
3.4.2019. u sklopu projekta „Bolnica bezbolnica“ ugostili smo edukatoricu ZOO-a grada 

Zagreba, Mariju Stračević. Upoznali smo se sa raznim skupinama životinja kao što su npr. 

sisavci, ptice, gmazovi, vodozemci i dr. Govorili smo o njihovim prirodnim staništima i 

obitavalištima, o prilagodbi životnim uvjetima te o prehrambenim navikama. Također smo 

spomenuli i neke posebnosti vezane uz svaku životinju, ali i poteškoće na koje nailaze te načine 

na koje im možemo pomoći ako se nađu u nezgodnoj situaciji. Naša edukatorica nam je donijela 

i brojne eksponate pomoću kojih smo imali priliku još bolje spoznati brojne životne navike 

raznih životinja. Nakon predavanja odigrali smo kviz pod nazivom „5 od 5 u 5“ u kojemu smo 

pokazali sve činjenice koje smo znali od ranije, ali i nove informacije koje smo danas usvojili.  

     

 

LIKOVNO-ESTETSKA SKUPINA i 

MALI KREATIVCI 

U uvodnom dijelu radionice učenici su se našli pred zagonetkom čije je rješenje tema našeg 

današnjeg druženja. Nakon nekoliko prijedloga i ideja te pomnog istraživanja, učenici su došli 

do traženog rješenja, odnosno ključnog pojma koji smo tražili, a to je RODA. Spomenuli smo 

kako se svake godine 24. kolovoza obilježava Dan roda, no kako bismo zapravo svaki dan 

trebali voditi računa o očuvanju i brizi za ove prekrasne ptice selice. Rode su ugrožena vrsta te 

njihov opstanak ovisi o više faktora, a jedan je svakako i naš odnos prema njima. Razgovarali 

smo o tome što to znači da su one zakonom zaštićene i na koje sve načine možemo im povećati 

populaciju i kvalitetu života u Hrvatskoj. Učenici su otkrili kako su u Hrvatskoj prisutne dvije 

vrste roda, a to su bijela i crna roda te smo također spomenuli i njihove prehrambene navike. 



Zajedno smo osvijestili važnost brige o ovim prekrasnim pticama i na koje sve načine im 

možemo pomoći kako bi im boravak u toplim mjesecima u našim krajevima bio što bezbrižniji. 

Stoga kako bismo i drugima približili ovu tematiku, odlučili smo nacrtati ono što smo čuli i 

naučili te na taj način podići svijest o zaštiti ove predivne životinje.  

                                         

 

                                           

                         

 


