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Sakupljanje pjesama

 Već nekoliko godina 
povodom Valentinova u 
knjižnici održavamo 
tematske susrete.

 Na prethodnim 
satovima ili u slobodno 
vrijeme učenici su pisali 
svoju ili odabrali 
ljubavnu pjesmu 
omiljenog poznatog 
pjesnika.



Ljubimo na svim jezicima
 Ove je godine naglasak bio 

na poticanju učenika da o 
ljubavi pišu na različitim 
jezicima. Radovi su bili na 
književnom jeziku, dijalektu, 
talijanskom, engleskom, 
francuskom, njemačkom , 
češkom i albanskom jeziku. 
Jedan je sastav napisan i na 
glagoljici…Na ovaj se način 
promiče i tolerancija prema 
različitim jezicima i narodima.



Timski rad

 U pripremne radove  uz 
knjižničarku uključili su 
se učiteljica hrvatskog, 
engleskog i talijanskog 
jezika, a na samom 
susretu uz učenike, 
omiljene pjesme su 
pročitali i ravnateljica, 
tajnik, učitelj češkog 
jezika i psihologica 
škole.



Započeli smo pjevajući…

 Susret smo započeli 
pjevajući englesku 
pjesmu “ I just call to 
say I love you…”

Stevie Wondera.

Dora i Lana su je 
prevele, a onda smo 
razgovarali zbog čega je 
ona hit već dvadesetak  
godina…



Vječni Prevert

 Zatim su pročitane 
pjesme na jezicima 
izborne nastave, a 
jedna i na materinjem 
albanskom jeziku.

 Prevertova pjesma
Za tebe ljubavi moja 
pročitana je na 
hrvatskom, engleskom, 
talijanskom i 
francuskom jeziku. Na 
svim je jezicima 
jednako dobro zvučala.



Promicanje pisanja i čitanja

 Ove se godine sve više 
govori o tome da nam 
djeca ne znaju čitati. 
Ovo je bila prilika da to 
učine zajedno i da se 
svaka pjesma, bila 
vlastita ili poznatog 
pjesnika, kritizira i da 
joj se odredi vrijednost i 
osebujnost.



Što učenici predlažu ?

 Tijekom susreta 
kružio je papir na 
kojem su učenici 
predlagali koje 
ljubavne romane i 
filmove trebamo 
pogledati i pročitati. 



Test dubine ljubavnog jada

 Na kraju susreta djeci je 
podijeljena anketa ” Jesi 
li ti zaljubljen do ušiju?”

koja se nalazi na kraju 
knjige Mire Gavrana 
“Zaljubljen do ušiju “. 
Rado je ispunjavaju, a 
zatim i pročitaju cijelu 
knjigu.



Zaljubljeni Murvić

 Da bi naši ljubavni 
biseri ostali za 
buduće generacije 
objavili smo ih u 
Zaljubljenom 
Murviću kojeg su 
nam likovno osmislili 

likovnjaci naše škole 
s  učiteljicom likovne 
kuture.



Zašto jabučica, a ne srce u 
prezentaciji?

 Evini bombončići koji su preporučeni u 
našem Zaljubljenom Murviću kao 
jednostavan recept kojim ćete začiniti 
svoju ljubav sastoji se od jabuka, a ona 
je još od Adama i Eve kriva za slatki 
grijeh…

Zaljubljeni Murvić je i na web 
stranicama naše škole.   
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