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SVJETSKI DAN DJETETA

Svjetski dan djeteta obilježili smo najprije čitanjem
dviju pjesama Zvonimira Baloga “Predlažem” i
“Prijedlog za razmišljanje”. Objema je zajedničko to
što predlažu neobične, maštovite, luckaste situacije.
Poesbno nas se dojmilo nekoliko prijedloga za nove
nastavne satove. Stoga smo i mi, nakon čitanja,
sastavili popis nastavnih satova koje bismo željeli
imati u rasporedu.



BAJKOLJUPCI NA PUTOVANJU U
DAVNINE

Bajkoljupci, su u školsku knjižnicu stigli s kartom i putovnicom u rukama. To su,
naime, neke od najvažnijih stvari koje nosimo sa sobom kada odlazimo u nove i
nepoznate prostore. U knjižnici su bile postavljene postaje koje su sadržavale

zanimljive i manje poznate informacije o Ivani Brlić Mažuranić, njezinom životu i
radu. Čitajući upute s karte i iz “putovnice”, učenici su obilazili postaje i bilježili

tražene podatke koje su sljedećeg dana prezentirali svojim prijateljima u
razredu i tako dodatno obogatili sat lektire.



DAN
LJUBAZNOSTI

I 
DAN

TOLERANCIJE

Dan ljubaznosti obilježili smo čitanjem slikovnice-priručnika Bontončić ili kako svima biti
prijatelj. Osvijestili smo kakve sve probleme i poteškoće mogu imati djeca, naši vršnjaci, te
kako im mi možemo pomoći. Najvažniji zaključak je da je najvažnije biti prijatelj koji će pružiti
pomoći te biti ljubazan prema svima. Potom smo nabrajali, komentirali i zapisivali pojmove
vezanu uz toleranciju.



ŠEST NASLOVA TRAŽI TEKST

U Mjesecu hrvatske knjige te u Godini
čitanja učenici OŠ Dubovac i OŠ Marija

Bistrica pisali su činkvine posvećene
knjigama, čitanju, pismenosti itd. Birali su
između šest ponuđenih naslova koji su
osmišljeni u skladu s temom Mjeseca

knjige "Ajmo hrvati se s knjigom".
Najuspješniji radovi objavljeni su u

zajedničkoj e-publikaciji. 

https://issuu.com/knjiznica_dubovac/docs/mjesec_knjige_2021

https://issuu.com/knjiznica_dubovac/docs/mjesec_knjige_2021
https://issuu.com/knjiznica_dubovac/docs/mjesec_knjige_2021


STRANIČNICI IZ RUSIJE

U Mjesecu školskih knjižnica
Međunarodna udruga školskih

knjižnica redovito organizira akciju
razmjene straničnika. Ove godine i

mi smo se uključili i izradili
straničnike s motivima neobičnih
bića iz naših bajki i predaja. Njih

smo poslali u Rusiju, a u studenom
su nam stigli straničnici iz Rusije.


