
Kako smo proslavili Dan škole 

 

Prvi u nizu događanja bio je književno – glazbeno – likovni susret održan u školskoj knjižnici u utorak, 

14. ožujka 2017.,  na temu: Kako nastaje slikovnica? 

Učiteljica Gordana Maršid Pisk prezentirala je nastanje slikovnice Crvenkapica, kao razrednog 

projekta njezinog prvog razreda. Nazočna  je bila i jedna od učenica iz skupine koja je radila na 

slikovnici. 

U drugom dijelu programa stručni suradnik knjižničar Nikola Peti opisao je svoja razmišljanja  tijekom 

ilustriranja  slikovnice  Ftičeki se ženiju.  

Tekst slikovnice napisao je Miljenko Muršid, a pročitao profesor Matej Livid, pomodnik u nastavi u 

našoj školi. 

Glazbene dijelove pripremila je profesorica glazbene kulture Mirela Lukid sa svojim učenicama, uz 

harmoniku i razne udaraljke. Od tugaljivo obojenog tona poznate međimurske pjesme „Ftiček veli“, 

promjenom instrumenata,  boja tona dovedena je do gotovo vedre, ali i dalje prepoznatljive pjesme.  

Izuzetno temeljit osvrt na ilustraciju slikovnice dala je profesorica likovne kulture Bernadica Mažar, uz 

humoristične komentare inspirirane slikovnicom kao cjelinom, u kojoj ljubav pobjeđuje.  

Profesor Nikola Peti izložio je i originalne crteže za slikovnicu. 

Bio je to zaista poseban događaj u našoj školskoj knjižnici. Umjetnost i kreativnost učitelja i učenika 

došla je do punog izražaja. 

 

Što se događalo u srijedu? 

U srijedu, 15. ožujka 2017.  održana  je priredba za učenike i roditelje u dvorani škole. 

Program je počeo izvođenjem državne himne „Lijepa naša“ i himne škole, nakon čega se publici 

obratila ravnateljica Alemka Pliestid. Zatim su se nizale pjesme, recitacije, igrokazi, pijanističke i 

plesne točke. Iza svega stoji mnogo sati i dana vrijednog rada učitelja i učenika, kroz razne 

izvannastavne aktivnosti. 

 

A u četvrtak? 

U četvrtak, 16. ožujka 2017. održali smo priredbu na stranim jezicima koji se uče u našoj školi: 

engleski, njemački i francuski jezik. U programu je sudjelovalo mnogo učenika, pred prepunom 

dvoranom. Program su pripremile profesorice jezika: Vlatka Mikovid, Zdravka Krndelj, Dolores Erent 

Ratoša, Iva Maljuna, Marina Karšid. 

 



Što se događalo u petak? 

U petak, 17. ožujka 2017. izvedena je još jedna priredba povodom Dana škole. Na priredbu i druženje 

pozvali smo umirovljene učitelje i ostale umirovljene djelatnike škole, školsku liječnicu dr. Sandru 

Latkovid Prugovečki, gospodina župnika Kristu Brkida, predstavnike Mjesnog odbora Klaka, Gradske 

četvrti Gornja Dubrava, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, članove Školskog odbora i 

druge prijatelje i suradnike škole. U središnjem školskom prostoru, ispod velikog murala Lovrakov 

mlin, oduševili su nas naši učenici, izvođači programa.  

Osjedali smo se kao družba iz Lovrakovog romana, okupljena oko poveznice – ugradili smo najbolji dio 

profesionalnog i  ljudskog u svoje učenike, u ono što OŠ Mate Lovraka danas jest.  

Vjerujemo da de ovako lijepih i zanimljivih susreta i druženja biti i u bududnosti!  

Zahvaljujem se svima koji prate i podržavaju naš rad, svima koji su sudjelovali u pripremi i izvedbi 

programa, te svima koji su se odazvali našem pozivu i svojom nazočnošdu uveličali proslavu 43. Dana 

škole!  

        Ravnateljica 

        Alemka Pliestid, prof. 

Zagreb, 18. 3. 2017. 


