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11. studenoga 2019. –  U sklopu projekta "Dva muzeja iz susjedstva" ugostili smo muzejsku 

pedagoginju Siliviju Vrsalović iz Etnografskog muzeja koja je za nas pripremila edukativno - 

kreativnu radionicu pod nazivom Dječje igračke iz hrvatske baštine. Na početku današnje 

radionice Silvija nam je rekla nešto više o takvoj vrsti dječjih igračaka i što ćemo danas raditi.   

Drvene dječje igračke prepoznatljivi su tradicijski proizvodi Hrvatskoga zagorja s dugom 

poviješću, a uvrštene su i na UNESCO – ov popis nematerijalne kulturne baštine 

čovječanstva. Od vrlo jednostavnih igračaka svirala, asortiman se proširivao tako da su u 

pojedinim periodima izrađivali oko sto i dvadeset različitih igračaka. Način izradbe prenosio 

se u određenim obiteljima iz generacije u generaciju i zadržao do danas. Za njih je 

karakteristično da ih izrađuju ručno muškarci, a većinom ih oslikavaju žene. Nikada ne mogu 

biti dvije u potpunosti identične jer je svaka ručni rad. Kao materijal koristi se meko drvo iz 

neposredne okoline, vrba, lipa, bukva i javor, koje rukotvorci nakon sušenja tešu, a zatim uz 

pomoć drvenih ili kartonskih šablona posebnim alatom režu i oblikuju. Pri oslikavanju se 

služe ekološkim bojama, a kao podlogu najčešće koriste crvenu, žutu ili plavu boju. 

Oslikavaju ih cvjetnim i geometrijskim ukrasima. Danas se izrađuje pedesetak vrsta igračaka, 

od raznovrsnih svirala, tamburica, igračaka u obliku životinja, pa sve do uporabnih predmeta. 

Silvija nam je donijela drvene konjiće, a prisutne djevojčice koje su sudjelovale na radionici 

(kao i prema narodnom običaju) trebale su ih oslikati. Na radionici je svima bilo jako lijepo, 

naučili smo nešto novo i uživali u upoznavanju jednog dijela hrvatske kulturne baštine.  

      

          



           

          

 

           

13. studenoga 2019. – Idući tjedan obilježavamo poseban dan u hrvatskoj povijesti. Naime,  

svake godine, 18. studenoga obilježava se Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Hrvatski sabor 

donio je 29. listopada 1999. Odluku o proglašenju dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. 

godine, kako bi se dostojanstveno i primjereno odala počast svim sudionicima obrane 

Vukovara, grada – simbola hrvatske slobode. Kako bi i Škola u bolnici dostojanstveno 

obilježila taj dan napravili smo nekoliko likovnih radova i uredili pano u našoj učionici.  

         



 

 

18. studenoga 2019. – U sklopu projekta "Dva muzeja iz susjedstva" ugostili smo muzejsku 

pedagoginju Martu Kuliš iz Muzeja za umjenost i obrt koja je za nas pripremila edukativno - 

kreativnu radionicu Vitraji. Marta nam je na početku predstavila povijesno razdoblje gotiku i 

njene najbitnije karakteristike jer je upravo u tom povijesnom razdoblju nastao vitraj. A što je 

zapravo vitraj? Vitraj, koji dolazi od francuske riječi vitrai, jest staklo na crkvenim prozorima 

povezano olovnim okvirićima. Poseban je upravo zbog načina na koje je staklo oslikano. U 

povijesti gotike, ljudi su došli na ideju spajanja slika od komadića obojenog stakla. Postavljen 

vitraj na prozor, umjesto na zid, kroz sebe pušta svjetlost i stvara nevjerojatan spektar boja. 

Tako su i naše djevojčice koje su sudjelovale u radionici dobile zadatak napraviti svoje vitraje 

uz pomoć crnog papira, paus papira i tuša u boji.  

 

        

     



 

 

           

 

 

 

 

 

 


