
VELIKO PRIZNANJE UČENICAMA ISLAMSKE GIMNAZIJE 

 

Erika Jakupović & Šejma Blažević 

Učenice Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića, Mihana Hasak 4.r., Melisa 

Hadžić 3.r., Šejma Blažević 3.r. i Erika Jakupović 3.r., pod mentorstvom odgojiteljice Enise 

Botonjić, proteklog petka su dobile značajno priznanje i nagradu na natječaju „Oboji svijet“ 

koji je organiziran s ciljem podizanja svijesti o prihvaćanju i poštivanju različitosti, a 

povodom Dana tolerancije. Natječaj je organizirao Forum za slobodu odgoja, a isti je trajao 

tijekom rujna i listopada 2018. godine. Završna svečanost na kojoj su objavljeni rezultati je 

upriličena 16.11.2018. u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu. Ovogodišnji natječaj je 

bio osmi po redu na koji je pristiglo 487 radova iz 20 županija iz Republike Hrvatske, a 

prijavljeni su, kao i prethodnih godina, radovi iz škola koje provode nastavu na hrvatskom 

jeziku u Njemačkoj te Bosni i Hercegovini. Osim toga, ove godine provodio se istovremeno i 

u četiri europske zemlje, zahvaljujući EU projektu Pokreni promjenu, kojeg Forum provodi u 

partnerstvu sa organizacijama iz Italije, Velike Britanije i Slovenije. Najviše radova je stiglo 

iz Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije i Osječko-baranjske županije, a u izradi 

radova je sudjelovalo 177 različitih odgojno obrazovnih institucija.  



 

Učenice Mihana H., Šejma B., Erika J., Melisa H. & odgojiteljica Enisa B. 

 

Ukupno 269 mentora je radilo s 1646 različitih učenika koji su prijavili plakate, priče, pjesme, 

video radove, stripove i mnoštvo radova u kategorijama: Društveno angažirani radovi, Oboji 

svijet djelom, Oboji svijet glazbom, Oboji svijet inovacijom, Oboji svijet riječju, Oboji svijet 

slikom, Oboji svijet školski projekti i Pokreni promjenu.  

 

Na priredbi je ujedno bila postavljena izložba na kojoj su prisutni mogli razgledati 

radove prijavljene na natječaj Oboji svijet. Nakon završetka priredbe, iste će biti postavljene u 

knjižnicama Grada Zagreba, te u Rijeci, Čakovcu i Osijeku gdje će svi zainteresirani moći 

vidjeti učeničke radove. I ovogodišnji natječaj “Oboji svijet” je rezultirao brojnim 

zanimljivim i lijepim radovima, nastavljajući se na višegodišnje napore mentora i učenika za 

promicanjem tolerancije, uvažavanjem i poštivanjem različitosti. 



 

Razgledavanje izložbe učeničkih radova o Toleranciji 

 

Islamska gimnazije je nagrađena u kategoriji „Oboji svijet djelom“ budući da su 

učenice pripremili video uradak na kojemu su zabilježili reakcije ljudi nakon izražene podrške 

za njihov rad, trud ili jednostavno njihov lijep izgled. Različitosti su prikazane kao bogatstvo 

te da je posao svakoga važan kao i on sam bez obzira čime se bavio jer svako zanimanje čini 

ovaj svijet i naše okruženje potpunijim i ljepšim. Na početku manifestacije upućene su 

prigodne riječi predstavnika Agencije za odgoj i obrazovanje te gradskog Ureda za odgoj i 

obrazovanje Grada Zagreba. Ukazali su na značaj tolerancije i odnosa među ljudima koji se 

njeguju i razvijaju konstantno. Prisutnima su prikazani isječci video uradaka, crteža i drugih 

pristiglih radova, a potom je uslijedila dodjela priznanja.  



 

Mi smo cool, tolerantni full 

Iako svake godine natječaj “Oboji svijet” razveseli brojne učenike i učenice, 

prihvaćanje i poštivanje različitosti treba biti zadaća učenika, učenica te odgojno-obrazovnih 

djelatnika i šire lokalne zajednice tijekom cijele školske godine. 

Link na kojem možete pogledati naš nagrađeni video:  

https://www.youtube.com/watch?v=7u2dMuYwlAI 

Enisa Botonjić, odgojiteljica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7u2dMuYwlAI

