KALENDAR DOGAĐANJA 2018.

15. studeni – promocija knjige „Moja zagrebačka knjiga pustolovina“ Korane
Gjalski Filipović, u 18 sati
Tjedan 13. - 16. studeni - radionica „Lenta vremena velikih hrvatskih umova“,
Agencija za razvoj i promicanje STEM disciplina
13. 11. u 9 sati – OŠ Prečko
14.11. u 10 sati - OŠ grofa Janka Draškovića
16. 11. u 10 sati – OŠ D. Domjanić
7. - 20. studenog - „Bakin vrt u mojem tanjuru“ – izložba radova učenika
osnovnih škola iz četiri stvaralačka natječaja u organizaciji Školske knjige i
udruge HAB (Hrvatska autohtona baština)
24. listopada – 4. studenog – izložba učitelja likovne kulture gada Zagreba
UKL 3
11. – 21. listopada – izložba Prve gimnazije iz Zagreba „Realno, prvi“ u sklopu
programa „Neka škola započne i završi u Školskom muzeju“
10. - 12. listopada – radionice Tanay od 12 do 15 sati, u sklopu stručno –
znanstvenog skupa „Sretna djeca“
30. rujna – Dan otvorenog trga, od 11 do 13 sati besplatan ulaz u muzej, u 12
sati besplatno stručno vodstvo po Stalnom postavu
27. rujna - 9. listopada izložba dječjih likovnih i literarnih radova na temu
„Bicikl u Zagrebu“ Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
Grada Zagreba
2. - 13. srpnja - Ljetne radionice Pod šatorom
2. – 6. srpnja – od 10 do 12:30 sati
9. – 13. Srpnja - od 10 do 12:30 sati

20. lipnja - Aktiv učitelja likovne kulture grada Zagreba
6. - 12. lipanja – „Razgovor s crtežom, bojom i s oblikom“ izložba dječjih
radova polaznika Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio
Tanay
30. svibanj – 5. lipnja - „Razgovor s crtežom i bojom“ izložba polaznika Učilišta
za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay
23. svibnja - radionica „Postani pravi novinar!“ uz izložbu O čemu govorimo
kada govorimo o obrazovanju, radionicu vodi Marijan Šimeg, Školske novine,
radionica je besplatna i otvorena za građanstvo, s početkom u 16 sati (traje 45
minuta)
19. svibanj – Europska noć muzeja, radno vrijeme od 12 do 20 sati, od 17 do 20
sati ulaz besplatan, besplatno stručno vodstvo u 18 sati.
18. svibanj – Međunarodni dan muzeja, ulaz u muzej besplatan od 10 do 18
sati
10 sati –„ Što sam želio biti kad odrastem?“, gošća Marija Petrić Mikloušić, prva
pilotkinju balona na solarni pogon
12 sati - svečana dodjela priznanja autorima i mentorima odabranih radova za
izložbu dječjih likovnih radova Kamo plovi ovaj brod?
10. svibnja - radionica „Postani pravi novinar!“ uz izložbu O čemu govorimo
kada govorimo o obrazovanju, radionicu vodi Marijan Šimeg, Školske novine,
radionica je besplatna i otvorena za građanstvo, s početkom u 16 sati (traje 45
minuta)

2. – 18. svibnja – izložba Kamo plovi ovaj brod? – izložba dječjih likovnih
radova na temu Lađa povodom 23. EMA-e
23. travnja - Noć knjige, muzej je otvoren besplatno za posjetitelje od 13 do 20
sati
Od 14 do 15 sati – Slušaonica, slušamo novi roman Tatjane Kadoić Grmuša
„Ultra“
Od 18-19 sati - Kako smo (pre)živjeli školu?, razgovor s dr. sc. Sanjom Josef
Golubić, fizičarkom sa zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
19. travnja – 16. srpnja - Izložba O čemu govorimo kada govorimo o
obrazovanju : medijska slika obrazovanja u Hrvatskoj u 21.stoljeću“
10.travnja - Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu radionice Centra za
autizam u Zagrebu Šarene slagalice prijateljstva, početak u 10 sati

Proljetni praznici
Ukrasne pisanice - Likovna radionica izrade ukrasnih pisanica
29. ožujka (četvrtak) 10:00 – 11:30, 14:00 – 15:30
30. ožujka (petak) 10:00 – 11:30, 16:00 – 17:30
Proljetni quilling - Likovna radionica : tehnika savijanja papira
3. travnaj (utorak) 10:00 -11:30, 15:00 – 16:30
5. travnja (četvrtak) 10:00- 11:30, 15:00- 16:30

20.ožujka – Slušaonica ZIBA – plava zvjezdica u 10 sati, posjeta OŠ I. Kršnjavog
iz Zagreba
13. - 18. ožujka – Domijada - 43. Zagrebačka domijada izložba radova učenika
učeničkih domova Središnje Hrvatske (12. 3. postavljanje i žiriranje, 13. 3.
otvorenje u 16 sati, 19. 3. skidanje).

22. veljače – izložba „Biti učenik“, Hrvatski institut za povijest i Predstavljanje
rezultata znanstvenog projekta „Od protomodernizacije do modernizacije
školstva u Hrvatskoj“
13. – 15. veljače – LiDraNo 2018., izložba školskih listova osnovnih i srednjih
škola grada Zagreba
10. veljače – subota u 12:30 sati „Šaputanja iz starih školskih klupa“ –
dramatizirano, kostimirano vodstvo kroz Stalni postav muzeja u interpretaciji
polaznika dramskog studija Učilišta ZKM-a pod vodstvom Katarine Kolege
22. prosinca 2017. - 11. ožujka 2018. - „Školski atlasi“, izložba školskih atlasa
koji se čuvaju u Hrvatskom školskom muzeju

pokretne izložbe 2018.:

14., 15. i 16 rujan. – „Od slikovnjaka do Vragobe: Hrvatske slikovnice do
1945.“, Zagrebački velesajam - Growing up sajam
7. - 10. lipnja- „Strukovno školstvo“, „Zorin dom“ Karlovac, organizator
Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac
20. travnja do 13. lipnja 2018. – „Kad bi drveće hodalo“, Gradski muzej Požega,
Požega
22. veljače do 19. ožujka. – „Od slikovnjaka do Vragobe: Hrvatske slikovnice
do 1945.“, Galerija KUC-a Travno
5. prosinac 2017. do 12. veljače 2018. - „Bertuchovo slikovno carstvo“,
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci, Rijeka, otvorenje izložbe
u 19 sati

