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STRANICA 1 

UPOZNAJ SVOJE SUGRAĐANE 
ETWINNING PROJEKT  

 

Logo projekta Upoznajmo svoje sugrađane 

O projektu  

 

Ove je školske godine Podružnica 

Hrvatske udruge školskih knjižničara 

Osječko-baranjske županije započela novi 

projekt, pod nazivom Upoznaj svoje 

sugrađane!, a voditeljice projekta su 

Ksenija Kesegi-Krstin, Ugostiteljsko-

turistička škola i Nataša Mesić Muharemi, 

Osnovna škola Darda. 
 

Projekt Upoznaj svoje sugrađane 

zamišljen je kao istraživačka nastava s 

ciljem istraživanja i razvijanja kritičkog 

odnosa prema zavičajnoj i kulturnoj 

produkciji. Kroz niz istraživačkih 

zadataka, pod vodstvom mentora, učenici 

su se upoznali s pojmom zavičajna i 

kulturna produkcija. Kulturna produkcija 

podrazumijeva sve vrste umjetnosti (film, 

glazba, književnost, likovnost...). 
 

 

Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH 

 

Poster projekta Upoznajmo svoje sugrađane 

 

Učenici su istraživali autore i njihova 

djela, posjetili lokacije njihova 

djelovanja ili lokacije iz djela i 

vrednovali njihov utjecaj na kulturnu 

scenu. Sa živućim autorima organizirana 

su  druženja. 

 

U projektu sudjeluju školski knjižničari 

osnovnih i srednjih škola, te učeničkih 

domova s područja Osječko-baranjske 

županije.  

 

Započeo je u listopadu 2021. te će trajati 

do lipnja 2022. godine, a aktivnosti se 

provode na Satu razrednog odjela, u 

korelaciji s drugim predmetom ili kao 

samostalni istraživački projekt školskog 

knjižničara. Projekt se provodi na 

eTwinning portalu i okuplja tridesetak 

knjižničara i nastavnika iz 15 škola. 

 

 

Tijekom projekta provodit će se 

aktivnosti, od kojih su neke zajedničke 

svim sudionicima, a neke će sudionici 

sami kreirati. Na samom početku 

projekta započelo se s izradom i 

odabirom projektnog logotipa i postera, a 

provela se i anketa kojom se želi saznati 

koliko je učenicima poznata i bliska tema 

zavičajnosti. 

 

U projektu sudionici izabiru jednu osobu 

(sugrađanina) iz svoga mjesta/grada za 

koju smatraju da ju je važno predstaviti 

drugima. To može biti osoba iz bilo 

kojega dijela javnoga života. Zatim će tu 

osobu istražiti te pripremiti materijale 

koji će se kasnije javno objaviti te se 

mogu koristiti u daljnjem radu. Osobu će 

se predstaviti putem plakata, intervjua, 

videozapisa, fotografija, crteža i dr. 

U OVOM IZDANJU 

ANA SANSEOVIĆ   SPORT ODGOJ 
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VESLAČ ICA, ODGOJITELJ, IKTUS, KBC  

Ana Sanseović 

 

AMANDA BELJAK 

Naše sudjelovanje u eTwinning projektu Upoznaj svoje 

sugrađane odlučili smo se kao gosta pozvati gospođu 

Anu Sanseović, veslačicu s mnogobrojnim nagradama, 

ujedno odgojitelja u Kliničkom bolničkom centru Osijek 

te majku dvoje djece.  

 

Budući da posao odgajatelja nije lak, odlučili smo ju 

upitati kako se uz svoj posao uspije baviti veslanjem te 

smo joj postavili nekoliko pitanja. 

 

 

OSOBNI ŽIVOT  

 

Gospođa Ana Sanseović rođena je u Osijeku 1975. 

godine, osnovnu i srednju školu, kao i Pedagoški fakultet 

završila je u svome rodnome gradu Osijeku. Govorila 

nam je kako je, kao mala voljela ići u vrtić i najdraže od 

svega joj je bio kreativni rad. Istaknula nam je kako je u 

svojoj skupini u vrtiću bila izabrana za najtalentiranije 

dijete. Oduvijek je voljela slikanje, crtanje i rad s rukama 

što i danas potiče na svome poslu - odgojitelja u bolnici. 

 

Posao odgojitelja obavlja na odjelu pedijatrije u 

Kliničkom bolničkom centru Osijek oko dvadesetak 

godina. Misija joj je svakoga dana nanijeti osmijeh na lice 

svakom bolesnom i usamljenom djetetu koje boravi u 

bolnici. 
 

 

 

Ana Sanseović s učenicima 

 

 

  

  



DATUM 12. TRAVNJA 2022. 01 BROJ IZDANJA 
UPOZNAJ SVOJE 

SUGRAĐANE 

 

STRANICA 3 

VESLANJE 

Sportski život  
 

Ana Sanseović se s veslanjem prvi puta susrela sa 

svojih 16 godina  slučajno. Jednu je proslavu nove 

godine odlučila proslaviti u klubu sa svojim 

društvom. 

  

Objasnila nam je kako se u zimskom razdoblju ovaj 

težak sport trenira u teretani i na spravama koje se 

nazivaju ergometri koji su kao simulacija veslanja, 

ali naglasila je kako to ni u kojem smislu ne može 

zamijeniti čamac i vodu.  

 

Istaknula nam je svoje uspjehe i postignuća od kojih 

su: Svjetsko prvenstvo Bled 2017. gdje je osvojila 

treće mjesto te Europsko prvenstvo u rujnu 2021.  

 

Gospođa Ana bila je uporna te nam je objasnila kako 

je njen put do prve velike nagrade bio dug i 

zahtijevao je mnogo slobodnog vremena. S obzirom 

na to kako je Osijek mali grad, u njemu je teško 

razviti svoju karijeru, ali Ana nije odustala i s mnogo 

truda ju je uspjela razviti. S obzirom da je Ana majka 

dvoje djece, u njihovom ranom djetinjstvu bila je 

prisiljena odustat od veslanja, ali se brzo vratila 

ovome sportu. 

 

 

 

 

 
 

 

. 
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KAKO JE SVE ZAPOČELO …  
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IGRAONICA, DJECA, ELSA, KLAUNOVI, OSMIJESI   

POSAO I RAD S DJECOM 

Ana rad s djecom i veslanje razlikuje kao dvije 

posebne ljubavi, ali svaka od njih jednako joj je 

draga.  

Na svoj posao gleda kao misiju i u svojih 18 godina 

rada imala je priliku upoznati zaista bolesnu djecu i 

smatra kako je doprinijela njihovom boravku u 

bolnici te im je pružila puno ljubavi i topline jer 

smatra kako je to bitna stavka njenoga posla.  

Ove joj je godine prostor igraonice oduzet i trudi se 

na što bolji način omogućiti bolji prostor djeci za 

igru.  

Naglasila je kako je njen posao specifičan jer je imala 

priliku raditi s djecom i starije i mlađe dobi. Posao je 

odvijala tako da je par sati provodila sa 

predškolcima, a ostatak vremena sa starijom djecom 

na raznim radionicama.  

Najteže na njezinom poslu je gledati bolesnu, tužnu i 

usamljenu djecu.  

Od svega najviše želimo istaknuti kako gospođa Ana 

uspješno veseli svu djecu svojim pretvaranjem u Elsu, 

ideju je dobila nakon što je gledala američku 

studenticu koja je osmislila akciju presvlačenja u 

Disney likove zajedno sa svojim kolegama. Ana je s 

Crveni nosovima - klaunovi doktori koji vesele djecu 

obilazila bolničke sobe u kojoj su djeca boravila. 

Dodatna motivacija joj je bila sreća i osmjesi djece s 

kojima se susretala. Svoj cilj je postigla i nada se da 

će još dugo izazivati djeci osmijeh i sreću na lice.  

 

Za deset godina, gospođa Ana vidi se u novom i 

zasluženom prostoru opremljenim za svu djecu 

 

 

A MOMENT OF MAGIC 

Organizacija A moment of Magic u Americi djeluje 

nekoliko godina te okuplja  volontere Superjunake i 

Disney princeze koji posjećuju dječje bolnice te unose 

čaroliju u turobne i traumatične bolničke dane. 
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izvor: http://www.glas-slavonije.hr/346959/3/Malim-pacijentima-u-viziti-i-princeza-Elsa (pristupljeno 13. travnja 2022.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.glas-slavonije.hr/346959/3/Malim-pacijentima-u-viziti-i-princeza-Elsa
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Kreativna radionica 

Nakon intervjua, druženje sa 

sugrađankom smo nastavili kreativnom 

radionicom na kojoj smo izrađivali 

uskršnje ukrase.  

Tijekom radionice je nastavljen razgovor 

u neformalnom obliku.  
 


