
 

 

KALENDAR DOGAĐANJA 2019. 

 

od 16. do 22. rujna - Europski tjedan mobilnosti 

16. rujna u 10 sati 

Predavanje i stručno vodstvo za učenike po „Idemo na tjelesni!“ 

Petra Husain Pustaj, kustosica Hrvatskoga športskog muzeja i suautorica izložbe: 

O povijesti tjelesnoga odgoja u Hrvatskoj 

19. rujna od 10 do 11 sati 

Radionica: Gibajmo se u ritmu stare škole! 

Što je gombanje i kako se gibati kao nekad u pučkoj školi sudionici radionice mogu saznati 

putem odabranih igara iz 19. stoljeća. 

Radionica je besplatna, namijenjena učenicima osnovnih škola. 

Voditeljica radionice: Ivana Dumbović Žužić, viša muzejska pedagoginja 

Obavezna prijava na idumbovic@hsmuzej.hr ili na 01/4855 716 

20. rujna 10.30 do 11.30 

Vodstvo i radionica: „Volim se gibat, gibat…“ u Školskom muzeju 

Šetnja po muzeju i igre za djecu predškolske dobi 

Sudionici: DV Budućnost, Zagreb 

Voditeljica: Ivana Dumbović Žužić, viša muzejska pedagoginja 

22. rujna od 10 do 14 sati 

Besplatan ulaz u Hrvatski školski muzej – razgled stalnog postava i izložbe „Idemo na 

tjelesni!“ 

 

od 1. do 12 srpnja – ljetne radionice „Pod šatorom“  

14. lipnja – 22. rujna -  izložba Hrvatskog športskog muzeja „Idemo na tjelesni“  

 

od 3. do 9 lipnja- „Razgovor s crtežom, bojom i oblikom“ - izložba dječjih likovnih 

radova, otvorenje 3. lipnja 2019. 

 

31. svibnja – Dan grada Zagreba – besplatan ulaz u Stalni postav za građanstvo od 10 do 18 

sati 
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30. svibnja – promocija knjige „Udžbenik povijesti za gradišćanske Hrvate“ u 18 sati 

30. svibnja – 14. lipnja – izložba dječjih radova Centra za autizam Zagreb, otvorenje 30. 

svibnja u 11 sati (dvorana prizemlje) 

od 27. svibnja do 2. lipnja - „Razgovor s crtežom i bojom“ - izložba polaznika verificiranih 

programa crtanja i slikanja i programa apstraktnog i figurativnog slikanja, otvorenje 27. 

svibnja 2019., ponedjeljak, u 18 sati 

18. svibanj – Međunarodni dan muzeja - Muzeji kao kulturna središta: budućnost tradicije: 

Besplatan ulaz u muzej za građanstvo od 10 do 18 sati 

11.00 – 12.00 h – besplatna likovna radionica „Zdrava prehrana“ 

16.30 – 17.30 h - besplatno vodstvo za građanstvo po stalnom postavu 

16. do 26. svibnja – „Doživljaj, linija i boja u mašti djeteta“ - izložba radova djece iz 

dječjeg vrtića Savica, otvorenje 16. svibnja u 18 sati  

10. svibnja - „Prvi robot u Školskom“, računalna radionica stripa, od 14 do 16 sati 

9. svibnja. 2019. – 24. EMA, gostuje Prehrambeno-tehnološka škola iz Zagreba, od  12 – 

13.30; predavanja „Pravilna prehrana-živjeti zdravo“ i radionice slaganja nutritivno 

visokovrijedne užine iz ponuđenih namirnica. 

23 travnja  (Noć knjige) i 25. travnja: „Prvi robot u Školskom“, računalna radionica 

stripa, Noć knjige - matineja od 14 do 16 sati, i  25. travnja od 14 do 16 sati.  

3. travnja – kreativna radionica Šarene slagalice prijateljstva povodom obilježavanja 

Svjetskog dana svjesnosti o autizmu u organizaciji Hrvatskog školskog muzeja i Centra 

za autizam iz Zagreba, početak u 11 sati.  

 

19. - 22. ožujka – Domijada - 45. Zagrebačka domijada izložba radova učenika 

učeničkih domova Središnje Hrvatske 

 

8. ožujka - povodom 120. obljetnice rođenja Mate Lovraka bit će izloženi, prvi put za 

javnost, originalni rukopisi najpoznatijih Lovrakovih dječjih romana Vlak u snijegu, Družba 

Pere Kvržice i Neprijatelj br. 1. Poslušajte i Zvučnu razglednicu o Lovraku polaznika 

Centra za kulturu i film Augusta te posjetite radnu sobu Mate Lovraka u stalnom postavu 

Hrvatskoga školskog muzeja. Ulaz u muzej je besplatan od 10 do 18 sati za sve individualne 

posjete. 

19. – 22. veljače – LiDraNo 2019., izložba školskih listova osnovnih i srednjih 

škola grada Zagreba otvorenje u 11 sati 



1.veljače – Noć muzeja - SLATKA NOĆ U ŠKOLSKOM 

Od 18 do 1 sat  

 Izložba „Galeb zove Orla – stigao je HP 2000! : prva školska računala i početci 

informatičkog obrazovanja u Hrvatskoj“ 

 Stalni postav Hrvatskoga školskog muzeja  

 Predstavljanje: Stoljeća hrvatskoga školstva – lenta vremena (partner Školska 

knjiga). 

 „Slatko sjećanje na djetinjstvo“ – pozivamo naše drage posjetitelje da nas u „Slatkoj 

noći u Školskom“ daruju spomenarima i leksikonima kao uspomenama iz svog 

djetinjstva  koje ćemo pohraniti u našem muzeju kao vrijedno kulturno blago! Prvih 

pedeset darovatelja bit će nagrađeni Dorina čokoladom (partner Kraš d.d.).  

 

 Od 18 do 19 i od 19:30 do 20:30 sati  

 Radionica „Lenta vremena velikih hrvatskih umova“ (prva od 18 do 19 sati, druga  

od 19:30 do 20:30 sati) Hrvatski školski muzej, Agencija za razvoj i promicanje 

STEM disciplina, SmArt Ideas Lab i Kraš d.d. organizatori su radionica „Lenta 

vremena velikih hrvatskih umova“ koju vode dr.sc. Ivana Lončarek i dr.sc. Sanja Josef 

Golubić.  Na radionicama za djecu „Lenta vremena velikih hrvatskih umova“ putovati ćemo 

kroz vrijeme i putem otkrivati velike stvari kojima su naši znanstvenici i inovatori obilježili 

ne samo našu već svjetsku povijest.  Učenici koji sudjeluju na radionicama bit će 

nagrađeni Dorina čokoladom.  Radionice su namijenjene djeci od 6 do 12 godina. Broj 

mjesta je ograničen. Obavezna prijava na idumbovic@hsmuzej.hr ili na 01/4855 716 do 30. 

1. 2019. 

od 21 do 21:45  

 „O Basicu i osnovama programiranja: naučite programirati na strojevima iz prošlog 

stoljeća“, radionica uz izložbu „Galeb zove Orla – stigao je HP 2000! 

Radionice su namijenjene svima, a možete ponijeti i svoj notebook. Broj mjesta je ograničen. 

Obavezna prijava na  idumbovic@hsmuzej.hr ili na 01/4855 716 do 30. 1. 2019.  

Od 22 do 22:45 

 Stručno vodstvo po izložbi „Galeb zove Orla – stigao je HP 2000!“ 

 

7. do 11. siječnja - radionice za učenike tijekom zimskih praznika „Zimska čarolija u 

Školskom muzej“ svaki dan od 10 od 11:30 sati. Radionice za djecu s najmanje 7, a najviše 
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12 godina. Broj sudionika je 20. Cijena tjednog programa po sudioniku iznosi 100,00 kn. 

(detalji na letku) 

 

5. 12. 2018. do 10. 5. 2019. – izložba „Galeb zove Orla – stigao je HP 2000E! : prva 

školska računala i početci informatičkog obrazovanja u Hrvatskoj“ 

 

pokretne izložbe:  

5. rujna - Kad bi drveće hodalo“, Muzeju grada Iloka 

18. svibnja – „Učiteljice i učitelji“, Muzej Like, Gospić 

10. svibnja - „Kad bi drveće hodalo“, Gradski muzej Nova Gradiška 

 


