
PROGRAM KULTURE U TRAVNJU 2019. 

 

23. travnja 2019. je dan posvećen knjizi pa smo se i mi u sklopu „Putujuće knjižnice“ uključili 

u obilježavanje Noći knjige. U GKZ Vladimira Nazora u 17 h održala se kazališna predstava 

„Princeza i zmaj“ inspirirana knjigom Princeza i zmaj, autorice Eme Pongrašić. Knjižničarke 

su učenicima u zabavnoj interpretaciji približile Princezu Dragicu i jednog ne tako strašnog 

zmaja. Učenici Škole u bolnici uključili su se u program putem videokonferencijskog poziva. 

Zaključili su da  Martini Domaćinović odlično stoji uloga princeze. Zmaj je također bio 

zanimljiv i simpatičan. Nakon on-line susreta nastavili smo razgovor o knjigama te su učenici 

pričali o svojim omiljenim knjigama. 

  

  

  

 



MALI KREATIVCI U TRAVNJU 2019. 

 

3. travnja 2019. – Današnju radionicu Malih kreativaca nazvali smo Aprililililili. Naime, 1. 

travnja  zbijamo prvotravanjske šale. Običaj kada ljudi jedni drugima smišljaju bezopasne 

smicalice, ili objavljuju krivotvorene ili lažne novosti, priče ili informacije. Cilj je da se 

primjerice članove obitelji, prijatelje, poslovne kolege, itd. želi dovesti u smiješan položaj. 

Prvotravanjske su šale običajne u većini europskih zemalja, a poznate su već od 16. stoljeća.  

 

 

 

Postavili smo si pitanje kada je uopće došlo do obilježavanja toga dana. U razgovoru je svatko 

od nas, ako je imao zamisao, rekao svoju teoriju. Kako bi bili ipak malo sigurniji odgovor 

smo potražili na internetu. Podrijetlo 1. travnja kao dana za šale nije pouzdano utvrđeno, ali 

postoje naznake da ima korijene u dalekoj povijesti. Neki smatraju da potječe iz drvene Grčke 

ili Rima, a drugi vjeruju da dolazi iz srednjovjekovne Francuske kada je francuski kralj Karlo 

IX. 1564. godine uveo novi kalendar po kojem je početak nove godine s 1. travnja prebačen 

na 1. siječnja. Kako su tada vijesti sporo putovale mnogi su nastavili slaviti novu godinu po 

starom kalendaru - 1. travnja, a oni koji su bili upućeniji počeli su se rugati neznalicama, šalili 

su se na njihov račun, ismijavali ih i nazivali "travanjskim ludama". U Mađarskoj je u 

prošlosti bilo tipično na taj dan poslati djecu da kupe komarčevu mast, guščje mlijeko ili žice 

za trubu. U novije vrijeme treba biti oprezan s vijestima budući da se i mediji vole našaliti 1. 

travnja sa svojim slušateljima, gledateljima i čitateljima. Zna se dogoditi da vijesti koje su 

trebale biti smiješne izazovu paniku, a druge se ne uzmu za ozbiljno. Zato smo se svi složili 

da trebamo dobro razmisliti do koje granice naša šala može ići.  

Na kraju je svatko od nas ispričao neku anegdotu, šalu, događaj koji ga je u životu od srca 

nasmijao bilo da je to bila šala na nečiji račun ili je netko isto napravio na naš račun. Još jedna 

radionica puna smijeha i dobre volje, a isto tako smo i nešto naučili.  

https://hr.wikipedia.org/wiki/Novosti
https://hr.wikipedia.org/wiki/Informacija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Obitelj
https://hr.wikipedia.org/wiki/Prijatelj
https://hr.wikipedia.org/wiki/Europa


10. travnja 2019. – Bliži nam se najradosniji katolički blagdan (Uskrs) kao i proljetni 

praznici za školarce. Razgovarali smo o uskršnjim običajima kako u Zagrebu i okolici tako i u 

drugim područjima Republike Hrvatske. Radionicu smo nazvali Grafičke pisanice. Na 

podlozi od tankog stiropora vrhom olovke, bojice, tehničke olovke,...urezivali smo razne crte i 

oblike. Time smo dobili matricu pomoću koje smo otiskivali naše pisanice na papir.  

 

           

 

Djeca koja su sudjelovala na radionici sama su birala kojim bojama će premazati matricu i 

kako će ju otisnuti. Ono što je bitno kod grafike je da biramo što tamnije boje ako ćemo 

otiskivati na svijetlom papiru ili svjetlije boje ako ćemo otiskivati na tamnom papiru. U 

svakom slučaju, djeca su bila jako zadovoljna i sretna završnim radovima kao i samim time da 

su se neki po prvi puta susreli s ovom likovnom tehnikom (grafika). Na kraju smo naučili 

ispravno potpisivati grafike i značenje potpisanoga.  

 

           



 

        

 

 

      

 



17. travnja 2019. – I ovaj tjedan nastavljamo u uskršnjem tonu. Nadovezujemo se na prošlu 

radionicu kada smo izrađivali pisanice i današnju radinicu nazivamo Kad se male ruke slože.  

Zajedničkim snagama smo odlučili ukrasiti vrata naše učionice kao i ploču koja se nalazi u 

učionici. Od kartona smo izrezali veliko uskršnje jaje, pripremili sve boje (tempere) koje 

imamo, navukli medicinske rukavice i na njemu ostavili otiske naših ruku. Nakon što je 

svatko otisnuo ruku pored otiska je napisao svoje ime. Osim toga, budući je proljeće, napravili 

smo od kolaža i cvijeće kojim smo isto ukrasili i vrata i ploču u učionici. Svi smo se vrlo 

lijepo zabavili, čestitali si Uskrs jer je danas ujedno i zadnji dan nastave te slijede proljetni 

praznici.   

 

                                

 

 



 

       

 

 

   



IZLOŽBA USKRSNIH RADOVA 

 

Od 17. travnja do 29. travnja 2019. godine u prizemlju Instituta za tumore, Ilica 197 

postavljena je uskrsna izložba za javnost u Galeriji Panacea Klinike za tumore kroz program 

Medicina i umjetnost. Radove su izradile vrijedne ruke djece iz Dječjeg vrtića Vjeverica i 

učenici OŠ Izidora Kršnjavoga, Škola u bolnici, Zavod za onkologiju i hematologiju „Dr. 

Mladen Ćepulić“ Klinike za dječje bolesti Zagreb.  

                      

                                   


