
PROGRAM KULTURE U SIJEČNJU 2021. 

 

 

20. siječnja 2021. – Evo nas na početku drugog polugodišta pa smo odlučili Program kulture 

započeti obilježavanjem jednog prekrasnog i posebnog dana. Riječ je o  „Međunarodnom 

danu zagrljaja“ koji obilježavamo 21. siječnja. U današnje vrijeme (vrijeme pandemije oko 

corona virusa) kada su zagrljaji skoro pa „zabranjeni“ lijepo je obilježiti ovaj dan. U prvom 

dijelu smo saznali nešto više o ovom danu kao i neke vrste zagrljaja. Drugi dio je bio 

kreativan, a u kojem su učenici mogli izraditi vlastite kupone za besplatne zagrljaje.  

 

 

 

Američki svećenik Kevin Zaborney 1982. godine, 21. siječnja, proglasio je Međunarodnim 

danom zagrljaja. Neki psiholozi smatraju da su četiri zagrljaja na dan čovjeku potrebna da bi 

preživio, da će pet do šest zagrljaja na dan čovjekov život učiniti dužim i ljepšim,  da je osam 

zagrljaja dnevno potrebno da bi se čovjek održao a dvanaest zagrljaja na dan da bi 

napredovao. Tako psiholozi navode kako je grljenje zdravo, posve prirodno i praktički 

savršeno.  



 

 

Vrste zagrljaja: 

• Medvjeđi zagrljaj - jedna ruka ide preko ramena, a druga preko struka grljene osobe, 

koja grli na isti način. Pritom se osobe gledaju u oči. Zagrljaj je čvrst, ali ne 

prekomjerno. 

• Zagrljaj “slovo A” - tijela su nagnuta jedno prema drugom, grli se s obje ruke, jednom 

preko ramena, a drugom u predjelu pazuha druge osobe, a lica su pripijena, tako da 

obje osobe gledaju u istom smjeru. U nekim zemljama ovo kratko grljenje služi za 

dobrodošlicu ili pozdrav. 

• Zagrljaj s tapkanjem po leđima - grljenje s obje ruke i tapkanjem grljene osobe s 

jednom od njih. 

• Jednoruki zagrljaj - kratak zagrljaj druge osobe jednom rukom. 

• Obrazni zagrljaj - nježni zagrljaj bilo kojeg tipa, stojeći ili sjedeći, pri kome se obrazi 

istaknuto dodiruju, dok je ruka obično na drugoj strani lica. 

• Čeoni zagrljaj - ruke su na ramenima druge osobe, a čela se naslanjaju jedno na drugo. 

• Zagrljaj “Oko srca” - svaki od grlitelja obuhvaća drugoga s jednom rukom ispod 

pazuha, a drugom iznad ramena, držeći prste na vratu sa stražnje strane. 

• Postranični zagrljaj - zagrljaj dvoje ljudi sa po jednom rukom, koji stoje jedan uz 

drugoga. 

• Zagrljaj “Vrh glave” - stojeći grlitelj grli s obje ruke osobu koja sjedi, obuhvaćajući 

joj glavu ili vrat, s jednom stranom lica dodirujući potiljak. 

 



Nakon što ste pročitali nekoliko zanimljivosti o zagrljajima predlažemo vam da napravite, ako 

želite, kupone za besplatne zagrljaje. Neka budu vaš likovni zadatak u kojem ćete upotrijebiti 

svoju kreativnost i maštu. Predlažemo vam da koristite neki tvrđi papir (ali i ne mora biti) koji 

ćete izrezati kako god želite i zatim ukrasiti bilo kojom likovnom tehnikom. Ako vam se 

zadatak jako svidio možete napraviti i više kupona i spojiti ih u knjižicu kupona. Šaljemo vam 

fotografije nekoliko zanimljivih prijedloga kako bismo vam pomogli. Ostavite i nekoliko 

kupona za nas učitelje kada sve ovo završi da ih možemo iskoristiti jer zagrljaj može reći više 

od riječi i misli. Uživajte! ☺ 

 

 

 



25. siječnja 2021. – U sklopu projekta "Dva muzeja iz susjedstva" danas nam je domaćin 

Muzej za umjetnost i obrt koji nam donosi radionicu vrlo zanimljiva naziva -  

„Pazi!...Staklo!“ Prema njemu bi možda netko pomislio kako je riječ o nekoj „opasnoj“ 

radionici i da je možda riječ o razbijenom staklu ali ako malo dublje pogledate i pročitate što 

se nalazi u tekstu radionice mogli biste saznati nešto novo i zanimljivo o staklu. Tako su naši 

učenici dobili priliku pročitati ukratko o povijesti stakla, za što se sve koristio kao i 

muzejskim eksponatima od stakla.  

 

Pazi!… Staklo! 

 

 

Povijest stakla seže daleko u stari vijek, čak tri tisućljeća prije nove ere! U davnim vremenima 

staklo je bilo dostupno samo najimućnijima, no stoljeća kasnije učinila su ga dostupnim širim 

slojevima društva, pa se zahvaljujući brojnim majstorskim staklarskim radionicama koristilo i 

u domaćinstvu. Primjena stakla raširena je u mnogim područjima, kao npr. u prehrambenoj 

industriji, zatim u elektroničkoj industriji, u građevinarstvu, itd. 

U Muzeju za umjetnost i obrt kronološki povijest stakla predstavljamo u razdoblju od 16. do 

20. stoljeća, a na početku tog povijesnog slijeda nalazi se zbirka slavnog venecijanskog stakla 

nastalog na talijanskom otoku Muranu, po kojem je i dobilo naziv (Murano staklo). Murano 

staklo potječe najvećim dijelom iz 16. i 17. stoljeća kada se u vrijeme renesanse razvila 

umjetnost oblikovanja stakla, koja je dala najljepše forme i boje koje se u tom krhkom 

materijalu mogu postići. Početkom 20. stoljeća doprinos umjetničkom oblikovanju stakla dali 

su i hrvatski umjetnici poput Tomislava Krizmana, Antonije Krasnik i Ivana Gundruma, čije 

radove možete vidjeti u fundusu MUO. 

 



Za naš ovotjedni zadatak u kojemu ćemo improvizirati staklenu čašu, bit će vam potrebni: 

plastična čaša (ili neka stara čaša u vašem kućanstvu koju više ne upotrebljavate) ili 

boca odrezanog vrha, škare, te raznobojni permanentni (trajni) markeri ili flomasteri 

kojima možete ukrasiti svoju čašu po uzoru na čaše iz zbirke Muzeja za umjetnost i obrt:  

 

 

                        

 

 

                            

 

 



Evo jednog primjera dječjeg rada kao i primjere motiva koje možete stvaiti na svoj čaše: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

27. siječnja 2021. - U Programu kulture danas se družimo sa Zoološkim vrtom grada 

Zagreba. Već smo se ukratko upoznali s njim u dokumentarnom filmu na zadnjem susretu. 

Naravno, bilo bi dobro da pobliže upoznamo njegove stanovnike, a to su razne životinjske 

vrste koje tamo obitavaju i za koje se djelatnici vrta vrlo revno brinu. Svaki put, kada  ćemo 

se družiti  s njima, predstaviti ćemo četiri životinjske vrste kroz kratke edukativne filmove. 

Danas su na redu žutokresti kakadu, žuti mungos, velika ušara i sivi vuk.  



ŽUTOKRESTI KAKADU 

 

 

Klik na poveznicu: 

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

 

ŽUTI MUNGOS 

 

 

Klik na poveznicu: 

https://www.youtube.com/watch?v=VmKLZHx23GE 

https://www.youtube.com/watch?v=BIImCaRhznE
https://www.youtube.com/watch?v=VmKLZHx23GE


VELIKA UŠARA 

 

 

Klik na poveznicu: 

https://www.youtube.com/watch?v=2SOOcpHHbAg 

SIVI VUK 

 

 

Klik na poveznicu: 

https://www.youtube.com/watch?v=1M3HqItFFOE 

https://www.youtube.com/watch?v=2SOOcpHHbAg
https://www.youtube.com/watch?v=1M3HqItFFOE


LIKOVNO – ESTETSKA SKUPINA U SIJEČNJU 2021. 

 

PAPIRNATE PAHULJICE 

Sa prvim tjednom škole i nove godine započinjemo i sa laganim zagrijavanje naših kreativnih 

prstića. Pošto smo u zimskom godišnjem dobu naše radove ćemo isto posvetiti našoj zimi. 

Ono što čini našu zimu uvijek ljepšom su snijeg i naravno pahuljice. Svaka pahuljica je 

drukčija i posebnija od sljedeće pa ćemo im i posvetiti malo pažnje ovaj tjedan. 

Naš zadatak je uzeti papir, škare, ljepilo i naravno dobru volju. Gledajući video 

https://www.youtube.com/watch?v=lT2oeNkTOAk&ab_channel=BeccaBliss  možemo vidjeti 

kako na jednostavan način možemo napraviti pahuljice i time ukrasi prostor u kojem 

boravimo. Ako već nemamo snijega vani neka nam barem bude snježna prostorija. 

 

 

 

 

 

  



MODERNI SNJEGOVIĆ 

Kada nas snijeg iznenadi i kada ga podosta napada uvijek imamo jedan obavezni posao, a to 

je izrada snjegovića. Bez obzira što trenutno snijega nema vani, ne znači da ga ne možemo mi 

sami napraviti. Bit će nam potrebne ni više ni manje nego ping pong loptice, malo ljepila, 

vune te kao i uvijek dobre volje. Gledajući video 

https://www.youtube.com/watch?v=csbOirs1Rx0&ab_channel=HDesign naučit ćemo 

napraviti snjegovića na malo dručiji način, ali uz naše pahuljice odlično će izgledati kao 

dekoracija u našoj omiljenoj prostoriji. Možemo ih više napraviti tako da je svaki snjegović 

poseban i drukčiji na svoj način.  

 

 

 

 

 



KNJIGOLJUPCI U SIJEČNJU 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. Nakon povratka s praznika morali smo provjeriti koliko vladamo čitanjem pa 

smo na Knjigoljupcima u siječnju čitali slikopriče. 

 

 Jedna od najpoznatijih spisateljica slikopriča je Željka Horvat-Vukelja. Volimo ju 

čitati jer nam uvijek izmami osmijeh na lice. Čitali smo nekoliko njezinih slikopriča, ali i 

stvarali vlastite. 

 

20. siječnja 2021. 

Ova knjiga sadrži 14 slikopriča. Sve su nam bile 

zanimljive i iz svake smo nešto novo naučili. Našoj učenici 

Marti najviše se svidjela slikopriča Četiri Dunje i to sve upravo 

zbog četvrte Dunje. Bila je svojeglava, neobična. Marta je 

poželjela da i ona prijateljicu koja se zove Dunja. 

 

 

 

27. siječnja 2021. 

 Slikopriča Put oko svijeta govori 

o putovanju jedne kućie oko svijeta. 

Odlučili smo putovati s tom kućicom i 

istražiti svaku zemlju u kojoj je bila. Na 

karti smo tražili te države i pričali o 

vremenskim uvjetima na tom području. 

Bilo je baš zanimljivo! 


