
VESELA SRIJEDA 

13.2.2019. u sklopu projekta „Vesela srijeda“, naša draga gošća, profesorica Verica Stepić održala je 

kreativnu radionicu izrade klaunova od papira. Nakon iznimno poticajnog i zanimljivog uvodnog dijela u 

kojemu smo govorili o maškarama i karnevalima te na koje se sve načine obilježavaju u raznim dijelovima 

svijeta učenici su se okušali u izradi klaunova od papira. Potaknuti veselom i poticajnom radnom 

atmosferom te tematikom koju su ranije još bolje upoznali i napravili su iznimno uspješne, kreativne i 

unikatne radove. Na kraju radionice učenici su bili sretni i veseli zbog radova koje su sami izradili te su ih 

ponosno ponijeli sa sobom kako bi ih pokazali svojim najdražima. 

 

           

 

 

LIKOVNO-ESTETSKA SKUPINA 

U veljači, mjesecu ljubavi, odlučili smo posebnu pažnju posvetiti obilježavanju Valentinova. U prvom dijelu 

radionice smo objasnili što je to Valentinovo i tko je bio svetac po kojem ovaj blagdan i nosi ime. Također 

smo spomenuli i razne zanimljivosti i običaje koje se vežu uz ovaj blagdan, upoznali smo na koje se sve načine 

ovaj blagdan obilježava u svijetu te koji su simboli karakteristični za Dan zaljubljenih. Razgovarali smo o 

tome što je ljubav, nabrojili smo koje sve vrste ljubavi postoje, kako ona djeluje na ljude te kako se osjećamo 

dok smo zaljubljeni. Zatim smo osvijestili prave i istinske vrijednosti koje bi trebao njegovati ovaj blagdan, 

istaknuli smo da je prava sreća u zajedništvu, dobroti, pomaganju, ljubavi jedni prema  drugima i u 

međusobnom poštovanju, a ne u materijalnim stvarima, novcu i „praznom“ poklonjenom vremenu. Zaključili 

smo kako ljubav trebamo darivati i slaviti svaki dan, a ne samo jednom godišnje. Zatim, u drugom dijelu 

radionice, učenici su potaknuti svime o čemu smo ranije razgovarali odlučili nacrtati ljubav i to u obliku stabla 

koje se neprestano širi zato jer i ljubav treba biti takva, velika, dobrostiva i nezaustavljiva. 

 

                      



                                          

 

 

 

MALI KREATIVCI 

Povodom obilježavanja Valentinova, mali kreativci su odlučili prikazati ljubav na vrlo originalan način. U 

prvom dijelu radionice interpretirali su i analizirali pjesmu „Valentinovo u našem gradu“ autorice Ive Hut. 

Pritom su osvijestili što je to ljubav, kakva bi ljubav trebala biti, kako se osjećamo dok smo zaljubljeni te da 

uvijek trebamo pomagati jedni drugima i uvažavati tuđa mišljenja iako nam te druge osobe nisu prijatelji. 

Također smo spomenuli da ne znamo uvijek kako nekome pomoći i riješiti problem no da je bitno pokušati i 

vjerovati da će sve biti dobro. Nakon uvodnog dijela, učenici su odlučili izraziti svoje emocije i prikazati 

ljubav kroz izradu buketa od srca. 

 

 

 

 

 


