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PUTOVANJE
ZANIMLJIVO

PROŠLOŠĆU

INOVACIJE

Kad se budu prisjećali svojih školskih dogodovština, 

učenici dojučerašnjeg IV.b OŠ Silvija Strahimira 

Kranjčevića u Zagrebu zasigurno neće zaboraviti 

igrokaz kojim su u travnju oživili znamenite ličnosti 

iz hrvatske povijesti!

su učiteljicama 10. lipnja posjetili Sabor. 
Posjetom mjestu na kojem je konstituirana 
slobodna i samostalna hrvatska država 
simbolično su zaokružili svoje putovanje 
kroz povijest vlastite domovine. Saborsko 
ih je osoblje, predvođeno savjetnicom 
Jasenkom Šarlijom, srdačno dočekalo, 
bili su nakratko na galeriji sabornice u 
vrijeme zasjedanja Sabora, a susreli su se 
i s nekim saborskim zastupnicima te ih 
iznenadili pametnim i duhovitim pitanjima. 
Prema ocjeni učiteljica posjet Saboru 
bio je najuspjeliji nastavni sat u sklopu 
izvanučioničke nastave.

UČItELJICA REDAtELJICA
Pripremom igrokaza njihova ih je učiteljica Marija 
Ćavar povela na zanimljivo putovanje prošlošću, 
od dolaska Hrvata na područje današnje 
domovine sve do stvaranja suvremene hrvatske 
države, i tako unaprijedila nastavu i učinila je 
zabavnijom. Budući da su na satima prirode 
i društva učili o svojoj nacionalnoj povijesti, 
mogli su se uživjeti u uloge znamenitih Hrvata. 
Prema naputcima učiteljice svaki je učenik 
istražio povijesne činjenice o liku koji je trebao 
ukratko predstaviti. Kako bi likovi koje tumače 
bili što uvjerljiviji, učenici su uz pomoć roditelja 
pripremili odgovarajuće kostime – plašteve, 
perike, krune i lente.

UVJERLJIV NASTUP 
A ako se pitate jesu li na nastupu pred svojim 
razrednim kolegama i roditeljima imali tremu, 
vjerujte – ni najmanje. Odmjerenim su držanjem 
i pomno odabranim riječima uvjerljivo prikazali 
ljude čija imena nose ulice, trgovi, parkovi i škole 
diljem Hrvatske. Svoj su dobro uvježbani nastup 
završili pjesmom Moja domovina nastalom znatno 
prije njihova rođenja, no čiji su stihovi i danas 
jednako snažni kao u vrijeme kad su spjevani.

NASTAVNI SAT  U SABORU
Na poticaj majke jedne od učenica, zaposlene 
u Hrvatskom saboru, učenici svih triju četvrtih 
razreda OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića sa svojim 

„Moja 
domovina, moja 

domoooovinaaa...”

Bilo bi super 

kad bi djeca bila 

zastupnici...
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