
PROGRAM KULTURE U OŽUJKU 2022. 

 

2. ožujka 2022. – Prvi dan u mjesecu ožujku obilježava se „Svjetski dan komplimenata“ pa 

smo našu današnju radionicu posvetili upravo tom danu. Svjetski dan komplimenata izvorno 

je nastao u Nizozemskoj 1998., a od 2011. godine obilježava se širom svijeta. Taj dan 

rezerviran je za izražavanje zahvalnosti ljudima u našem okruženju  koji nam nešto znače i 

koji su učinili nešto kvalitetno i dobro.  Svrha je stvoriti najpozitivniji dan u godini. 

Zahvalnost pokazujemo riječima, a ne poklonima. Ništa više ne potiče, ne daje veću energiju i 

ne čini ljude sretnijima kao iskren kompliment i zahvalnost. 

     

Razmislili smo koliko je ponekad teško nekome udijeliti kompliment jer možda i sami nismo 

naučili primati komplentne. Došli smo do zaključka kako je, obzirom na mjesto gdje se 

nalazimo vrlo važno da često djelimo komplimente. Ne moraju biti veliki... Mala riječ čini 

čuda.  

 

9. ožujka 2022. – U ovoj godini nastavljamo i dalje s projektom „Film u bolnici“ u suradnji s  

Udrugom Sedmi kontinet. Prije pojave pandemije imali smo redovita gostovanja na našem 

odjelu međutim za ponovne susrete ćemo se još malo trebati strpiti. Međutim to nas nije 

spriječilo da i dalje uživamo u edukativnim kratkometražnim i dugometražnim animiranim i 

igranim filmovima namjenjenih djeci. Danas smo se odlučili za dva vrlo zanimljiva animirana 

filma. Prvi film koji smo pogledali zove se Trgovina izmišljenih prijatelja - Edgar, tajanstveni 



obrtnik koji posjeduje malu skrivenu trgovinu, susreće slatku Lucie, djevojčicu sanjivih očiju 

koja mu dolazi s nesvakidašnjim zahtjevom. 

 

        
 

 
 

Kao poslasticu za kraj odgledali smo i svima poznatu Ježevu kućicu - U raskošnoj šumi živi 

jež kojemu se ostale životinje dive, ali mu i zavide. No Ježurkina odanost svome domu 

nervira četiri nezasitne zvijeri koje kreću u pohod na njegovu kućicu. Ježeva kuća je topla i 

univerzalna priča za mlade i stare koja nas podsjeća da uistinu nema mjesta kao što je dom. 

 

       
 



16. ožujka 2022. – U slopu projekta „Tribina u gostima“ u suradnji s književnikom i našim 

dragim prijateljem Hrvojem Kovačevićem učenici Škole u bolnici imali su priliku upoznati i 

družiti se s istaknutom hrvatskom književnicom Snježanom Babić Višnjić. Susret smo održali 

putem Zoom aplikacije. Draga Snježana, koja je već nekoliko puta gostovala kod nas u 

bolnici i ovaj put je na zanimljiv način predstavila sebe i svoj rad.  

     

Ispričala nam je kako je počela pisati, koliko dugo piše, koliko knjiga je napisala, koliko joj 

treba da napiše knjigu, gdje i u čemu nalazi inspiraciju... Predstavila nam je ukratko nekoliko 

svojih značajnijih književnih djela koja su namjenjena djeci osnovnoškolske dobi.  

 

    

 



23. ožujka 2022. – Proljeće se vratilo! Tiho i sramežljivo je pokucalo na naša vrata odjela. 

Već nam je dosta zime i hladnog vremena. „Proljeće u našem gradu“ je naziv naše današnje 

radionice. Za početak i upoznavanje pogledali smo kratak animirani film o proljeću - 

https://www.youtube.com/watch?v=sfOV2IsRakI. Kako je proljeće godišnje doba u kojem se 

sve oko nas budi, vrijeme kada nas okružuje najviše boja i svuda oko nas možemo vidjeti 

prekrasne i šarene leptire tako smo i mi odlučili završiti radionicu izradom šarenih leptira. 

 

            

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sfOV2IsRakI


        

 

30. ožujka 2022. – Nakon što su na prošloj radionici naš odjel posjetili šareni leptiri svih 

vrsta došlo je vrijeme i za „Proljetno cvijeće“. Tako da su prekrasni leptiri napli mjesta na 

koja mogu sada sletjeti privučeni prekrasnim mirisima i bojama proljeća. ☺ 

 

                 

 



              

 

 

 

KNJIGOLJUPCI U OŽUJKU 2022. 

 

2. ožujka 2022.                  

Mila Željeznjak: Sretne priče 

Zabavili smo se čitajući ovu zbirku kratkih priča u kojoj  

autorica snagom svoje mašte oživljava neživi svijet i 

daje mu ljudske osobine. Zbirka je podijeljena u 4 

tematske cjeline: Neobična točka, Zaljubljene priče, 

Želja i Sretne priče. Unatoč nazivu Sretne priče, sve 

priče ne završavaju sretno. Potaknuti maštovitošću i 

kreativnošću autorice, i mi smo osmislili svoje priče u 

kojoj smo oživili školski pribor i namještaj te se dobro 

nasmijali. 

 



 

 

9. ožujka i 23. ožujka 2022.  

Jadranka Čunčić Bandov: Igre sa zmajevima 

U ovoj knjizi nalazi se mnogo kratkih i zanimljivih 

igrokaza u kojima su  glavni likovi biljke, životinje i 

predmeti iz dječje svakodnevice. Čitali smo ih mnogo, a 

neki od njih su: Medvjeđa uspavanka, Šumska šala,  

Slučajni susret, Klaun i novinar... Poigrali smo se 

intonacijom i našim glasovima.  Najhrabriji su se uživjeli u 

uloge i odlučili neke igrokaze i odglumiti. 

 

 

 

30. ožujka 2022.  

Sanja Polak: Mali Jan ima plan 

U ovoj knjizi glavni lik je dječak po imenu Jan. Knjiga prati 

njegove uzbudljive događaje od prvog do trećeg razreda 

(Pismo Djedu Mrazu, Nova torba, Minus iz vladanja, Dečki 

su za pet...). Svakog školarca kao i našeg Jana povremeno 

zabrinjavaju škola, roditelji i događaji iz svakodnevnog 

života. Sve priče šalju nam poruku da se svaki problem uz 

dobar plan može riješiti! 

 

 

 

 

 

 

 

 


