
Polaganje nastavnoga sata i usmenoga dijela stručnoga ispita nastavnika hrvatskoga jezika 
koji su se prijavili za polaganje stručnoga ispita u roku od 10. veljače do 10. travnja 2020. 

(NASTAVAK PROLJETNOG ROKA) 
 
 

ŽUPANIJE 
 

Varaždinska, Međimurska, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska i Koprivničko-križevačka 
 
 

Pisani dio ispita za nastavnike hrvatskoga jezika održao se u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu 
(Ulica grada Vukovara 269) 23. rujna 2020. godine od 11 do 14 sati. 
 
Nastavni sat i usmeni dio ispita 
 
 
 
Popis pristupnika za izvedbu nastavnoga sata i usmeni dio ispita: 
 

IME I PREZIME NASTAVNA JEDINICA RAZREDNI 

ODJEL 

VRIJEME 

8. listopada 2020. (četvrtak) 

Margareta Đorđić Avangardni smjerovi 4.c 8 – 8.40 

Mia Mlinar Uvod u leksikologiju 4.c 8.45 – 9.25 

Martina Mlinarić S. S. Kranjčević, Mojsije 3.d 10.30 – 11.10 

Selena Brkić Medijska poruka 2.d 11.15 – 11.55 

Bernarda Lukić G. Orwell, Životinjska farma 2.d 12 – 12.40 

9. listopada 2020. (petak)  

Kristina Kirić S. S. Kranjčević, Gospodskom Kastoru 3.d 8 – 8.40 

Josipa Lovrić Raspravljački tekstovi 3.d 8.45 – 9.25 

Alma Cacan R. Bradbury, Fahrenheit 451 1.c 9.30 – 10.10 

Mateja Lončar Standardnojezična norma 1.c 10.30. – 11.10 

 
 
 
NAPOMENE 
 
Nastavni sat traje 40 minuta. 
 
Molimo sve pristupnice da se pridržavaju dogovorenih mjera propisanih zbog epidemiološke situacije. 
 
Usmeni dio ispita održava se istoga dana nakon svih održanih nastavnih sati. 
 
Konzultacije s mentoricom na stručnome ispitu Gorankom Lazić, prof., profesorom savjetnikom, održat će se 
online u dogovoru s mentoricom. Tijekom konzultacija pristupnici će dobiti sve potrebne informacije o razrednim 
odjelima, udžbenicima, tehničkim uvjetima, programskim dokumentima te temeljnim smjernicama za pripremu 
i izvedbu nastavnoga sata. 
 
Ispitno povjerenstvo svim pristupnicima želi uspješno polaganje stručnoga ispita. 
 
 
 

Za Ispitno povjerenstvo: 
Goranka Lazić, prof. 
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