
PROGRAM KULTURE U SVIBNJU 2018. 

 

2. svibnja 2018. ugostili smo po 6. put ove školske godine u okviru projekta „Putujuća 

knjižnica“ bibliotekarku Martinu Domaćinović iz Odjela za djecu i mladež Knjižnice 

Vladimira Nazora. Zajedno s učenicima pročitala je knjigu Grigora Viteza „Ogledalce“. U 

izgubljenom ogledalcu ugledale su se mnoge šumske životinje. Na kreativnoj radionici 

učenici su temperama i vilicom umjesto kista slikali medvjeda u ogledalu. 

   

 

 

9. svibnja 2018. učenici su uz vodstvo učiteljice Branke Šulc iz OŠ Remete naučili pjevati 

pjesmu posvećenu Zagrebu – Uspinjača. Potom su i zasvirali i bilo je veselo. Tako je uvijek 

kad se u učionici provodi projekt „Glazbene minute“. 

 



14. svibnja 2018. u okviru projekta „2 muzeja iz susjedstva“ ugostili smo Silviju Vrsalović iz 

Etnografskog muzeja koja je učenicima predstavila tradicijske drvene igračke te su učenici i 

sami oslikavali konjiće u tadašnjem stilu. 

    

             

16. svibnja 2018. učenici su upoznali književne prevoditeljice iz Društva hrvatskih književnih 

prevoditelja pod vodstvom Erike Koporčić. Prevoditeljice Vanda Mikšić i Ursula Burger 

predstavile su slikovnicu "Olujni kit" Benjija Daviesa i pokušale približiti učenicima posao 

prevoditelja kroz susret u okviru projekta „Književni prevoditelj u vašem kvartu“. 

   

23. svibnja 2018. učenici su se radovali susretu s dječjim piscem Titom Bilopavlovićem. On 

im je čitao svoje zanimljive i smiješne pjesmice i odgovarao na njihova brojna pitanja. Tako 

je završio još jedan susret s književnikom u okviru projekta „Tribina u gostima“ pod 

vodstvom književnika Hrvoja Kovačevića. 

        



30. svibnja 2018. u 11 h na 3. katu Klinike za tumore bilo je veselo i vrlo svečano. Učenici 

škole u bolnici pripremili su prigodan kulturno-umjetnički program pod nazivom „Djeca nose 

svjetove na dlanu“ za roditelje, učitelje, zdravstvene djelatnike i vršnjake. Izveli su 45 minuta 

programa i svojim interpretacijama – recitiranjem, pjevanjem, plesanjem i sviranjem oduševili 

goste u publici. Svako dijete je dobilo Zahvalnicu za sudjelovanje u završnoj priredbi, a 

ravnateljica im je uručila i pehare koje su izradili učenici 3. razreda matične škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MALI KREATIVCI U SVIBNJU 2018. 

 

2. svibnja 2018. – nakon obilježavanja Praznika rada (1. svibnja) danas smo se odlučili malo 

našaliti i još jedan dan uživati u odmoru. Radionicu smo započeli rješavanjem lagane 

križaljke i pronalaženja razlika na slikama. Bilo je vrlo zabavno i sve se odvijalo u vrlo 

opuštenoj atmosferi. Učenici su pričali kako su proveli praznični dan i što su sve radili. 

 

                     

 

Na kraju smo ukrasili prostor ispred učionice kako bi vidljivije bilo postojanje Škole u 

bolnici.  

 

 



9. svibnja 2018. –  10. svibnja obilježava se Međunarodni dan tjelesne aktivnosti. 

Obilježava se u cilju promicanja tjelesne aktivnosti te kako bismo potakli usvajanje aktivnog 

načina života kao načina održavanja zdravlja.  Na samom početku smo porazgovarali znaju li 

učenici što je to tjelesna aktivnost, što spada u tjelesnu aktivnost, zašto nam je važna i koliko 

često ju trebamo provoditi. Uglavnom smo se svi složili da je ona izričito važna i kako je 

bitno da budemo aktivni svakog dana.  

 

 

 

U sklupu Zdravstvenog odgoja koji se u Školi u bolnici provodi u sklopu nastave Tjelesne i 

zdravstvene kulture često razgovaramo o važnosti aktivnog kretanja i vježbanja, a pogotovo 

za djecu koja su hospitalizirana i koja su, često, primorana ležati u krevetu. Fizioterapeute koji 

rade na našem odjelu smo pitali koliko je potrebno fizičke aktivnosti za djecu koja se kod nas 

liječe. Preporuke za tjelesnu aktivnost za djecu i mlade u dobnoj skupini 5 -17 godina su:  

1. Najmanje 60 min tjelesne aktivnosti na dan. 

2. Većina dnevne tjelesne aktivnosti treba biti aerobna (šetanje, brzo hodanje, trčanje, ples,...). 

U suradnji s odjelnim fizioterapeutima djeca redovito vježbaju. 

 

 



16. svibnja 2018. –  Međunarodni dan obitelji obilježava se 15. svibnja. Međunarodni dan 

obitelji proglasili su Ujedinjeni narodi 1989. godine, a u svijetu je prvi put obilježen 15. 

svibnja 1994. godine pod sloganom “Da obiteljski dan ne čine stvari nego topli i bliski odnosi 

roditelja i djece” kao odraz značaja što ga međunarodna zajednica pridaje ili je dužna 

pridavati obitelji kao temeljnoj jedinici društva. Iz tog razloga smo današnju radionicu Malih 

kreativaca posvetili upravo obitelji kao velikom osloncu djece koja se liječe na našem odjelu.  

 

 

 

S našim učenicima razgovarali smo o tome tko sve čini njihovu obitelj i što im obitelj znači. 

Nakon što su se izrečeni dojmovi slegli svako dijete je napravilo vlastito obiteljsko stablo.  

 

 

 

Ono što smo na kraju zaključili je da je obitelj temelj današnjeg društva, da se iz obitelji i 

obiteljskog okruženja stvaraju ljudi sa svojim karakterom, stavovima, vjerovanjima koji grade 

neki budući svijet.  



23. svibnja 2018. – današnju radionicu posvetili smo sportu odnosno Svjetskom danu sporta 

koji obilježavamo 26.5.  

 

 

 

Na samom početku odigrali smo igru asocijacije u kojoj je konačno rješenje bilo SPORT. To 

je djeci dalo naznaku o tome što je tema današnje radionice Malih kreativaca. Osim igre 

asocijacije mali kreativci su s veseljem riješili osmosmjerku na temu sporta.  

 

Dok su rješavali postavljeni zadatak govorili su o tome kojim sportom bi se voljeli baviti, žele 

li biti možda profesionalni sportaši, znaju li što znači biti profesionalni sportaš, koji od 

sportova im je najdraži, koji su im najdraži naši sportaši,... Bilo je tu vrlo zanimljivih 

odgovora i zanimljivih pitanja.  Dotakli smo se i Olimpijskih igara i ispričali priču kako su 

nastale Olimpijske igre, tko je začetnik modernih Olimpijskih igara i što znače olimpijski 



krugovi (što svaka boja kruga simbolizira). Na samom kraju smo odigrali igru pantomime  

kojoj je svaki učenik zamislio jedan sport, pokazao ga pantomimom, a mi ostali smo morali 

pogoditi o kojem sportu je riječ. 

 

 

 

 

 

30. svibnja 2018. – učenici Škole u bolnici su izveli kulturno – umjetnički program pod 

nazivom „Djeca nose svjetove na dlanu“. Naši dragi učenici, njihovi roditelji, bolničko 

osoblje, učiteljice, tete iz vrtića i svi ostali koji su se u tom trenutku zatekli na odjelu uživali 

su u izvedbi i na kraju glasnim pljeskom podržali sve izvedene točke. Kao i svaki puta, bilo je 

prekrasno, ispunjeno dobrim ozračjem s puno plesa, smijeha i pjesme.  

 

 

 

 

 


