
„Dobio sam priznanje“  
Intervju s Tonijem Šeplom 

 

Toni Šepl je učenik 7. A razreda. On je išao na 

natjecanje iz tehničke kulture. Na školskom natjecanju je 

bio na 1. mjestu pa je išao na županijsko, gdje je isto 

postigao 1. mjesto.  Nakon toga su ga pozvali i na državno 

natjecanje, gdje je završio na 14. mjestu i iznenadio sebe, 

svoju obitelj i prijatelje u školi. Kada je došao kući s 

državnog natjecanja, novinarska skupina naše škole ga je 

odlučila intervjuirati i evo što je rekao. 

1) Kako to da si se prijavio na natjecanje? 

Toni: „Iz znatiželje i htio sam provjeriti mogu li daleko 

dogurati.“ 



2) Kako si se pripremao za natjecanje? 

Toni: „Nastavnik mi je dao skripte koje sam 

proučavao.“ 

3) Kakav je osjećaj biti na 1. mjestu? 

Toni: „Osjećao sam se sretno što sam postigao takav 

uspjeh.“ 

4) Gdje se održalo županijsko natjecanje? 

Toni: „Natjecanje se održalo u Velikom Grđevcu.“ 

5) Jesi li očekivao takav rezultat? 

Toni: „Jesam jer sam uložio velik trud za takav 

uspjeh.“ 

6) Što si radio na tim natjecanjima? 

Toni: „Pisali smo pismenu provjeru i radili praktičan 

rad.“ 

7) Gdje se održalo državno natjecanje? 

Toni: „Državno natjecanje se održalo u Primoštenu." 

8) Gdje ste bili smješteni? 

Toni: „Bili smo smješteni u hotelu Zora.“ 

9) Koliko dugo je trajalo državno natjecanje? 

Toni: „Natjecanje je trajalo 3 dana.“ 



10) Jesi li se sprijateljio s nekime na tom natjecanju? 

Toni: „Jesam, s dvojicom dječaka, Antonijom i 

Mihaelom s kojima sam bio u sobi u hotelu.“ 

11) Tko ti je bio mentor? 

Toni: „Mentor mi je bio nastavnik Zdenko Kubeš.“ 

12. Što ti misliš o tome natjecanju? 

Toni: „Mislim da je to dobro jer se djeca druže, stječu 

znanje i iskustvo.“ 

13) Jesi li imao tremu? 

Toni: „Ne s obzirom da sam imao prijatelje oko sebe.“ 

14) Kako ti se svidjelo natjecanje u odnosu na 

tehničku kulturu? 

Toni: „Mislim da to natjecanje potiče interese za 

tehničku kulturu.“ 

15) Kako su te dočekali tvoji najbliži? 

Toni: „Bili su sretni što sam bio uspješan i svi su mi 

čestitali.“ 

16) Što si dobio za nagradu za 1. mjesto? 

Toni: „Dobio sam priznanje, diplomu i knjigu.“ 
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