u svojoj prekrasnoj
matičnoj zgradi ukomponiranoj u stoljetne krčke zidine drugi put domaćin državnog Natjecanja
iz povijesti.
Izbor krčke škole kao odličnoga mjesta za državno Natjecanje iz povijesti dokazalo se
već svečanim otvaranjem koje je upriličeno 11. travnja 2022. godine uz prekrasnu kostimiranu
izvedbu učenika prateći život i povijesni značaj Frankopana i Zrinskih, po kojima i ponosno
nosi svoje ime. Impozantan broj od preko 220 sudionika Državnog natjecanja, 120 učenika
osnovnih i srednjih škola, 80 mentora te 20 članova Državnog povjerenstva krčka je škola
ugostila na najreprezentativniji način prikazujući povijest otoka Krka kroz stoljeća, što našu
školu i grad Krk sudionicima iz cijele Hrvatske predstavlja u najboljem svjetlu.
Ponosno ističem da trodnevna manifestacija nije imala samo natjecateljski karakter, već
i obrazovni, a kako grad i otok Krk uvijek mogu ponuditi svoje ljepote za obilazak, sudionici
su upoznali i neke od lokacija od kulturno-povijesnog značaja za naš grad i otok Krk. Posebna
mi je čast što je naša Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ ugostila ovako veliko natjecanje
i predstavila nas kao dobre organizatore i nadam se da ćemo još jednom biti prepoznati kao
srdačni domaćini u presjajnom gradu Krčana.

Darijo Vasilić, gradonačelnik

Şerđo Samblić, ravnatelj

Pozdravna riječ ravnatelja Serđa Samblića
Dobar dan i dobro došli na Krk!
U ime učenika i zaposlenika OŠ “Fran Krsto Frankopan” pripala mi je čast i
zadovoljstvo pozdraviti sve vas, sudionike državnog Natjecanja iz povijesti.
Posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti učenike i njihove mentore koji su zaslužili
pristupiti državnoj razini natjecanja, mjestu promocije znanja, darovitosti, izvrsnosti te mjestu
afirmacije, ali i napornog rada. Ova mladost predstavlja upravo ono što nam je potrebno kako
bi s povjerenjem i nadom gledali u budućnost.
Svim učenicima i mentorima želim puno sreće i uspjeha na natjecanju a mi ćemo se, kao
domaćini potruditi da se ugodno osjećate na otoku Krku te da svojim domovima ponesete lijepe
uspomene s druženja tijekom natjecanja.
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Kratka povijest grada Krka
Život u gradu Krku kontinuirano se odvija već više od 2.000 godina, od kasnobrončanog
doba do današnjih dana. U suton brončanog doba, kada se na povijesnom obzoru pojavljuju
obrisi željeznog doba, na današnjem području grada nalazimo ilirsko pleme Liburna o čijem
nam prisustvu svjedoče cipusi, nadgrobni spomenici s latinskim natpisima što nas upućuje na
romanizaciju Liburna u prvim stoljećima poslije Krista. Upravo su Liburni bili osnivači grada
kojega su utvrđivali zidinama. Arheološka istraživanja potvrđuju da se ispod najstarijeg
vidljivog sloja zidina nalazi ilirski sloj predstavljen suhozidom od neklesanog kamena.
Upućuje nas to na zaključak da su današnje zidine na istom mjestu gdje su bile one iz najranijeg
razdoblja te da je sam grad ondje gdje je bilo i liburnsko naselje. Ne zna se pouzdano kako se
liburnski grad zvao jer nam njegovo ime, kao prvi povijesni podatak o njegovu postojanju,
donosi grčki geograf Strabon na prijelazu iz I. st. pr. Kr. u našu eru. On ga naziva Kuriktike,
odnosno Kiriatika vukući korijen iz ilirskog naziva Kar-ikt što označava kameni otok. Rimski
pisac Plinije iz I. st. naziva ga Curictae/Kurikta, a grčki geograf Ptolomej iz II. st. Kurikon.
Navedene antičke pisce potvrđuje kamena ploča iz IV. stoljeća na kojoj čitamo da je grad Krk
"splendidissima civitas Curictarum", odnosno "presjajni grad Kuriktâ/Krčana".
Rimsko razdoblje u gradu Krku započelo je u II. st. pr. Kr., a obilježeno je danas
vidljivim materijalnim tragovima kao što su dijelovi gradskih zidina, ostaci termi, mozaika,
nedavno otkriveni ostaci Venerinog hrama, te brojna kamena plastika s njihovih nekropola
(kao što je rimska nadgrobna stela iz I. st., koju je 1407. godine u zid šesterostrane kule na
obali dao ugraditi knez Nikola IV. Frankopan, da bi bio joj u središnjem polju uklesao i stari
grb krčkih knezova), ali i ona koja je kasnije ugrađena u novije objekte, poput kapitela po
crkvama i luneta po privatnim kućama. Grad je imao status municipija u kojemu su obitavali
visoko pozicionirani rimski dužnosnici, magistrati (dužnosnici gradske uprave) i dekurioni
(gradski vijećnici), kako nam svjedoči nadgrobna ploča dekuriona Pitiusa Marullusa, danas
postavljena na trgu Vela placa (antička Platea Magna ili Veliki trg). Upravo se u rimskom
razdoblju razvija urbani gradski kompleks koji se naslanja na liburnijski plan i modificira ga u
skladu sa svojim tradicijama. Grad se dijeli na četiri polovice dvjema glavnim ulicama: kardo
(cardo) se proteže od sjevernih Gornjih vrata do južnih Malih vrata dijeleći grad na zapadnu i
istočnu polovicu dok dekumana (decumana) spaja zapadna gradska vrata (Porta Magna) i Velu
placu sa istočnim Pizanskim vratima dijeleći tako grad na sjevernu i južnu polovicu. Ove dvije
gradske osi sijeku se na Platea Antiqui (Starom trgu) ili "pjaceti" koji je očito postojao i prije
dolaska Rimljana. Današnji rapored ulica ostao je od rimskog doba do danas nepromijenjen.
Struktura je to koja se odvija unutar gradskih zidina koje se vremenom učvršćuju i pregrađuju
kao što se radilo između 50. i 30. g. pr. Kr. o čemu nam govori kamena ploča koja se danas
nalazi u Kaštelu.
Još za rimske vladavine u III. i IV. stoljeću u grad Krk dolazi kršćanstvo, gradi se prva
crkva, a već u VI. stoljeću (579.) Krk je sjedište biskupije (prvi znani biskup bio je Andrija
680. godine). S vremenom grad uzima sv. Kvirina, ranokršćanskog mučenika, za svoga
zaštitnika, a njegov dan slavi 4. lipnja. Na ostacima rimskih termi iz I. stoljeća gradi se
katedrala, biskupska crkva kasnije dograđivana i posvećena Uznesenju Blažene Djevice
Marije. Zasigurno su već tada Rimljani grad nazivali Vecla, tj. Stari grad.
Nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva (476.) grad dolazi pod bizantsku vlast kao
dio bizantske pokrajine Dalmacije, te mu se ime mijenja u Vekla (grčki: Βέκλα), a odatle
potječe i kasnije mletačko ime grada i otoka, Veglia. Krajem VI. i početkom VII. stoljeća na
otok dolaze Slaveni – Hrvati. Romansko stanovništvo nalazi sigurnost unutar gradskih zidina,
a novopridošli Hrvati podižu kaštele na otoku, dajući mu vremenom ime Krk (od Kurikum).
Istim imenom nazvali su i romansko gradsko središte, dok su ga u svakodnevnom govornom
obliku nazivali Veja (od Vecla, kasnije Veglia). Tako je grad Krk je nastavio živjeti kao
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romanski grad do kasnoga srednjega vijeka. Vrijeme je to čestih i burnih društveno-političkih
previranja koja su zahvaćala i grad Krk, ali i prodiranja glagoljice na otok. Vejani ljubomorno
održavaju latinitet kako u privatnoj i javnoj korespondenciji tako i u bogoslužju, naspram
kroatizacije ostatka otoka. Pa ipak, glagoljica se uvlači i unutar krčkih gradskih zidina na što
nas upućuje Krčki natpis iz XI. stoljeća.
Nakon kratkotrajne i prekidima obilježene pripadnosti hrvatskoj državnoj zajednici i
njezinim narodnim vladarima, otok i grad Krk dolaze, po prvi puta, 1000. godine pod mletačku
vlast. Premda su hrvatski kraljevi Petar Krešimir IV. i Dmitar Zvonimir tijekom druge polovice
XI. stoljeća povratili otok svojoj vlasti, Arpadovići ga početkom XII. stoljeća (1115.) nisu
mogli zadržati pred naletom „presjajne“ Republike Svetoga Marka i njenoga krilatog lava. Na
otoku su Mlečani upravu predali domaćoj velikaškoj obitelji koji su postali Krčki knezovi.
Utemeljitelj obitelji bio je knez Dujam (prvi puta spominje se 1118. godine), koji vlada otokom
i gradom Krkom kao mletački vazal. Njegovim sinovima, Vidu i Bartolu, Venecija daje otok
na doživotnu upravu. Tako je započeo uspon ove krčke velikaške obitelji, koja će spretno
koristiti neprijateljstvo između Venecije i hrvatsko- ugarskih vladara igrajući ulogu dvostrukih
vazala i naplaćujući svoju „vjernost“ novim kopnenim posjedima. Krčki su knezovi u gradu
Krku obogatili njegovu arhitekturu gradnjom sudnice (1191.) i Kaštela (XIV. st.) na trgu
Kamplinu, podizanjem obrambenih kula (1407.), a isticali su se i kao veliki darovatelji krčke
stolne crkve koju su preuređivali gradnjom pobočnih kapela (kapela sv. Barbare, kapela sv.
Križa) i doniranjem crkvenog inventara (srebrna oltarna pala iz 1477. g.). Također, njihovim
angažmanom grade se crkve sv. Margarete i sv. Kvirina koje će se u XII. stoljeću sa stolnom
crkvom spojiti u jedinstveni sakralni kompleks.
Krk je bio posljednji hrvatski otok koji je postao mletački posjed 1480. godine. Venecija
je prevarila tadašnjeg Krčkog kneza Ivana VII. Frankopana (obitelj se tako nazivala od 1430.
godine) te ga odvela u venecijansko zarobljeništvo. Od tada je gradom i otokom upravljao
mletački providur tj. upravitelj, koji je bio neki od mletačkih plemića, ali je uz njega dio
upravnih ovlasti imalo i Veliko te Malo vijeće uz određenu autonomiju prema providuru.
Početkom XVI. stoljeća zbog velikih osmanskih osvajanja na otok su, a i u grad Krk došle
mnoge izbjeglice s kopna.
Nakon propasti Mletačke Republike 1797. godine, grad i otok bili su jedno kraće
vrijeme (1806. – 1813.) dio Napoleonovih Ilirskih provincija. Francuzi su u gradu ukinuli
samostan klarisa, a otvorili su gimnaziju i osnovnu školu za djevojčice, koju su vodile sestre
benediktinke. Nakon propasti Ilirskih provincija vlast na otoku preuzela je Habsburška
Monarhija, da bi ga 1822. godine upravno pripojila Istri kao svojoj pokrajini (od 1861. godine
Markgrofovija Istra). Neposredno nakon sloma Austro-Ugarske Monarhije grad se našao pod
talijanskom okupacijom (1918. – 1921.), obilježenom arditskim kulturocidom uništavanjem
biskupske tiskare Kurykta i deportacijom biskupa Antuna Mahnića. Relativno miran život grad
nastavlja u okviru Kraljevstva/Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (od listopada 1929. godine
Kraljevina Jugoslavija) te kratkotrajno kao dio proglašene Banovine Hrvatske (1939.).
Međuratno razdoblje donosi skromne turističke pomake u odnosu na prijeratno vrijeme, ali s
naznakama daljnjeg razvoja kojega je omeo Drugi svjetski rat i nova talijanska okupacija
(1941. – 1943.), a nakon nje i njemačka (1943. – 1945.). Nakon rata otok Krk postaje dio FNR
Jugoslavije (od 1963. godine SFRJ), u kojoj se grad Krk intenzivnije okreće turističkom
razvoju. On je pospješen gradnjom riječke zračne luke kod Omišlja (1970.) i cestovnim
povezivanjem otoka s kopnom (1980.). Tada je izgrađena i prva otočna magistralna prometnica
kojom je Krk povezan s Jadranskom magistralom i unutrašnjošću zemlje. Raspadom druge
jugoslavenske državne zajednice 1990. godine, otok i grad Krk postali su dio Republike
Hrvatske. Danas je grad Krk gospodarsko i vjersko središte otoka Krka.
Tvrtko Božić, učitelj povijesti
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Kratka povijest školstva na otoku
i u gradu Krku
Prvi pisani tragovi o školstvu, odnosno obrazovanju na otoku Krku potječu s kraja XV.
stoljeća kada je otok bio pod izravnom mletačkom upravom, koja nije pretjerano brinula o
školovanju malih otočana. Ipak, providuri su u svojim izvješćima tijekom prve polovice XVI.
stoljeća spominjali brigu o učitelju u gradu Krku, koji je službovao u Javnoj školi (kasnije je
nosila naziv Gramatička škola). Nastavni jezik u školi bio je latinski. Istovremeno su u seoskim
otočnim župama, odnosno u kaštelima, otvarane privatne škole. One su bile glagoljaške, a vodili
su ih pojedini svećenici za odgoj i obrazovanje dječaka za žakne, a potom za buduće svećenike.
Ukinute su 1819. godine kada su ustupile mjesto javnom školstvu. Ovakva situacija oslikava
krčko bipolarno kulturno-obrazovno srednjovjekovlje – latinsko u gradu Krku i glagoljaško–
staroslavensko u seoskim naseljima. Odlaskom mletačke vlasti 1797. godine, otok Krk dolazi
pod vlast Habsburške Monarhije, koja je od prosinca 1774. godine imala svoj školski zakon.
Propisivao je opću školsku obvezu za djecu od 6. do 13. godine. Uprava nad javnim školama i
nadzor nad njima povjerena je Katoličkoj crkvi.
U gradu Krku osnovana je 1818. godine trivijalna dvorazredna škola za dječake, koja se
održavala u samostanu franjevaca trećoredaca. Prvi učitelj bio je don Anton Sandri.
Benediktinke (koludrice) vodile su u samostanu u gradu Krku Žensku pučku školu od 1806. do
1903. godine. Škola je 1871. godine proglašena privatnom s pravom javnosti pa je grad Krk bio
oslobođen obveze gradnje općinske škole sve dok je benediktinska škola zadovoljavala
prosvjetne zahtjeve. Prva učiteljica bila je M. Tereza Dudi. Polazak u ovu školu bio je slab pa
je od 124 djevojčica školske dobi iz grada Krka i najbliže okolice školu pohađalo samo 48
djevojčica, od kojih niti jedna iz drugih otočnih općina.
Početak XIX. stoljeća obilježen je stvaranjem modernog javnog školstva na otoku, koje
se pojavilo otvaranjem župnih pučkih škola. Ujedno su to početci opsežnijeg opismenjavanja,
jer do tada je u većini krčkih mjesta, osim župnika i „škrivana“, tj. komunskog pisara, bilo malo
pismenih ljudi. Početkom 1822. godine otvorila se u gradu Krku trorazredna njemačkotalijanska Glavna škola za mušku djecu od 6. do 12. godine s čitavog otoka. No, odaziv je bio
vrlo slab, pa je tako od 683 obveznika školu pohađalo samo 63 djece. Školske prostorije bile su
dvije sobe u kući Antuna Celebrinija. Iste godine otvorila se u gradu Krku opetovnica
(blagdanska, nedjeljna ili produžena škola) za otočnu mušku i žensku djecu od 12. do 15.
godine. Nastava se održavala svake nedjelje (kasnije subote) i blagdanima po dva sata. Učilo
se čitanje, pisanje, računanje i vjeronauk. Školovanje je bilo obavezno, a za svaki izostanak
naplaćivala se globa. Unatoč tome odaziv nije bio velik, što se posebno odnosilo na djevojčice,
čije su školovanje roditelji često smatrali gubitkom vremena.
Nastavni jezik je u javnom školstvu u početku bio talijanski i njemački, da bi 1842.
godine Carsko-kraljevska vlada za Primorje u Trstu naredila da se nastava izvodi na
materinskom jeziku. To je značilo da se u krčkim mjestima u kojima je postojala škola, osim u
gradu Krku, nastava održavala na hrvatskom jeziku. U ženskim početnim školama poučavalo
se samo na hrvatskom („ilirskom“) jeziku.
Na otoku Krku su u razdoblju crkvene školske uprave, osim škola u gradu Krku,
osnovane škole u Puntu, Milohnićima, Vrbniku, Baški, Dragi Bašćanskoj, Staroj Baški,
Omišlju, Dobrinju, Dubašnici i Sv. Vidu-Miholjice. Nastava se u prvim godinama održavala u
privatnim kućama, župnim uredima i crkvenim (kaptolskim) kućama jer nije bilo namjenskih
školskih zgrada.
Državnim zakonom o pučkim školama iz 1869. godine nadležnost u području školstva
preuzela je država, a Crkvi je preostao tek nadzor nad vjerskom podukom. Propisano je
obavezno opće školovanje djece od 6. do 12. godine, a nakon toga su još dvije godine trebala
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polaziti večernju školu. Prodorom preporodnih ideja na otok i akciji Družbe sv. Ćirila i Metoda
za Istru, koja je osnivala hrvatske škole, mijenjala se i politička situacija na otoku. Krčke općine
dolaze pod upravu narodnjaka, a time se počela učvršćivati pozicija hrvatskog kao nastavnog
jezika u pučkim školama dok je talijanski jezik postao obligatni predmet. Na otoku Krku,
Družba je osnovala dvije škole, u selu Gabonjin (1907.) i u gradu Krku (1911.), koje su
djelovale do kraja Prvoga svjetskog rata.
U razdoblju od 1869. do 1914. godine na otoku Krku osnovane su mješovite škole u
Garici, Korniću, Krasu, Njivicama, Polju, Risiki-Paprati, Sužanu i Vrhu. Općina Krk jedina je
krčka općina u kojoj je djelovala talijanska škola. Pohađalo ju je 226 učenika, koje je na
talijanskom nastavnom jeziku poučavalo 5 učitelja. Do početka Prvoga svjetskog rata u otočnim
pučkim školama nastavu je pohađalo ukupno 2.976 djece.
U međuratnom razdoblju otvorena je 1921. godine Mala realna gimnazija u gradu Krku
(današnja Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir). Za smještaj učenica iz Istre koja su je
pohađala, izgrađen je 1933. godine Đački dom (na mjestu današnje osnovne škole). Nakon
Drugoga svjetskog rata na otoku su formirane tri osnovne škole (Krk, Dubašnica i Punat) s
područnim odjeljenjima, koje su 1974. godine spojene u jedinstvenu Osnovnu školu „17.
travanj“. Škola je ime nosila do 1990. godine kada je preimenovana u Osnovna škola „Fran
Krsto Frankopan“. Od 2016. godine na otoku Krku djeluju tri osnovne osmogodišnje škole s
područnim školama: OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk (Područne škole Baška, Punat, Vrbnik i
Vrh), OŠ Malinska–Dubašnica i OŠ Omišalj s Područnom školom Dobrinj.
Tvrtko Božić, učitelj povijesti
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PROGRAM
23. državnog Natjecanja iz povijesti 2022. godine
11. – 13. travnja 2022. g.
Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk
PROGRAM

MJESTO ODRŽAVANJA
AKTIVNOSTI

16:00 – 17:30

Dolazak sudionika u hotel i informacije o
programu natjecanja

hotel

18:00

Otvaranje natjecanja

OŠ „Fran Krsto
Frankopan“ Krk

19:30 – 20:30

Večera

hotel

20:30

Slobodno vrijeme

7:00 – 8:30

Doručak u hotelu

VRIJEME
1. dan
11. travnja
2022.
(ponedjeljak)

9:00
9:20 – 9:40

2. dan
12. travnja
2022.
(utorak)

Istraživački
radovi učenika
12. travnja
2022. (utorak)

škola
škola

9:40 – 10:00

Razmještaj natjecatelja po učionicama

škola

10:00 – 11:30

Natjecanje (kategorija Test znanja)

škola

11:30 – 12:00

Stanka

škola

12:00

Objava odgovora iz kategorije Test znanja

škola

12:30 – 15:00

Ručak

hotel

15:00 – 18:00

Slobodno vrijeme za učenike i mentore

škola

18:00

Dolazak natjecatelja i mentora u školu

škola

18:30

Objava rezultata iz pisanog dijela natjecanja

škola

18:30 – 19:00

Uvid u testove i žalbeni postupak

škola

19:30 – 21:00

Večera

hotel

8:20 – 9:00
9:00 – 16:00
18:00

9

Odlazak natjecatelja i mentora u školu
(kategorija Test znanja)
Okupljanje učenika i mentora.
Početak natjecanja

hotel

Prebacivanje prezentacija na računalo,
izvlačenje redoslijeda izlaganja okupljanje
natjecatelja i mentora
Natjecanje u kategoriji Istraživački radovi
učenika
Objava rezultata za kategoriju Istraživački
radovi učenika

škola
škola
škola
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3. dan
13. travnja
2022.
(srijeda)

18:00 – 19:30

Obrazlaganje radova za kategoriju Istraživački
radovi učenika

škola

7:00 – 9:00

Doručak

hotel

9:00 – 10:00

Odjava iz hotela

hotel

10:00

Objava konačnih rezultata po svim
kategorijama natjecanja

hotel

10:30 – 11:30

Zatvaranje natjecanja

hotel

12:00 – 14:00

Ručak

hotel

14:30

Povratak natjecatelja i mentora

hotel

ČLANOVI DRŽAVNOGA
POVJERENSTVA NATJECANJA IZ
POVIJESTI
1. Hrvoje Knežević, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, Osijek –
predsjednik Državnog povjerenstva
2. mr. sc. Marijana Marinović, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Rijeka
3. Loranda Miletić prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split– Ispostava
Zadar, Zadar
4. Zrinka Racić, prof. Osnovna škola “Ivana Brlić Mažuranić”, Strizivojna
5. Helena Sakoman, prof., Osnovna škola „Tin Ujević“, Osijek
6. Nera Malbaša Kovačić, prof., Osnovna škola „Fran Franković“ Rijeka, Osnovna škola
„Drago Gervais“ Brešca, Jurdani
7. dr. sc. Željko Holjevac, Institut Ivo Pilar, Zagreb
8. Jelena Jakovljević, prof., Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod
9. Vedran Ristić, prof, Treća gimnazija Osijek, Osijek
10. doc. dr. sc. Ivan Matijević, Filozofski fakultet, Split
11. dr. sc. Gordan Ravančić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
12. Danijela Kegalj, Gimnazija Županja, Županja
13. Svjetlana Vorel, prof., Peta Gimnazija, Zagreb
14. doc. dr. sc. Nikša Verezić, Filozofski fakultet, Split
15. Karolina Ujaković, prof., Peta Gimnazija, Zagreb
16. Dijana Muškardin, prof., Srednja škola Mate Blažine, Labin
17. Mario Peranić, prof., Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, Zagreb
18. Valerija Turk – Presečki, prof., Gimnazija Daruvar, Daruvar; Medicinska škola
Bjelovar, Bjelovar; Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola, Bjelovar
19. Martina Glučina, prof., Srednja škola Metković, Metković; Srednja poljoprivredna i
tehnička škola Opuzen, Opuzen
20. dr. sc. Tvrtko Božić, Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk
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Sudionici
Popis pozvanih učenika 1. r. SŠ

Popis pozvanih učenika 2. r. SŠ

11
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Popis pozvanih učenika 3.r. SŠ

Popis pozvanih učenika 4.r. SŠ

12
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Popis pozvanih učenika 7.r. OŠ

Popis pozvanih učenika 8.r. OŠ

13
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Popis pozvanih učenika –samostalni
istraživački radovi

Svečano otvaranje natjecanja

14
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Učiteljice zaslužne za program otvorenja

Upoznajte knezove Krčke Frankopane!
11. travnja 2022. u sportskoj dvorani „Osnovne škole Fran Krsto Frankopan“ MŠ Krk
održan je svečani glazbeno-scenski program otvaranja državnog Natjecanja iz povijesti. Za tu
prigodu pripremili smo kostimirano uprizorenje kojim smo naše goste htjeli upoznati s
najslavnijim predstavnicima krčke povijesti, s knezovima Krčkim Frankopanima. Uz pomoć
vremenskog portala oživjeli smo redom knezove: Dujma, Vida, Bartola, Ivana i Stjepana,
Nikolu IV., Ivana VII., Frana Krstu i kneginje: Blanku Sforzu, Martu Iločku, Doroteju
Gorjansku, Mariju Katarinu, Anu Katarinu te njihove podanike: stražara, bubnjara i dvorjanku.
U povijesnim ulogama i raskošnim povijesnim kostimima odlično su se snašli učenici 7.a, 7.b
i 8.a razreda: Dorotea Stojaković, Karlo Dminić, Fran Brozić, Anteo Muzurović, Luka Očko,
Kiara Mišta, Luce Franin, Mai Karabaić, Maja Vukušić, Tea Antić, Kristijan Pavačić, Niko
Braut, Franko Borjanić, Šimun Karabaić, Mauro Mrakovčić i Josip Katunar. Ulogu inovatora
imao je Nikola Karabaić. Društvene, kulturne i političke prilike toga doba komentirali su Pia
Matković i Matija Žanić, učenici 5.b razreda, ujedno i voditelji programa. Scenarij i cjelokupni
program osmislila je i napisala učiteljica povijesti Dina Valković kojoj je u pripremi učenika
pomagala učiteljica hrvatskog jezika Sandra Ivanišević. Za scensko uređenje pobrinula se
učiteljica likovne kulture Leda Tomulić uz pomoć školskog domara Andriana Karabaića.
Povijesne kostime i rekvizite posudili smo od Petra Kopanice, predsjednika Udruge knezova
Krčkih Frankopana.
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U programu su s glazbenom točkom „Te Deum“ sudjelovali i polaznici Glazbene škole
Ivana Matetića Ronjgova Područnog odjela Krk: Laura Brusić, Dorotea Stojaković, Taisha
Kalajdžić, Maja Vukušić, Lina Kosić, Ana Kosić, Julija Katunar, sve na flauti, Kvirin Gršković
na klarinetu, Lovro Grdinić na gitari, Blaž Komljenović na violončelu i Nikola Palić na
kontrabasu. Ovaj komorni orkestar uvježbao je učitelj glazbene kulture Jurica Goja, a kroz
program vodila Matea Dujmović voditeljica Područnog glazbenog odjela Krk koja je izvela i
himnu na početku otvaranja uz klavirsku pratnju Luke Cimermana, učenika 8.b razreda.
Podršku su pružili i mentori naših učenika svirača Anja Rubil (flauta), David Kumpare
(klarinet), Dubravka Jančić (violončelo), Aleksandar Vadlja (kontrabas), Vanja Posavec
(gitara). Za kraj programa svi su sudionici izveli omiljenu krčku pjesmu „Otok od zlata“.
Svim prisutnima pri odlasku iz sportske dvorane, kneginje su podijelile privjesak krčkog
zvonika, simbola grada Krka što je na 3D printeru izradila učiteljica tehničke kulture Marija
Prihoda Perišić. Nadamo se da su sa sobom ponijeli lijepe uspomene na otok Krk te da smo im
uspješno dočarali djelić naše bogate povijesti.
Dina Valković, učiteljica povijesti, voditeljica MŠ Krk

Natjecanje
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Izleti
GRAD KRK U DVA ŠKOLSKA SATA
Pozdravivši učenike na ulazu u školu i poželjevši im sreću, mentorima se pružilo
slobodno vrijeme tijekom kojeg im je domaćin ponudio razgled grada, onoliko njegovih
osnovnih točaka koliko ih stane u dva školska sata.
Zadaću da predstave temelje grada dobile smo vjeroučiteljica Mirjana Žužić koja je
goste povela u Katedralu i ja, učiteljica Hrvatskog jezika Milica Žužić.
Tumačiti povijest pred povjesničarima činilo mi se suvišnim. Radije sam odabrala
aspekt stanovnice rođene u Krku i lingvistički pogled na otočnu stvarnost podržanu stihovima.
Uz osnovno predstavljanje interpolacije suvremene arhitekture škole u kontekst povijesne
baštine, zadržali smo se na Trgu krčkih glagoljaša, pred sjevernim gradskim vratima uz Majku
Božju od zdravlja i svetoga Franju. Na Velu placu spustili smo se po svetoj Ani, uz
Benediktinke. Tumačili toponimiju od Grka naovamo i suočili se sa složenošću vremena i
prostora koja je baš ovdje prelamala premoći čineći nas dijelom sad ovih sad onih.
Lokalitet Volsonis pod Velom placom i pogled na najstarije dijelove gradskog bedema
suočio nas je s postupkom umjetnosti protiv Barbara: Krčani iz 4. stoljeća nisu birali što će
srušiti da bi došli do materijala kojim će utvrditi grad. Našlo se u njemu i nadgrobnih spomenika
i zaglavnoga kamenja, gradilo se u žurbi, to je očito. Izašavši iz podzemlja dočekala nas je
osunčana riva i Krčka stela s potkom poslovnih poteza Nikole Frankopana. U grad smo
ponovno ušli kroz Mala vrata, ukazali na ostatke rimskih terma i Venerina hrama pa u
Katedralu predati jednu skupinu kolegici Mirjani i od nje preuzeti drugu skupinu za sličnu
šetnju gradom.
Prošetali smo Dekumanom, s Male place otkrili da je anđeo s kupole zvonika pod tankim
zelenim slojem bakra zapravo plastičan…
Vrijeme je proletjelo. Znali bismo ga iskoristiti i da ga je bilo još. Hvala kolegama što
su pokazali interes za upoznavanje Krka, njegove temeljne inačice, i u meni protresli svijest o
tome koliko ga volim unatoč tome što mu poznajem i mane.
Milica Žužić, učiteljica hrvatskog jezika
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Izlet na Košljun
(voditeljice: Meri Gršković, Ines Jelenović, Sandra Krmpotić Gržančić i Danijela
Pavačić te Petar Kopanica i Ana Kominka, predstavnici Udruge Krčkih knezova
Frankopana)
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Izlet u Vrbnik
(voditeljica: Dina Valković)
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Izlet u Jurandvor
(voditeljica: Iva Dujmović)

Ljestvice konačnog poretka
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Konačne ljestvice poretka
4. i 3.r. SŠ
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2. i 1.r. SŠ
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8.r. OŠ

7.r. OŠ
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Samostalni istraživački radovi učenika
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Intervjui
Intervjue su vodili članovi Istraživačke grupe OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk i učenici 5.
razreda Pia Matković i Matija Žanić.
PIA: Danas smo s Lanom Radujković. Ona je osvojila 1. mjesto u kategoriji osmih razreda. To
smo shvatili iz suza radosnica i veselja koje je iskazala malo prije na hodniku. Lana, od kuda
nam dolaziš?
LANA: Dolazim iz Karlovca iz OŠ Grabrik.
PIA: Koji si razred?
LANA: Osmi.
PIA: Zašto si se odlučila prijaviti na natjecanje iz povijesti?
LANA: Pa…zapravo kao mala sam dosta voljela povijest na bakin poticaj. A onda je veća
zainteresiranost došla u 5. razredu, možda najviše na poticaj profesora.
PIA: Koji te dio povijesti ili povijesni događaj najviše zanima i zbog čega?
LANA: Najzanimljiviji dio su mi 19. i 20. stoljeće, osobito razdoblje 2. svjetskog rata, hladnog
rata pa i Domovinskog rata. Jednostavno mi je to najinteresantnije razdoblje…nemam neki
specifični razlog.
PIA: Koja te se povijesna osoba najviše dojmila iz tog razdoblja?
LANA: Iz navedenog razdoblja nemam naj osobu. No, jako me zanima i stari Egipat i
egiptologija pa izdvajam Tutankamona koji mi je posebno interesantan.
PIA: Zanima me je li test bio jako težak?
LANA: Rekla bih da je test bio dosta općenit, ali njegova težina ovisi o tome koliko se netko
pripremio za njega.
PIA: Lana, hvala na intervjuu. Čestitam ti od srca još jednom i želim ti još puno uspjeha.
LANA: Hvala! Hvala vama.

Lana Radujković
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Gabrijel Kučko s mentoricom
Gordanom Žigman Latin
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MATIJA: Ovdje smo s Gabrijelom Kučkom. Gabrijele jesi li očekivao 1. mjesto u kategoriji 2.
razreda SŠ?
GABRIJEL: Pa ne mogu reći da sam očekivao jer nikad ne želim ništa očekivati. Ali, naravno
da je jako lijepo osvojiti 1. mjesto.
MATIJA: Od kuda si? Iz kojeg mjesta?
GABRIJEL: Ja sam iz Donje Stubice…to je u Zagorju, taman iza Zagreba…i volim svoje
brege. Drago mi je da i ovdje na Krku imate brežuljaka. Inače pohađam školu u Zaboku koja
je također u Zagorju. Jako volim svoje mjesto.
MATIJA: Koji ti je najdraži dio povijesti?
GABRIJEL: Pa…mislim da je to hrvatska povijest. Mislim da ako trebamo znati neki dio
povijesti, onda je to naša povijest jer nećemo biti nitko i ništa ako ju zaboravimo. Pogotovo me
zanima ova modernija povijest od Domovinskog rata pa nadalje.
PIA: Je li test bio težak?
GABRIJEL: Moram reći da nije bio toliko težak koliko je bio zahtjevan za čitanje i da je
zapravo samo jedan zadatak bio nešto na čemu sam se zapravo spotaknuo, a ostalo je zbilja
bilo rješivo.
PIA: Hvala ti puno i čestitamo ti još jednom!

I dva povjesničara…
ŽELJKO HOLJEVAC

26

TVRTKO BOŽIĆ
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MATIJA: Razgovaramo s Tvrtkom Božićem, učiteljem naše škole, koji je ujedno i član
Državnog povjerenstva natjecanja iz povijesti. Jeste li imali puno posla pri procjenjivanju
rezultata učenika po pojedinim kategorijama?
TVRTKO: Ja sam bio u kategoriji učenika 7. razreda u pisanoj provjeri znanja i bilo je jako
puno posla prilikom ispravljanja. Evo, nakon nekoliko sati smo uspjeli završiti taj posao.
MATIJA: Je li među članovima povjerenstva bilo kakvih nesuglasica u procjeni rezultata
pojedinih natjecatelja?
TVRTKO: Nije…uglavnom smo bili jedinstveni u stavovima.
MATIJA: Čuo sam da ste nedavno obranili doktorsku disertaciju. Koja je bila tema?
TVRTKO: Naslov disertacije bio je Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata. Jedna tema iz
krčke povijesti 20. stoljeća koja se dosad nije obrađivala. U radu se nisam bavio ratovanjem
Krčana kao austrougarskih vojnika na bojištima, nego svakodnevnim životom otočkog
stanovništva u tom razdoblju. Zaključak je da su Krčani tijekom Prvog svjetskog rata jako patili
zbog bolesti, gladi i neimaštine.
MATIJA: Hvala vam na ovom razgovoru.
TVRTKO: Hvala vama.

MATIJA: Razgovaramo s predsjednikom povjerenstva za samostalne istraživačke radove,
Željkom Holjevcem. Koji su bili kriteriji za istraživačke radove iz povijesti?
ŽELJKO HOLJEVAC: Samostalni istraživački radovi iz povijesti ocjenjuju se prema dva
kriterija. Kriterij vrednovanja eseja, dakle pisanoga rada, te kriterij vrednovanja prezentacije
i obrane. Kod vrednovanja eseja uzima se u obzir 12 komponenata: znanje i razumijevanje
povijesnih sadržaja, vremenski i prostorni kontekst, uzroci i posljedice, kontinuiteti promjene,
povijesni izvori i njihovo korištenje te uspješnost u tome, povijesna perspektiva i njeno
razumijevanje, usporedba i sučeljavanje komponenti koje se u radu i obrađuju, oblikovanje
pisanog rada – njegov vizualni izgled i tome slično, odabir teme, postavljanje istraživačkog
pitanja koje se kroz rad istražuje pa se po rezultatima potvrđuje ili opovrgava, metodologija
istraživanja, dakle koje se metode koriste, analiza i argumentacija i na kraju zaključak, a isto
tako i kako se pišu bilješke, citiraju izvori, navodi literatura i slično. To su kriteriji po kojima
se vrednuju i ocjenjuju pisani radovi. A u samoj prezentaciji i obrani, koja je ovdje usmena,
vrednuju se četiri kriterija. To su sadržaj i struktura izlaganja, zatim način izlaganja – tko je
uspješniji u tim vještinama prezentacije i obrane, korištenje medija, dakle Power Point ili
slično, koliko se to suvereno ili nesuvereno koristi i na kraju odgovori na pitanja koje postavi
povjerenstvo, dakle, je li učenik odgovorio na pitanje potpuno, djelomično, većinom itd. To su
nijanse po kojima se vrednuje i ocjenjuje, a na kraju se zbrajaju kriteriji vrednovanja pisanoga
rada te prezentacije i obrane. To radi pojedinačno svaki član povjerenstva, a onda puta četiri
jer su četiri člana povjerenstva. Na kraju se formira ljestvica konačnoga poretka iz kojega
znamo tko je prvak, a kako su se poredali ostali.
PIA: Hvala vam puno!
ŽELJKO HOLJEVAC: Molim!

… pozdrav iz Krka!
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