
Županijska smotra LiDraNo 2021. Sisačko-moslavačke županije 

   

 

   Izvješće županijskoga Povjerenstva za novinarski izraz - školski listovi OŠ i SŠ 

 

Županijska smotra održana je 18. ožujka 2021. godine u organizaciji škole-domaćina OŠ 

Zorke Sever u Popovači, mjesto održavanja je bio Dom kulture u Popovači. 

Organizacija i društveno-kulturni učinak 

Ocjenjujemo organizaciju iznimnom jer je cijeli protokol tekao po vremeniku koji su svi 

sudionici dobili unaprijed e-poštom te pri ulasku u Dom na samu Smotru. Na ulazu su 

odrađene epidemiološke mjere, a tijekom dana nastavljeno je poštivanje mjera (tijekom 

zakuske i ručka i u samome Domu kulture, gdje su bila obilježena sjedala, u skladu s 

epidemiološkim preporukama, odnosno mjerama. 

Susret je otvorio dožupan Roman Rosavec te u smislu društveno-kulturnog ozračja 

dodatno naglasio važnost ovogodišnjeg  održavanja Smotre i u teškim vremenima za 

Sisačko-moslavačku županiju. 

Održan je okrugli stol u 11:30 na kojemu je nazočilo cijelo Povjerenstvo te mentori i učenici 

koji su predstavljali digitalne školske listove. Povjerenstvo je iznijelo mišljenje i preporuke 

urednicima te mentorima. Sve je teklo u afirmativnom i  suradničkom ozračju. 

U 14 sati je održano proglašenje te je Predsjednica našega Povjerenstva predložila 

digitalne školske listove za Državnu smotru LiDraNo 2021.  

Sve je bilo u skladu s epidemiološkom situacijom, s manjim brojem sudionika i mentora, no 

nije nedostajalo topline i svečanosti. 

Društveno-kulturološki učinak ovogodišnjeg LiDraNa je iznimno snažan u našoj Sisačko-

moslavačkoj županiji jer je uzdrmana potresima te epidemijom, ali i dalje mentori i učenici 

ne posustaju nositi poruku koliko je bitno ustrajati u svim svojim angažmanima u 

obrazovanju i samom razvijanju novinarskog izraza. Vrijedno je istaknuti kao važnu 

činjenicu da su učenici pisali o trenutačnoj situaciji i sagledavali situaciju sa svih strana te 

time pokazali koliko je u društvu važno pisati i baviti se temama iz svakodnevnice, no ne 

zaboravljajući i dio školskoga dječjeg života.  

                                                                           

                                                                       Srdačan pozdrav iz Sisačko-moslavačke županije; 

                                                                 Povjerenstvo za novinarsko stvaralaštvo - školski listovi 

 


