
PROGRAM KULTURE U TRAVNJU 2021. 

 

14. travnja 2021. – Danas ćemo vam predstaviti vrlo zanimljivu dječju književnicu.  Mnogi 

su je učenici, a i učitelji upoznali na književnim susretima koje već tridesetak godina održava 

u školama, knjižnicama, vrtićima i bolnicama. U više navrata nas je posjetila i u bolnici kao 

gost „Tribine u gostima“. Riječ je o Željki Horvat – Vukelja. Željka Horvat-Vukelja objavila 

je tristotinjak kratkih priča u tisku i na Hrvatskom radiju te dvadesetak igrokaza za djecu. 

Njezini tekstovi su u čitankama te na popisu lektire u nižim razredima osnovne škole.  

Specijalnost su joj pričokazi, koje je osmislila kao novu književno - scensku formu – 

kombinaciju priče i kratkog igrokaza u kojem sudjeluju i gledatelji. Željkine priče za mali 

odmor svoje svjetlo dana su ugledale prošle godine kada su se brojni učenici i učitelji susreli s 

nastavom na daljinu.  

 

 

 

Danas ćemo vas upoznati s dvije takve Željkine priče (Besposlena opeka i Tajna u kutiji). 

Nadamo se da ćete uživati i da će vam biti zanimljivo. Ispod svake priče se nalazi kratki 

zadatak koji je vezan uz priču i koji možete riješiti i dodatno se zabaviti. Kliknite na 

poveznicu koja vas vodi na priče i zadatke. Sretno! 

 

Klik na poveznicu: 

https://wakelet.com/wake/UGCmQ8sjr8_jSAmCTYP3_ 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_radio
https://wakelet.com/wake/UGCmQ8sjr8_jSAmCTYP3_


     

 

 

 

19. travnja 2021. - U sklopu projekta "Dva muzeja iz susjedstva" danas nam je domaćin bio 

Muzej za umjetnost i obrt i u današnjem druženju imate priliku upoznati se s apstraktnom 

umjetnošću te se u kreativnom zadatku i sami izraziti kao apstraktni slikari. Današnja 

radionica nosi naziv – „ Reci mi u kratkim crtama...“ 

 

Reci mi u kratkim crtama…  

 

Možete li zamisliti umjetničko djelo koje nam govori nešto „u kratkim crtama“? Ne baš lako, 

zar ne? Premda, zasigurno možemo zamisliti umjetničko djelo koje nam nešto prikazuje 

crtama, odnosno linijama, oblicima i bojama. Pravac u umjetnosti koji teži izražavanju onoga 

što je na prvi pogled neprepoznatljivo ili onoga što je sakriveno, na način da to dočara 

linijama, oblicima i bojama, zove se apstraktna umjetnost. Prvu takvu sliku naslikao je ruski 

slikar Vasilij Kandinski 1910. godine, no u fundusu našeg muzeja također možete vidjeti 

apstraktnu sliku hrvatskog slikara Ede Murtića, pod nazivom ”Susret na putu”, nastalu 1972. 

godine ili dizajn na tanjurima. Apstraktni su i predmeti poput tapiserije Jagode Buić ili plakata 

Ivana Picelja iz Zbirke grafičkog dizajna. 

 

 

 



                

 

                      

 

Vaš današnji kreativni zadatak, inspiriran apstraktnom umjetnošću, je taj da pokušate 

kratkim ili dugim, ravnim ili zaobljenim, isprekidanim ili valovitim, tankim ili debelim 

crtama, odnosno linijama u bojama, dočarati na papiru nešto što je na vas ostavilo snažan 

dojam, odnosno neki vaš unutarnji osjećaj koji je u vama pobudila neka pjesma, događaj ili 

nešto sasvim treće. 

 



21. travnja 2021. – Dragi učenici, sutra obilježavamo vrlo važan dan - Dan planeta Zemlje. 

Vjerujem da mnogi od vas znaju zašto obilježavamo taj dan. Za one koji možda ne znaju evo 

nekoliko povijesnih zanimljivosti.  

 

 

 

Dan planeta Zemlje je prvi puta obilježen 22. travnja 1970. u SAD-u, s početkom buđenja 

svijesti o očuvanju okoliša i utjecaja ljudskog djelovanja na prirodu. Američki senator 

Gaylord Nelson godinu dana prije zgrozio se nad posljedicama izljeva nafte uz obalu 

Kalifornije te je, vrativši se u američki parlament, izborio da se 22. travnja proglasi 

nacionalnim danom proslave planeta Zemlje. Naziv Earth Day prvi je puta upotrijebio 

gradonačelnik San Francisca u proglasu 1969. kojim je odlučeno da se na području San 

Francisca taj dan slavi kao Dan planeta Zemlje. Ubrzo poslije, američki je parlament donio 

cijeli niz zakonskih uredbi kao odgovor na sve očitiju ekološku krizu. Slično buđenje 

ekološke svijesti javilo se i u drugim dijelovima svijeta. Ujedinjeni narodi proglasili su 2009. 

godine 22. travnja „Međunarodnim danom majke Zemlje“. Danas se dan obilježava u cijelom 

svijetu, svake godine s posebnim fokusom, ali uvijek jednakim ciljem – razmišljanjem o i 

djelovanjem u smjeru smanjenja čovjekovog štetnog učinka na okoliš. 

 

 



Na poveznici koju vam šaljemo možete naći brojne zanimljive sadržaje vezane uz Dan planeta 

Zemlje koji bi vas mogli zanimati kao i zadatke vezane uz njega.  

 

 

 

        

 

Klik na poveznicu: 

https://hr.izzi.digital/DOS/15893/16630.html 

https://hr.izzi.digital/DOS/15893/16630.html


MALI KREATIVCI 

LEPTIR 

 

 

Potreban pribor: bijeli papir, flomasteri, pastele ili tempere, škare, ljepilo  

Opis aktivnosti: Iz papira izrežemo krug kojeg presavijemo po sredini. Izrežemo usta te 

zalijepimo oči ili ih nacrtamo. Iz drugog komadića papira izrežemo krila leptira te na kraju 

leptira obojimo po želji kao što je na fotografiji.  

 

CVIJEĆE 

 

 



Potreban pribor: dva papirnata tanjura, kolaž papir, ljepilo, škare, špaga 

Opis aktivnosti: Dva papirnata tanjura pričvrstimo jedan za drugi (klamaricom ili zalijepimo), 

a na sredini zalijepimo špagu. Tanjure možemo i obojiti po želji ili samo zalijepiti izrezane 

cvjetove iz kolaž papira. Cvjetići se mogu i lijepiti jedan na drugog.  

 

 

28. travnja 2021. – sutra se diljem svijeta obilježava Svjetski dan plesa.  

 

 

 

Svake se godine 29. travnja obilježava kao Svjetski dan plesa. Taj je datum izabran na 

inicijativu UNESCO-a 1982. godineprema danu rođenja Jeana Georgesa Noverrea, začetnika 

modernog baleta. Dan plesa obilježava se gotovo u svim zemljama, pa tako i u Republici 

Hrvatskoj od 1999. godine. Svaka ga kultura slavi na sebi svojstven i tradicionalan način. 

Tako se diljem svijeta  stvaraju i čitaju međunarodne poruke ljudi koji su neraskidivo vezani 

uz ples. U Požegi se, primjerice, održava "Plesokaz", manifestacija različitih 

plesnih koreografija na kojoj vrsni plesači iz cijele Hrvatske pokazuje svoje umijeće. 

Mnogo je vrsta plesova, ali jedno je svima zajedničko. Svaki je spoj energije, strasti, emocija i 

ritma koje plesač vješto spaja u kreativnu, jedinstvenu umjetničku izvedbu. Ples spaja ljude 

jedne s drugima, plesom ponekad možemo izreći više nego riječima.  

Vjerujem da je svatko od vas bar jednom zaplesao u ritmu omiljene pjesme. Tako da izraz „ne 

znam plesati“ ne nalazi svoje mjesto u rječniku jer važno je da se pleše, a ne kako. Isto tako 

vjerujemo da ste čuli za različite vrste plesova poput baleta, jazz dancea, stepa, folklora, 

latinoameričkih plesova…Ukoliko želite saznati nešto više o njima, istražite na internetu kako 

su nastali i razvijali se kroz povijest, kako se izvode… I naravno, zaplešite!!! Šaljemo vam 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BEega
https://hr.wikipedia.org/wiki/Koreografija


poveznicu na kojoj klikom na pluseve koji se nalaze na karti možete upoznati razne plesove 

svijeta.  

 

Klik na poveznicu: 

https://view.genial.ly/5ea2204cd407580db9f07375/interactive-image-svjetski-dan-plesa-

294 

 

 

 

„I zato, možda je baš ovo trenutak da u bogatoj paleti plesnih koraka odabereš svoj i njime 

kreneš dalje, spretno plešući kroz život.“ 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ea2204cd407580db9f07375/interactive-image-svjetski-dan-plesa-294
https://view.genial.ly/5ea2204cd407580db9f07375/interactive-image-svjetski-dan-plesa-294


KNJIGOLJUPCI U TRAVNJU 2021. (1. razred) 

Budući da se ovogodišnji Knjigoljupci održavaju u 1. razredu, s učenicima ćemo 

istraživati, opisivati, prepričavati, ilustrirati početna lektirna djela. Odlučili smo svaki mjesec 

davati preporuke što čitati. Knjige su kratke kako bismo ih mi mogli stići pročitati do 

sljedećeg sata, a ako je knjiga duža onda ju čitamo pojedinačno i preporučamo našim 

prijateljima. Budući da smo prošli mjesec čitali lektirno djelo Eve Janikovszky, Baš se 

veselim, zaljubili smo se u pisanje ove spisateljice i ovaj mjesec odlučili čitati njezina djela.  

 

7. travnja 2021. 

Čitajuči ovu edukativnu slikovnicu, Da sam odrastao,  

shvatili smo kako nije samo nama zabavno raditi nepodopštine, 

zanimljivo je i drugoj djeci. Ponekad zavidimo roditeljima, no 

puno češće ih ne razumijemo i ne shvaćamo. Zamišljali smo što 

bismo drugačije radili od svojih roditelja kad narastemo. 

 

14. travnja2021. 

  Roditelji nas uče da uvijek budemo pristojni kada 

reazgovaramo  s nekim odraslim. U slikovnici Kako da 

odgovorim, shvatili smo da neka djeca jako opušteno 

razgovaraju s odraslima, dok su drugi jako uplašeni. Baš kao i 

mi. Ono što smo naučili je da uvijek budemo pristojni. 

 

21. travnja 2021. 

Ponekad nam  nije jasno zašto roditelji nemaju vremena 

za nas. U ovoj slikovnici, Znaš li i ti?, dječak u razgovoru s 

mamom, tatom, bakom i djedom doznaje čime se sve oni bave 

tijekom dana. Razgovarali smo o tome što sve naši roditelji rade 

tijekom dana i odlučili da ćemo biti manje zahtjevni dok su 

roditelji jako umorni. Jedva čekamo vikend za igru i druženje 

cijeeeeli dan. 
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