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Kino” 30 svibanj”Daruvar

15.
„Schoolfest 2018.”



Dobar dan i dobro došli na jubilarni, 
15.  po redu „Schoolfest “, u organizaciji 

Ekonomske i turističke škole Daruvar. 

Za početak pozdravljamo sve prisutne 
goste, roditelje, profesore, učenike i naš 

organizacijski tim koji čine Dinka, 
Davorka, Svjetlana, Vlatka, Ivan i Daša.

Voditeljice današnjeg prvog dijela 
programa su: Dragana i Klara, a u 
drugom dijelu vas vode Elizabeta i 

Gordana.





I ove su godine svi natjecatelji  biti popraćeni našim iskusnim, cijenjenim i 

stručnim  povjerenstvom Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar.

To su: profesorica glazbene kulture, ravnateljica glazbene škole Brune 

Bjelinskog Daruvar i naša dogradonačelnica Grada Daruvara – gospođa 

Vanda Cegledi, koja je s nama sve ove godine, a danas su joj se  pridružile  

i

Mirna Ružić, magistra solo pjevanja i Jelena Butina, magistra  muzikologije. 



Zahvalili smo se našim sponzorima a to su:

Pučko otvoreno učilište Daruvar, nam je sponzor za  kino-

dvoranu, 

Studio „ Multimedia.doo“ nas snima, studio „Cinema“  je zaslužan 

za efekte i „Imako“,  je stalni sponzor nagrada za naše 

natjecatelje.



Već  osmu godinu uz povjerenstvo glasat ćete i vi, naša publika. 

Glasačke listiće ste dobili  od svojih predsjednika razreda i  nakon što 

završi službeni dio, naši vrijedni predsjednici će listiće  pokupiti i 

prebrojati glasove.

Uz najboljeg  izvođača, kojeg će proglasiti  Stručno povjerenstvo, 

proglasit ćemo i najboljeg izvođača prema vašem izboru.



Glasački listić povjerenstva za “ SCHOOLFEST 2018.“ 

sadrži ove ocjene: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12. 

Ocjenjuje se: intonacija, ritam, izgovor, scenski nastup i 

opći dojam. 

Upoznali  smo Vas sa svim pravilima Schoolfesta,  pa je 

vrijeme za početak našeg izbora pjevača škole.



Prva  natjecateljica  danas je učenica  3.h razreda Matea Grgić. 

Uz pratnju na gitari  učenika  3.f razreda  Antonia Mandekića ,otpjevat 

će pjesmu LET ME IN. 



Prvi puta sa nama su učenice 1.a razreda Patricia Ljubojević i 

Ivona Bićak. Djevojke će nam otpjevati pjesmu  Dodiri od 

stakla. 



S nama je po drugi puta učenik 2.df 

razreda, Andrej Pranjić, koji je prošle godine 

svojim nastupom osvojio srca publike. 

Pjeva jer uživa u tome a danas ćemo ga čuti 

sa pjesmom Tango. 



Stižu nam učenice 2.e  razreda, Marcela Pihir i Nada Tutić , 

uz pratnju učenice 1.e razreda, Lucie Milde. 

Pjevat će nam pjesmu Dubine.



Prošlogodišnja pobjednica Schoolfesta, 

Silvija Zdešić, učenica 4.h razreda 

otpjevat će pjesmu Can`t help falling in

love. Uz pratnju na gitari Antonia 

Mandekića.



Voli glumu, svira i pjeva svaki dan - to  je 

Klara Rajković, učenica 2.h razreda. 

Otpjevat će nam pjesmu All of me.



Kako izgleda Život srednjoškolca, čuli smo u novoj 

autorskoj  rep pjesmi Luke, uz bitboksanje Waltera. 



Bili su to svi naši pjevači i time smo završili prvi dio našeg 

programa. 

Kao i na svim natjecanjima  pa tako i na našem biramo tri 

najbolje izvedbe i pjevača po izboru publike. 

Na kraju pobjednicima uručujemo nagrade, a na prijedlog 

Vijeća učenika, to je bon za mobitel, pa nagrade iznose :



1.mjesto : bon od 220 kn - i za pobjednika  publike!

2.mjesto: bon od 110 kn 

3.mjesto: bon od   55 kn 

A tko će  biti pobjednik  15. „Schoolfesta“,  saznat ćemo uskoro. 

Ali ostavimo naše povjerenstvo i publiku da o tome sada razmišljaju, a mi 

nastavljamo sa programom

Nastavak programa prepuštamo voditeljicama Elizabeti i Gordani. 



Dok članovi Vijeća učenika broje glasove, prisjetit ćemo se 

dosadašnjih pobjednika Schoolfest-a kroz prikaz koji su 

izradile Tea Kovačević i Irma Lipušić.



A sada uz pjesmu Burnitup pogledali smo plesačke vještine 

koje imaju naše jazz dance djevojke, učenica 1.h razreda  

Antonija Vondra i učenica 2.h Lara Romozi.  



Što su nam skuhali  za oproštaj učenici 3.g

razreda, pogledajmo.

Na pozornicu dolazi Klara Rajković, koja uz 

glumačke ima i glazbene vještine  i polaznica je 

srednje glazbene škole. Odsvirat će  nam mix 

iznenađenja, pa uživajmo!



Ekonomisti, jeste li izračunali koliko ste uložili u svoje 

obrazovanje? Pogledajmo što su nam pripremili učenici 4.e 

razreda. 

Što su nam pripremili za serviranje u svojoj prezentaciji 

učenici 3.f razreda, pogledajmo.

Na pozornicu nam ponovno stiže Lucia .Odsvirat će nam 

mix stranih pjesama. 

Posljednja prezentacija maturanata je od naših 

agroturista. 



Naše vijeće učenika  izvijestilo nas je kako imamo rezultate  

stručnog povjerenstva i publike.

Molimo gospođu Vandu Cegledi i ravnateljicu Dinku Kavalir, i 

sve pjevače da nam se pridruže na pozornici kako bismo  

proglasili  pobjednike.



Gospođa Cegledi je u ime stručnog povjerenstva proglasila 

pobjednike stručnog povjerenstva za 1. ,2. i 3. mjesto.

1. Mjesto: Luka Prgić i Walter Reketi

2. Silvija Zdešić, uz pratnju Antonia Mandekića

3. Matea Grgić, uz pratnju Antonia Mandekića



1. Mjesto: Luka Prgić i Walter Reketi

Ravnateljica Dinka Kavalir  proglasila je pobjednika publike i 
uručila  priznanje i  nagradu publike.



Pobjednici 15. „Schoolfesta“ su nam još jednom otpjevali svoju 

pobjedničku pjesmu.

Za kraj, hvala što ste bili tako divna publika.

…i vidimo se na 16. „Schoolfestu 2019.“ godine.


