
 

 

 

 

 

 

KVIZ ZNANJA  

ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA GRADA ZAGREBA 

 

OSNOVNE INFORMACIJE: 

Školski sportski savez Grada Zagreba će u drugom odgojno - obrazovnom razdoblju školske godine 

2020./2021. godine organizirat natjecanje za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba u 

teoretskom znanju iz područja pojedinoga sporta.  

Natjecanje će biti organizirano za djevojčice i dječake od 5. do 8. razreda osnovnih škola te za djevojke i 

mladiće srednjih škola u mješovitoj konkurenciji.  

Svaki mjesec biti će organiziran po jedan kviz iz područja pojedinoga sporta kako bi se učenici pobliže 

upoznali sa određenim sportom.  

Kvizovi znanja provodit će se tijekom ožujka, travnja, svibnja i lipnja 2021. godine (svaki mjesec jedan 

kviz). 

Školski sportski savez Grada Zagreba pripremio bi predavanje iz područja pojedinoga sporta te poslao 

voditeljima koji prijave školu za sudjelovanje u kvizu znanja. Ukoliko škola nije sudjelovala u prvom kolu 

može se prijaviti za sudjelovanje u ostalim kolima. Prijave škola bit će omogućena za svako kolo posebno.  

PRIJAVA ŠKOLE: 

Voditelji prijavljuju školu za sudjelovanje u kvizu znanja preko mrežne stranice Školskog sportskog saveza 

Grada Zagreba sa svojim korisničkim podacima preko sljedeće poveznice https://skolski-sport-

zg.hr/admin. 

PROVEDBA KVIZA ZNANJA: 

Nakon roka za Prijavu škole za određeno kolo, Školski sportski savez Grada Zagreba voditeljima 

prijavljenih škola poslat će pripremljeno predavanje. Voditelji će predavanje predstaviti/održati učenicima 

na satu tjelesne i zdravstvene kulture.  Nakon predstavljanja/održavanja predavanja Školski sportski savez 

Grada Zagreba poslat će link za kviz znanja koji će biti pripremljen preko platforme https://wordwall.net/hr. 

U svakom kolu može sudjelovati neograničen broj učenika iz jedne škole. Za sudjelovanje u kvizu potrebna 

je iskaznica ili zahtjev za izradu iskaznice Hrvatskog školskog sportskog saveza Grada Zagreba.  

Učenici se za sudjelovanje u kvizu prijavljuju isključivo sa brojem iskaznice ili zahtjeva za izradu 

iskaznice. 

Učenici koji se prijave sa nevažećom iskaznicom, nevažećim zahtjevom za izradu iskaznice te 

imenom i prezimenom neće se uzimati u obzir.  

Učenik može ispuniti kviz samo jednom! 

Rješavanje kviza znanja biti će vremenski ograničeno.  

 

 

Ur. broj: 101-4-55/21-73

Zagreb, 1. ožujka 2021.



 

 

 

PRIJAVA SASTAVA EKIPE: 

Nakon završetka kviza Školski sportski savez Grada Zagreba objaviti će rezultate te prijaviti učenike koji 

su sudjelovali u kvizu na Prijavu sastava ekipa.  

Voditelji će ovjerenu Prijavu škole i sastava ekipe dostaviti u ured Školskog sportskog saveza Grada 

Zagreba na adresu elektroničke pošte skolski-sport-zg@skolski-sport-zg.hr. 

Voditelji neće morati prijavljivati učenike za kviz nego se učenici sami prijavljuju unosom broja iskaznice ili 

zahtjeva za izradu iskaznice za ispunjavanje kviza.  

NAPOMENE: 

Po završetku kviza znanja za učenike i škole predviđene su simbolične nagrade. 

Voditelji za pripremu i provedbu kviza znanja ostvaruju pravo na naknadu sukladno Pravilniku o 

vrednovanju rada Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. 
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