
 

Popis učenika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima i smotrama: 

 Učenici Marijana Matoković, Dinko Šperanda, Kristijan Hmura i Ines Madunić su sudjelovali 
2007. godine u natjecanju login@europe te su izradili web stranicu na temu: „Aktivna uloga 
mladih u izgradnji vlastite budućnosti i budućnosti EU“. Svrha natjecanja je približiti 
učenicima Europsku uniju, te prikazati mogućnosti koje Europska unija omogućuje mladima u 
Republici Hrvatskoj. Na državnoj razini rad je ostvario 6. mjesto. 

 Učenik Tomislav Dujmović sudjelovao je 2007. godine u Omišu na državnom Natjecanju iz 
geografije te je osvojio peto mjesto.  

 Učenik Tomislav Dujmović sudjelovao je 2007. godine u Bizovcu na državnom Natjecanju iz 
povijesti te je osvojio četvrto mjesto.  

 Učenici Jure Soldo i Mišo Petrović sudjelovali su 2008. godine u Opatiji na državnom 
Natjecanju iz povijesti te su osvojili sedmo i deveto mjesto.  

 Učenici Marko Tadijal, Filip Šinko, Ivan Markanović i Mila Prskalo sudjelovali su 2009. godine 
u Krku na državnom Natjecanju iz povijesti te su osvojili sedmo, deseto i dvanaesto mjesto. 

 Ekološki dokumentarno igrani film „Tajne Papuka" koji su radili učenici Marijana Matoković, 
Benedikta Brblić, Tomislav Dujmović i Leon Marković u suradnji s Parkom prirode Papuk 
prikazan je na međunarodnom filmskom festivalu za očuvanje okoliša u Beogradu koji je 
održan krajem 2010. godine. Na navedenom festivalu film je ostvario prvo mjesto. 

 Učenici Maja Gjajić, Dominik Ribičić i Nikolina Vuković sudjelovali su 2011. godine na 
državnom Natjecanju iz povijesti te su osvojili peto, sedmo i osmo mjesto.  

 Ekipa Gimnazije Požega u sastavu Andrej Đeraj, Lovro Garić i Luka Del Vechio ostvarila je 
deveto mjesto na završnom natjecanju „Ponos domovine“ školske godine 2018./2019. 
Natjecanje „Ponos domovine" srednjoškolsko je natjecanje u formi kviza kojim se provjerava 
znanje vezano uz Domovinski rat i odgoj, hrvatsku povijest i geografiju, ekologiju, religiju, 
moral i etiku, energetsku učinkovitost i opću kulturu. 


