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1. UVOD 

Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) od 2013. godine provodi projekt Igram, pišem, lajkam (IPL). 

IPL novinari izvještavali su s poluzavršnih i završnih natjecanja Državnog prvenstva, sa završnog 

natjecanja Državnog prvenstva za učenike 5. i 6. razreda te sa nižih razina natjecanja (općinska, gradska, 
županijska).   

Izvještaji projekta IPL bili su objavljivani na web i Facebook stranici HŠSS-a te dio njih u tiskanom 

izdanju Sportskih novosti.  
 

CILJEVI PROJEKTA 

 popularizacija školskog sporta i sportskog novinarstva među učenicima 

 veća i kvalitetnija promocija školskih sportskih natjecanja 

 uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti  

 edukacija učenika/novinara 

 obrazovanje putem sporta 

2. CILJANE SKUPINE 

 učenici osnovnih i srednjih škola 

 učenike će se poticati na pisanje i izvještavanje sa školskih sportskih natjecanja koje 

organizira Hrvatski školski sportski savez 

 novinarske sekcije škola - učitelji i nastavnici  

 poticati će se škole koje imaju novinarske sekcije da sudjeluju u Projektu  
 učitelji i nastavnici hrvatskog jezika će pratiti i mentorirati rad IPL novinara 

 učitelji i nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture obavještavat će i organizirati odlazak 

učenika/novinara na gradska i županijska natjecanja 

 mediji 

 ostvariti suradnju sa zainteresiranim novinarima, novinskim kućama, radio postajama te 

Internet portalima koji bi objavljivali radove učenika te izvještaje sa natjecanja 

 

 

3. PROVEDBA PROJEKTA  

Projekt se počinje provoditi od prvog polugodišta školske godine 2019./2020. te se provodi na svim 

natjecateljskim razinama:  

  Niže razine i županijska školska sportska natjecanja  

 Na nižim razinama i županijskim natjecanjima mogu sudjelovati svi učenici koji izraze 

želju za izvještavanjem sa školskih natjecanja. Svi izvještaji s ovih razina natjecanja se 
prolaze kroz postupak ocjenjivanja koje provodi tročlana komisija u sljedećem sastavu: 

 Nastavnik hrvatskoj jezika 

 Predstavnik novinarske kuće (novinar) 

 Predstavnik HŠSS-a 

 

  Državno prvenstvo (DP) 

 na DP-a  kao IPL novinari/reporteri sudjelovat će IPL novinari iz prijašnjih godina 

te novoizabrani IPL novinari; Opcionalno, uz jednog novinara dolazi jedan fotograf.  

 DP-a organizirat će se u slijedećim sportovima: futsal, odbojka, košarka, rukomet, 

atletika, gimnastika, plivanje, judo, šah, stolni tenis, badminton, kros te DP za učenike s 
teškoćama u razvoju  
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DP MJESTO DATUM Novi IPL IPL mentori 

Plivanje RIJEKA 27. i  28. 02. 2020. 1 1 

Gimnastika OSIJEK 20. i 21. 02. 2020. 1 1 

Judo VINKOVCI 13. i 14. 02. 2020. 1 1 

Badminton ZADAR 02.-04. 03. 2020. 1 1 

Šah SEGET DONJI 04.-06. 02. 2020. 1 1 

DP ITR POREČ 08.-10. 05. 2020. 1 1 

Stolni tenis POREČ 07.-09. 05. 2020. 1 1 

Odbojka OŠ POREČ 28.-30. 04. 2020. 1 
1 

Odbojka SŠ POREČ 02.-04. 05. 2020. 1 

Futsal OŠ POREČ   20.-22. 04. 2020. 1 
1 

Futsal SŠ POREČ 22.-24. 04. 2020. 1 

Rukomet OŠ POREČ 24.-26. 04. 2020. 1 
1 

Rukomet SŠ POREČ 26.-28.04. 2020. 1 

Košarka - OŠ  ZADAR 06.-08. 03. 2020. 1 
1 

Košarka - SŠ  ZADAR 08.-10. 03. 2020. 1 

Atletika  SPLIT 12. i 13. 04. 2020. 1 1 

Kros  POREČ 07. i 08. 05. 2020. 1 1 

5 i 6 VINKOVCI 02.-05. 06. 2020. 2 1 

Košarka SP U15 ZADAR 15.-22. 03. 2020. 2 1 

    ukupno 21 14 

   
OŠ -SŠ 16   

  
 

5 i 6 2   

  DP ITR 1  

  SP U15 2  

Tablica 2 –predviđeni broj IPL novinara po natjecanjima 

 

 

 Svjetska školska prvenstva – sudjeluju IPL novinari iz prijašnjih godina  

 Na Svjetskim školskim prvenstvima sudjelovat će sudionici prethodnih sezona Projekta. 

Točan broj IPL novinara za svako Svjetsko prvenstvo odredit će HŠSS prema potrebi. 
 HŠSS u 2020. godini organizira Svjetsko školsko prvenstvo u KOŠARCI U15 

 

 

4. PRIJAVA 

IPL novinari/reporteri, koji će slati izvještaje s nižih razina i županijskih natjecanja, biti će odabrani od 

strane županijskih tajnika. Svoje tekstove, svi IPL novinari/reporteri , poslati će putem već pripremljene web 

forme (Internet).  

5. ZADAĆE IPL NOVINARA/REPORTERA 

Zadaće IPL novinara/reportera na nižim i županijskim razinama natjecanja su:  
 napisati kratko izvješće s natjecanja sa svim podacima o natjecanju  (razina natjecanja, sport, 

kategorija (OŠ ili SŠ), konkurencija (dječaci, djevojčice, mladići ili djevojke) 
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 u izvješću dostaviti rezultate s natjecanja 

 fotografirati natjecanje (dolazak ekipa, svečanosti otvaranja, skupne slike ekipa, proglašenje 

pobjednika, zanimljivosti),  

 najkasnije 5 dana nakon natjecanja dostaviti HŠSS-u izvješće putem web forme (Internet).  

 Zadaće IPL novinara/reportera koje nisu usko povezane s natjecanjem:  

  „play of the day“ s natjecanja - učenik/novinar ističe potez koji je obilježio natjecanje 

(atraktivan potez, fair play događaj ili neki dugu zanimljivost) – opcionalno  

 snimiti video isječak kojim se prikazuje neka zanimljiva vještina učenika koji sudjeluju u 

natjecanju (žongliranje, recitiranje neke pjesme vezano uz ekipu škole ili natjecanja, plesni 
pokret – opcionalno  

 

IPL novinari/reporteri svoje izvještaje, i ostale zadaće, će slati u HŠSS putem već pripremljene web forme 

(Internet) http://skolski-sport.hr/index.php/projekti/igram-pisemlajkam/predaja-izvjestaja/  

Svi izvještaji će se objavljivat na Facebook i web stranici HŠSS-a. 

Zadaće IPL novinara i fotografa biti će u skladu s programom koji će HŠSS zajedno s mentorima definirati 
za svako Državno prvenstvo posebno.  

 

6. POKRETANJE PROJEKTA I NAGRADE 

 Kada se projekt pokreće?  
 Projekt se pokreće u prvom polugodištu školske godine 2019./2020.  

 Nagrade?  

 Sudjelovanje na Državnim prvenstvima  

 bon za sportsku opremu 

 

Sudjelovanje na  Državnim i Svjetskim prvenstvima 

Najaktivniji i najbolji izvještaji, odnosno IPL novinar(i )/reporter(i) autor(i) tih izvještaja, biti će 

nagrađen(i) sudjelovanjem na Državnim prvenstvima o trošku HŠSS-a. Izabrat će se sveukupno 

21 najbolji izvještaj; 16 za DP-a osnovanih i srednjih škola, 2 za DP 5. i 6. razreda, 1 za DP 

ITR te 2 za SP Košarka U15. 

Od toga 5 najboljih prema ocjeni stručnog žirija (3 za DP osnovnih i srednjih škola i SP, 1 za 
DP 5. i 6. razreda te 1 za DP ITR. 

Kriteriji za određivanje najaktivnijih izvještaja biti će zbroj:  

 ¨like-ova¨na facebook stranici (zbrajaju se ¨like-ovi¨ slika, video uradaka i teksta),  

 ¨like-ova¨ na web stranici  

Kriteriji za određivanje najboljeg izvještaja biti će:  

 Bodovanje stručnog žirija (boduju se: stil pisanja, kreativnost i potpunost informacija) 

 

Završni rezultat temelji se na zbroju bodova stručnog žirija i „like-ova“ 

 

 

 

Bon za sportsku opremu:  

Svi IPL novinari  koji će sudjelovati na DP-u i SP-ima bit će nagrađeni poklon bonom sportske 

opreme.  

 
 

7. VREMENIK:  
 Izvještaji, IPL novinara, sa županijskih i nižih razina natjecanja se objavljuju i „lajkaju“  do 01. 

ožujka 2020. godine. 

 objava nagrađenih, IPL novinara,  do 03. ožujka 2020. godine 

http://skolski-sport.hr/index.php/projekti/igram-pisemlajkam/predaja-izvjestaja/
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 izvještaji, IPL novinara, sa poluzavršnih natjecanja učenika 5. i 6. razreda objavljuju i „lajkaju“  do 

25. svibnja 2020. godine u 11 sati.  

 objava nagrađenih, IPL novinara,  do 29. svibnja 2020. godine. 

 

 

 

8. ZAKLJUČAK 

Pozitivni učinci projekta ¨Igram, pišem, lajkam“ su: 

 promocija školskog sporta među učenicima, 

 uključivanje učenika i novinarskih sekcija škola u sportska natjecanja kroz pisanje izvještaja sa 

školskih sportskih natjecanja,  

 povećanje aktivnosti te broj posjetitelja na web i facebook stranici HŠSS-a, 

 postojanje kvalitetnih novinarskih izvještaja sa svih razina natjecanja DP-a,  

 obrazovanje kroz sport 

 multidisciplinarni pristup u organizaciji školskih sportskih natjecanja 


