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Naše radionice

DJEČJA IGRALIŠTA U OSIJEKU
Učenici 1.a razreda su u pratnji učiteljice Mirte Ćosić i vjeroučiteljice Ružice Papić
upoznali i posjetili šest osječkih dječjih igrališta: Zrinjevac, Vrt Jagode Truhelke, Vijenac Paje
Kolarića, Striborgrad, Park Petra Krešimira IV., te igralište u Ulici Augusta Šenoe. Igrališta su
izgrađena i uređena za igru djece koja stanuju u neposrednoj blizini prekrasnih parkova.
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TKO I KAKO BRINE O ČISTOĆI
NAŠEGA GRADA
Učenici 1. b razreda u projektu za Dan Eko-škole obradili su temu „Tko i kako brine o čistoći
našeg grada.“ Toga su dana sa svojim voditeljicama vjeroučiteljicom Milicom Zečević-Tadić i
razrednicom Biljanom Pavić posjetili UNIKOM d.o.o. Uz prigodnu prezentaciju o zbrinjavanju
otpada voditeljica Odjela edukacije, profesorica Tihana Škugor poučila nas je kako se
možemo brinuti o čistoći grada. Obišli smo, i uz obašnjenje gospodina Milana Franjkovića
vidjeli sve kamione, strojeve i vozila koja djelatnici UNIKOM-a koriste za uljepšavanje našega
grada. Nakon što smo se počastili i primili prigodne darove krenuli smo u daljnje istraživanje.
Posjetili smo eko-otoke u gradu i pogledali različite vrste koševa. Djelatnici UNIKOMA se
brinu i za parkove, perivoje i cvjetne nasade našega grada. Naučili smo kako čistića grada
uvelike ovisi i o nama. Sve smo to lijepo dokumentirali i napravili plakate koje smo izložili u
predvorju škole. Svi smo se složili da nam je bilo zanimljivo i ugodno tih dana u školi.
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2. razredi

ULICE NAŠEGA GRADA
Učenici 2. A razreda su u projektu za Dan Eko-škole obradili temu „Ulice našega
grada“. Materijale za izradu panoa učenici su skupljali uz pomoć roditelja u dogovoru s
učiteljicom Ivonom Borko. Zajedno su napravili dva plakata, prvi o povijesti osječkih ulica, a
drugi s bitnim podacima glavnih ulica našega grada. Radeći na projektu smo uživali jer smo
mnogo toga saznali i naučili o ulicama kojima svakodnevno prolazimo.
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KUHINJE NAŠIH BAKA

Učenici 2.b razreda imali su temu „Kuhinje naših baka.”
Prvo smo posjetili izložbu” Ah, ti kućanski poslovi”u Muzeju Slavonije. Vidjeli smo
nekadašnje kuhinje s pomagalima koja su se tada koristila u kućanstvima.
Zatim smo istražili kod svojih baka kako se prije kuhalo. Napravili smo usporedbu s
današnjim kuhinjama i uređajima koja su nam na raspolaganju te jelima koja se danas prave.
Pripremali smo se za projektni dan. Pozvali smo u goste Gregorovu baku Miru Pavošević. Ona
nam je pokazala kako se prave taške s pekmezom. S učiteljicom Jasnom Novotni ispekli smo
osječku slasticu, kolač „Damen kapric.” Pili smo domaće sokove koje su pravile naše mame i
bake. Na kraju smo izradili plakat o provedenim aktivnostima i izložili ga u školskom
hodniku.

3.razredi
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VELIKANI NAŠEGA GRADA
Učenici 3.b razreda i njihova razrednica
Jasenka Matijević su u sklopu projekta „Moj
Osijek pun je sunca“ odabrali temu: „Velikani
našega grada.“
Projekt je rađen mjesec dana. Učenici su
prvo istraživali o značajnim osobama grada
Osijeka.
15. 4. 2010. god. učenici su zajedno sa
svojom učiteljicom Jasenkom Matijević prošetali
gradom i u njemu posjetili najznačajnije
spomenike, kao što su: Franjo Krežma, Adolf
Waldinger, Jagoda Truhelka,...itd.
Kod svakog spomenika učenici su se prisjećali što znaju o spomenutim osobama i po
čemu su one važne za grad Osijek.
21. 4. 2010. učenici su u učionici radili na zadatcima vezanim uz znamenite ljude
grada, izvješćivali jedni druge o učinjenom, pogledali prezentaciju na zadanu temu te na
kraju izradili plakat: „ Znameniti ljudi grada Osijeka.“
Ispunivši evaluacijske listiće većina učenika napominje kako voli ovakav način rada.

RADIO OSIJEK
20. 4. 2010. učenici 3.a su posjetili HRT- Radio Osijek.
Posjet nam je dogovorio Ivonin ujak, glazbeni urednik na
Radio Osijeku, a organizirala učiteljica Mirna Lišnić.
Kada smo došli u studio lijepo nas je dočekao direktor Davor
Lončarić. Govorio nam je o povijesti radija. HRT- Radio Osijek jedan je od
najstarijih radija, a započeo je s radom 1944. godine.
Gospođa Marija Herceg odvela nas je u fonoteku Radio Osijeka u kojoj ima 500
000 tonskih zapisa ( glazbe i radio emisija ). Bili smo u novinarskoj redakciji.
Tamo smo vidjeli kako novinari rade. Obišli smo studio 2 i režiju. Mirta i Danica
su pričale na mikrofon u studiju, a mi smo slušali. Vidjeli smo i dio snimanja
emisije uživo. Sljedeći smo dan u školi razgovarali o posjetu, crtali smo ono što
nas se najviše dojmilo, a zatim smo u skupinama pripremili plakat za školsku
izložbu i PowerPoint prezentaciju za roditelje.
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4.razredi

GDJE SE SMJESTIO OSIJEK?
Temom „Gdje se smjestio Osijek“ nastojali smo utvrditi gdje je započeo razvoj Osijeka tražeći
podatke na internetu i u povijesnoj literaturi.
U srijedu 21. travnja posjetili smo s učiteljicom Sandom Lukendom Muzej Slavonije kako
bismo vidjeli ostatke prošlosti našega grada, a u petak,
23. travnja smo posjetili Geodetski zavod i Zavod za urbanizam gdje smo iz zanimljivih
izlaganja saznali puno toga o urbanizaciji, projektiranju i širenju grada. Vidjeli smo stare
planove grada, ali i novi urbanistički plan na kojem smo uočavali postojeće zgrade, ustanove i
privatne objekte, gospodarske objekte i prometnice.
Rad na projektu učenicima je bio zabavan i zanimljiv i rado bi ponovili takav način
spoznavanja i usvajanja novih znanja.
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PARKOVI I PERIVOJI NAŠEGA GRADA
Učenici IV. b razreda s učiteljicom Jasminkom Sahulom krenuli su u obilazak grada. U
Perivoju kralja Tomislava razgovarali smo s jednim od bivših osječkih gradonačelnika,
gospodinom Dragom Badurinom. On nam je ispričao mnoge zanimljivosti o broju parkova,
smještaju, površini , o imenima parkova koja su se mijenjala kroz povijest i još mnogo toga.
Pričao nam je i o planovima za Gradski vrt koji bi mu trebali vratiti barem dio starog sjaja
koje je imao od davne 1750. godine. Čuli smo priču o tragičnoj heroini Sakuntali čija
skamenjena ljepota krasi Preradovićevo šetalište.
U Turističkoj zajednici grada Osijeka nas je dočekala gospođa Dubravka Kovačević koja nam
je dala mnoge prospekte i ispričala zanimljivosti o gradu i njegovim parkovima.
Parkovi su u svim velikim gradovima svijeta sastavnica kvalitete življenja. Parkovi su pluća
grada. I u nas su parkovi nekada imali upozoravajuće natpise “ POZOR!“ „NE GAZI
CVIJEĆE!“ „ PARK JE NAŠE DOBRO – ČUVAJMO GA!“
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5.razredi

POVIJEST OSIJEKA
U sklopu projektnog Eko-dana održanog 21. travnja 2010. godine 12 učenika 5. razreda s
učiteljicom Rominom Damjanić obrađivali su temu „Povijest Osijeka“.
Prvi dio projekta odrađen je u Muzeju Slavonije u Tvrđi u kojemu su se učenici kroz teorijski
dio, ali i praktičnu radionicu prilagođenu njihovom uzrastu, upoznali s poviješću antičke
Murse kao preteče današnjeg grada Osijeka. Učenici su bili aktivni te su zainteresirano
sudjelovali u razgovoru koji je s njima vodio muzejski pedagog Denis Detling. Učenici su sa
sobom ponijeli materijale koji su za njih bili priređeni i svi su bili zadovoljni posjetom.
Na povratku u školu kraće smo se zadržali na Trgu sv. Trojstva u Tvrđi te dva osječka parka.
Naknadno je izrađen plakat o povijesti Osijeka s prikupljenim fotografijama i tekstovima.
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125 GODINA TRAMVAJA U OSIJEKU
U sklopu projektnog Eko-dana održanog 21. travnja 2010. godine 12 učenika 5. razreda s
voditeljem učiteljem Hrvojem Kneževićem obrađivali su temu „125 godina tramvaja u
Osijeku“.
Kao praktični dio projekta posjećen je GPP u kojem su učenici kroz teorijski dio upoznali na
koji način funkcionira i kako je u povijesti funkcionirao GPP. Učenici su bili aktivni te su sa
zainteresiranošću sudjelovali u razgovoru koji je vodio zamjenik direktora GPP-a gospodin
Josip Nađ.
Naknadno je izrađen plakat o povijesti GPP-a i to s unaprijed pripremljenim fotografijama i
tekstovima.

6.razredi

OSIJEK – GLAVNI GRAD
ISTOČNE HRVATSKE
Dio učenika 6.a razreda s učiteljicom Ljerkom Šotman istraživao je o značenju Osijeka kao
glavnog gradu istočne Hrvatske. Smješten na rijeci Dravi, s više od 150.000 stanovnika
obuhvaća 10 prigradskih naselja. Grad je smješten u lijepoj podunavskoj ravnici, na desnoj
obali rijeke Drave, 22 km od ušća u Dunav. Danas je sjedište Osječko - baranjske županije i
najveći grad u istočnom dijelu Hrvatske. U stalnoj ekspanziji Osijek je i veliko gradilište u
kojem se grade poslovni centri, novi sportski objekti i obnavljaju kulturni objekti.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
14 učenika 6.a razreda u pratnji prof. Romane Borš-Mačak posjetili su Hrvatsko narodno
kazalište u Osijeku. Djelatnica u marketingu, gđa. Branka Stipić pokazala nam je „mjernu
probu“ u gledalištu, spremište kostima, krojačnicu, vlasuljarnicu s frizerajem i stolarsku
radionicu .
Ljubazni djelatnici uputili su nas u tajne svog zanata pa smo saznali mnoge nove detalje.
Bilo nam je zabavno i poučno, te ćemo sljedeću predstavu gledati „drugim očima“ –
uvažavajući veliki trud i rad ljudi koji su iza scene .
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KULTURNA BAŠTINA OSIJEKA
Dio učenika 6.b razreda u pratnji učiteljice Danijele Kemper posjetio je župnu crkvu Sv.
Petra i Pavla, kapucinski samostan, secesijsku ulicu, Tvrđu, Trg A. Starčevića, te brojne
spomenike grada. Posjetili smo prodavaonicu suvenira u kojoj su učenice imale priliku vidjeti
i upoznati tradicionalan način izrade zlatoveza. U muzeju smo pogledali izložbu “AH, TA
KUHINJA“ te sudjelovali u radionici kojom smo iz dostupne literature tražili podatke o
kulturnoj baštini. Istraživanje smo uobličili izradom plakata.
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POZNATI OSJEČKI ŠPORTAŠI I KLUBOVI
U sklopu projektnog dana muški dio 6.b razreda posjetio je nastavno-sportsku dvoranu
Gradski vrt. Budući da nam je tema bila poznati osječki športaši i klubovi u skladu s time smo
posjetili upravo ovu dvoranu jer u njoj treniraju mnogi klubovi i stasaju mnogi sportaši. Na
odobrenje voditelja dvorane, gospodina Ota Živčića, domar nas je proveo kroz sve dvorane.
U tim dvoranama igra se: rukomet, košarka, mali nogomet, odbojka, judo, karate, taekwondo,
atletika. Vidjeli smo saune, bazen za regeneraciju nakon napornih treninga i utakmica,
unutarnju atletsku stazu, ali i komentatorska mjesta namijenjena novinarima prilikom
prijenosa utakmica. Po povratku u školu krenuli smo na izradu plakata. Svatko je imao neko
zaduženje: printanje slika, izrezivanje, ljepljenje, izrada naslova... U izradu plakata uključila
se i učiteljica Ivana Lončarević.

7.razredi
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OSJEČKI GLAZBENICI NEKAD I SAD
Dio učenika 7.a s učiteljicom Vesnom Podhorski istraživali su o osječkim glazbenicima.
Istraživali smo o onima koji su pjevali nekada i o glazbenicima koji su sada vrlo poznati.
Odradili smo zadatke bez ikakvog napora i poteškoća uz dobru zabavu, druženje, pjesmu i
smijeh, pa je cijelo vrijeme radna atmosfera bila puna dobrog raspoloženja.
Zaključili smo da bi još koji puta mogli ponoviti ovako zanimljive zajedničke projekte i
druženja.
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ŠPORTSKO – REKREACIJSKI CENTRI
Drugi dio učenika 7.a su pod vodstvom profesorice Antice Kelave podijelili
zadatke, istraživali i radili na njima za vrijeme sata razrednika,
nekoliko sati poslije nastave, te samostalno u svome domu.
Prikupljali smo podatke s interneta, iz promidžbenih
materijala Turističke zajednice Osijeka, sa stranica Slavonske
televizije, koje se emitiraju kada nema programa, … .
Svoj projekt odlično smo odradili i prikazali na dva plakata, koja smo složno izradili tijekom
projektnog dana. Naravno, uz rad bilo je i šala i po koja pjesma, a nakon rada i igrica za
računalima.
Učenicima se ovakav rad svidio i mišljenja smo da bi ovakvi projekti trebali biti učestaliji.
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TURISTIČKE ZNAMENTOSTI I FOLKLOR GRADA OSIJEKA
Dio učenika 7.b razreda zajedno s razrednicom Anicom Bokor istraživali su na internetu i u
literaturi o turističkim odrednicama grada Osijeka, te o folkloru grada. Fotografije smo
zamijenili svojim likovnim crtežima crtajući ih olovkom. Za to nam je bilo potrebno mnogo
vremena i truda. Nacrtali smo: dvorac Mačkamama, kip Pauline Herman, konkatedralu (Sv.
Petar i Pavao), kapelicu Sv. Rok, kip Blažene Djevice Marije,Vodena vrata i Viseći most, te
narodne nošnje i nakit karakterističan za ove prostore. Svaki smo crtež popratili
odgovarajućim tekstom i izradili dva plakata: „Turističke zanimljivosti grada Osijeka“ i
„Folklor grada Osijeka .“
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SVI OSJEČKI GRADONAČELNICI

Dio učenika 7. b razreda sa učiteljicom Jasnom Gubo istraživali su i saznavali
pojedinosti o osječkim gradonačelnicima. Učenici su bili aktivni i sa zanimanjem su
sudjelovali u izradi plakata.
Nakon odrađenog posla svi smo bili zadovoljni s rezultatom.

8.razredi
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OSIJEK PROMETNO SREDIŠTE
Učenici 8.a razreda s učiteljicom Sandrom Štiks podijeljeni u nekoliko skupina istraživali su o
Osijeku kao prometnom središtu. O početcima, usponima i padovima kopnenog, vodenog i
zračnog prometa na ovim prostorima. Saznali smo da je Osijek bio važno kopneno središte
još u vrijeme Rimskog carstva, te o važnoj željezničkoj povezanosti u prijašnjim vremenima,
važnosti plovnih puteva Dravom, te zračnog prometa kroz luke Klisa i Čepin.
Primijetili smo kako nema mnogo podataka na internetu vezanih uz ovu temu, osim
mnogobrojnih obavijesti o izgradnji cesta, što nas dakako raduje, jer znamo da nam one
donose povezanost s ostalim dijelovima Hrvatske i susjednim zemljama.

Naše radionice

OSJEČKI SUVENIRI
Učenici 8.b razreda s razrednicom Ivanom Rašić, 17. travnja, uputili su se do prekrasne Tvrđe
po odgovore, materijale i nova saznanja o našoj temi. Prva stanica bio je Muzej Slavonije,
gdje smo pogledali kolekciju suvenira (magnetići, šalice, podmetači za čaše, monografije o
Osijeku…) i fotografirali one nama najzanimljivije. No kako nam to nije bilo dovoljno, otišli
smo u suvenirnicu Vodena vrata. Tamo nas je i više nego ugodno dočekao gospodin Mario
Moro, koji je ujedno i jedan od suvlasnika suvenirnice. Prekrasne izloške koje smo jedva
čekali ovjekovječiti fotoaparatom predstavio nam je g. Moro kroz niz prekrasnih i zanimljivih
priča. No ono što je bilo izrazito zanimljivo jest to da se svake godine objavljuje natječaj kako
bi sugrađani mogli ponuditi vlastito viđenje toga što bi bio suvenir grada Osijeka. Svi ti
suveniri obilježavaju Osijek, ali nijedan još od njih nije imenovan suvenirom grada Osijeka.
Stoga, ovim putem predlažemo svim mladim ljudima punim mašte neka razmisle o tome i
pokušaju ponuditi svoju ideju na natječaju. Tko zna, možda se baš među nama krije osoba
koja će domisliti taj suvenir? Spoj tih prekrasnih priča i suvenira na jednom mjestu omogućio
nam je shvaćanje kako je svaki taj suvenir zapravo zaustavljen trenutak vremena, poznatog
mirisa, dodira i sjećanja na naš grad. Stoga, ponijeti suvenir iz Osijeka, znači ponijeti ono
nešto što taj grad čini ljepšim, tu jednu uspomenu…

Pozivamo Vas na izložbu učeničkih radova povodom proslave Dana
eko škole

Plakat izradili učenici 8. b razreda i učiteljica Ivana Rašić

Izložbu učeničkih radova u predvorju škole 27. 4. 2010. u 9,45 sati , otvorio je ravnatelj
škole, gospodin Josip Kadić. Svakoj skupini koja je sudjelovala u projektnom danu uručena
je ZAHVALNICA.
Izložba je trajala dvadesetak dana i mogli su je vidjeti svi posjetitelji škole.

Detalji s otvorenja izložbe

Evo i nekih dojmova naših učenika o cijelom projektu…

«Svidjela nam se ideja za rad. U početku se nismo slagali, a kasnije smo se udružili i krenuli na
rad. Našu smo kreativnost prebacili na plakate i sve je ispalo dobro. Za sljedeći puta
predlažemo neku terensku nastavu uz koju bi sa svojim fotografijama napravili prezentaciju.»
«Jako mi se dopao rad u skupinama. Bilo je vrlo zanimljivo… Neki su izrađivali materijal, neki
su ga tražili na internetu, a neki su radili nešto treće. Ja mislim da bi trebalo biti više takvih
dana jer bi onda učenici rađe otišli u školu i zabavili se. Ja sam zadovoljan.»
«Svidjelo mi se sve osim vrućine. Predlažem za sljedeći put da posjetimo neke bazene da se
malo ohladimo.»
„Svidjelo mi se jer je cijeli razred sudjelovao, jer smo posjetili neka mjesta, dakle ne sviđa mi
se stereotipna nastava. Predlažem više ovakvih dana.“
„Sviđa mi se, trebali bi to češće. “
„Meni se svidjelo što smo išli u muzej. Sve mi je bilo super. “
„Svidjelo mi se što sam naučio puno novih stvari te što smo posjetili kazalište. “
“Sve mi se svidjelo jer je bilo zanimljivo. Za sljedeći put predlažem da nešto odglumimo u
kazalištu pred nastavnicom i osobljem kazališta. “
“Sve mi se svidjelo, a pogotovo kada smo sjedili u tramvaju koji je star 84 godine i slušali o
njemu. “
„Svidio mi se plakat i tema koju smo dobili. Predlažem teme o Europi.“
„Svidjelo mi se izrađivanje plakata, zabava poslije izrade plakata, izlaganje plakata,
slikanje.“
„Bili smo nesložni u početku, protivnici druge skupine.“
„Mogli bi više ručno izrađivat plakat.“
„Meni se svidjelo kad smo pekli kolače.“
„Svidjelo mi se što smo radili o Osijeku.“
„Nije mi se svidjelo što su dečki radili s nama.“
„Meni se svidjelo kako smo se 2 dana šetali i što sam naučio nešto o kartama. I svidjelo mi se
što smo bili u Zavodu za urbanizam i Geodetski zavod. Predlažem da sljedeći put uzmemo
neku lakšu temu.“

„Sve mi se svidjelo, a posebno to što smo išli vidjeti zanimljive stvari. Neka sljedeći put bude
isto tako dobro i zanimljivo.“
„Svidjelo mi se kad smo bili u studiju i režiji i što se puštala glazba. Za sljedeći put predlažem
da pričamo na Radio Osijeku u emisiji.“
„Svidjelo mi se kada su svi dobili zahvalnice. Želim da radimo još puno takvih projekata.“
„Svidjelo mi se kako smo više saznali. Nije mi se svidjelo što smo puno hodali, jer sam dobila
žulj od hodanja. Predlažem da barem još malo informacija nađemo.“
,,Svidjelo mi se što smo radili zajedno i prikupljali materijale na raznim mjestima. Nije mi se
svidjelo što nije bilo bolje i duže prezentacije radova. Predlažem više ovakvih dana i ovakve
nastave.''
„Bilo mi je zanimljivo vidjeli one kamione u UNIKOM-u i što smo se počastili i dobili kape“
„Sve mi je bilo super. Voljela bih što više ovakvih dana“

Da bi ovaj bilten ugledao svjetlo dana omogućio nam je UNIKOM
d.o.o. i profesorica Tihana Škugor. Iskreno i od sveg srca im hvala
na tome.

