
 

 

VAŽNA OBAVIJEST 

 

Dragi učenici i mentori, 

uslijed postojećih okolnosti te uvidom u složenost prijave donosimo: 

1. Novi produljeni ROK NATJEČAJA: 25. 04. 2022. 

2. UVJET DIDASKALIJE: Učenici od 1. do 3. godine učenja smiju pisati didaskalije NA 

HRVATSKOM JEZIKU. Ostatak govornog dijela naravno ostaje na njemačkom 

jeziku.  

Odluke su donesene u suglasnosti s Povjerenstvom, voditeljicom projekta te urednicom 

za njemački jezik. 

Sva pitanja mogu se uputiti direktno na: 

sandrahalt2020@gmail.com 

 

 

CILJEVI NATJEČAJA 

 potaknuti učenike na literarno stvaranje i izražavanje na njemačkom jeziku 

 stvoriti pozitivno stajalište o scenskom iskazu na njemačkom jeziku 

 promicati aktualne međupredmetne teme: zaštita okoliša, prijateljstvo, 
tolerancija, školski problemi 

 razvijati vještinu scenske izvedbe 
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KRAJNJI CILJ NATJEČAJA 

Izrada zbirke svih pristiglih tekstova za igrokaze, uvrštavanje najboljih radova u 

metodičke materijale iz njemačkog jezika (uz navođenja imena i prezimena učenika i 

mentora). 

TEMA NATJEČAJA 

Kratki igrokazi na njemačkom jeziku s temama: zaštita okoliša, prijateljstvo, tolerancija 
ili školski problemi. 
 
PRIREĐIVAČ I VODITELJ NATJEČAJA 

Priređivač natječaja pod nazivom „Mach ein Drama daraus!” (u daljnjem tekstu: 

Natječaj) je Alfa d. d., Nova Ves 23a, Zagreb, OIB: 07189160632 (u daljnjem tekstu: 

Priređivač). Voditeljica Natječaja je Sandra Halt-Ćuže iz Osnovne škole „Dobriša 

Cesarić”, Požega. 

SUDIONICI NATJEČAJA 

Na Natječaju mogu sudjelovati svi učenici od prvog do osmog razreda osnovnih škola u 

Republici Hrvatskoj, individualno, u paru ili u skupini do troje učenika*, u kategorijama: 

• kategorija 1 – (1. – 3. razred) I. strani jezik 

• kategorija 2 – (4. i 5. razred) I. strani jezik 

• kategorija 3 – (4. i 5. razred) II. strani jezik 

• kategorija 4 – (6. – 8. razred) I. strani jezik 

• kategorija 5 – (6. – 8. razred) II. strani jezik. 

* Tekst za igrokaz piše se individualno, u paru ili u skupini do troje učenika i predmet je 

procjene ocjenjivačkog povjerenstva. 

Broj učenika koji će sudjelovati u stvaranju videozapisa na temelju napisanog igrokaza 

nije ograničen. Videozapisi služe za promociju i kontrolu trajanja izvedbe te se na 

temelju njih neće birati najbolji radovi.  

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE 

Prijava na Natječaj vrši se slanjem teksta za igrokaz (i videa) uz popunjeni obrazac 

suglasnosti koji popunjava učitelj, a moguće ga je preuzeti na službenim mrežnim 

stranicama Priređivača (www.alfaportal.hr). 

Osim imena i prezimena učenika autora igrokaza potrebno je navesti imena i prezimena 

svih učenika koji se pojavljuju u videozapisu. 



Kao osoba za kontakt vodit će se ona osoba koja je vlastoručnim potpisom dala pismenu 

suglasnost za učenikovo sudjelovanje na Natječaju. Navedeni podatci za kontakt koristit 

će se isključivo za obavještavanje o Natječaju i kontaktiranje nagrađenih. 

Materijali pristigli na Natječaj bez potpisane suglasnosti neće se razmatrati.  

TEHNIČKE UPUTE 

Radovi moraju: 

 biti napisani u programu Word te dostavljeni u formatu .doc ili .docx 

• zadovoljavati kriterije dramskog teksta (dijaloška forma s didaskalijama) 

• biti u skladu s dobi i jezičnom razinom učenika 

• odgovarati trajanju izvedbe do najviše 10 minuta. 

Radovi moraju biti originalni; kopije i prijevodi neće se uzimati u obzir. 

Pri objavi radova u zbirci ili pri njihovu uvrštavanju u udžbenike / metodičke materijale 

uredništvo i voditeljica, ako je potrebno, prilagodit će rad te uz prethodnu suglasnost 

autora/mentora.  

OCJENJIVANJE RADOVA I OCJENJIVAČKO POVJERENSTVO 

Pristigle tekstove ocjenjivat će na temelju kreativnosti, originalnosti i niže navedenih 

kriterija ocjenjivačko povjerenstvo učitelja njemačkog jezika u osnovnim školama:  

1. Sandra Halt-Ćuže (predsjednica ocjenjivačkog povjerenstva i voditeljica projekta)  

2. Dinka Štiglmayer Bočkarjov 

3. Irena Pehar Miklenić 

4. Željka Hutinski 

5. Danijela Kikić Dakić 

6. Gordana Matolek Veselić 

7. Anemarija Jurišić 

8. Jasminka Hajpek 

9. Alma Kalinski 

10. Zrinka Banić 

11. Ivana Ferderber Bošnjak 

12. Vlatka Sertić-Vrtarić. 

 
Videozapisi se neće ocjenjivati. Oni služe za promociju i kontrolu trajanja izvedbe. 

Učenici članova ocjenjivačkog povjerenstva mogu sudjelovati na Natječaju, ali nemaju 

mogućnost osvajanja nagrada. 

KRITERIJI 



• Ocjenjuje se ispunjavanje kriterija o strukturi dramskog teksta/igrokaza. 

• Ocjenjuje se primjerenost njemačkog jezika uzrastu, jezičnoj razini i odabranoj 

temi. 

• Ocjenjuje se kreativnost fabule. 

• Ocjenjuje se (zastupljenost pouke) pouka djela. 

SLANJE RADOVA  

Materijale u digitalnom obliku, zajedno s popunjenim obrascem suglasnosti, potrebno je 

poslati do 25. travnja 2022. na e-adresu: 

njemacki@alfa.hr. 

U predmet (subject) e-poruke obavezno je napisati kategoriju (popisane su u odjeljku 

„Sudionici Natječaja”) u kojoj se učenici natječu te šifru tima (navedenu u 

prijavnici/suglasnosti za sudjelovanje u Natječaju). 

Primjer – Subject: Kategorija 2 – Tri germanista  

Zbog veličine videozapisa datoteke moraju biti dostavljene kao poveznice na vanjske 

servise (WeTransfer, Jumbo Mail i sl.) s kojih će članovi ocjenjivačkog povjerenstva 

preuzeti materijale. Sve je datoteke (i video i tekst) obavezno imenovati šifrom tima. 

Radovi timova čije datoteke ne budu imenovane na opisani način neće se uzimati u 

obzir.  

Primjer imenovanja datoteka – Tri_germanista.MP4; Tri_germanista.doc 

Radi organizacije materijala preporučuje se poslati poveznice za preuzimanje datoteke 

u istoj e-poruci u kojoj se nalazi i prijavnica/suglasnost za sudjelovanje u Natječaju. 

Pristigle radove imenovane šifrom Priređivač će proslijediti članovima ocjenjivačkog 

povjerenstva. 

 

TRAJANJE NATJEČAJA I OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA 

Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni 1. lipnja 2022. na mrežnoj stranici 

www.alfaportal.hr, na FB stranici izdavačke kuće Alfa i u FB grupi Njemački jezik – Alfa. 

Promocija zbornika radova održat će se u listopadu 2022. 

Rezultati Natječaja i dodjela nagrada mogu biti medijski popraćeni, stoga je izloženost 

sudionika Natječaja i njihovih radova u tiskanim, elektroničkim i digitalnim medijima 

vjerojatna, što mentori sudionika Natječaja prihvaćaju slanjem rada na Natječaj. 
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NAGRADE 

Pet najboljih igrokaza u svakoj kategoriji bit će prigodno nagrađeni. 

Svi sudionici bit će nagrađeni objavljivanjem radova u zajedničkoj zbirci pristiglih 

tekstova. 

ZAŠTITA PODATAKA 

Prijavom na Natječaj učitelj koji prijavljuje dijete (koji jamči da ima pristanak roditelja, 

tj. zakonskog skrbnika prijavljenog djeteta) daje izričitu dobrovoljnu privolu da se 

ustupljeni djetetovi podatci koriste (obrađuju) u svrhu sudjelovanja na Natječaju i 

objavljivanja obavijesti o rezultatima Natječaja, a koje će Alfa d. d., Nova Ves 23a, Zagreb 

koristiti samo u te svrhe i neće ih dostavljati trećima, niti će ih iznositi izvan RH i to tako 

da se podatci koriste sve do završetka Natječaja (nakon kojeg će se ustupljeni podatci 

brisati) ili do ranijeg povlačenja privole na koju uvijek ima pravo. Učitelj koji prijavljuje 

dijete (koji jamči da ima pristanak roditelja, tj. zakonskog skrbnika prijavljenog djeteta) 

može od Alfe d. d. poštom ili elektroničkim putem zatražiti pristup osobnim podatcima, 

ispravak i/ili brisanje podataka, ograničavanje obrade podataka s pravom na ulaganje 

prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, postavljanje upita službeniku za 

zaštitu podataka putem elektroničke pošte: szp@alfa.hr ili poštom na adresu: Nova Ves 

23a, 10000 Zagreb te pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatra da je 

došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka. 

AUTORSKA I SRODNA PRAVA 

Sudionici Natječaja, odnosno učitelji izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo 

sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska 

prava ili prava intelektualnog vlasništva. Sudionici Natječaja suglasni su da Priređivač 

stječe nad njihovim radovima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, 

reproduciranja i po potrebi prerade te korištenja u promotivne i druge svrhe, bez 

daljnje suglasnosti Sudionika. 

Sudionici Natječaja suglasni su da Priređivač može objaviti sve pristigle radove na 

svojim mrežnim stranicama. 


