
OBILJEŽAVANJE DANA OSLOBOĐENJA RIJEKE (3.SVIBANJ) 

PROGRAM 

 

Datum Vrijeme Mjesto održavanja Događaj 

29.4.2016.-
10.5.2016. 

12,00 Korzo Otvorenje  izložbe fotografija velikoga formata  „RAD“ (sadržava crno – 
bijele fotografije s motivima rada i radnika Brodogradilišta 3. Maj) autora 
Petra Fabijana. 

3.5.2016. 9,30-11,30 Gradska groblja Trsat, 
Kozala,  Delta 

Polaganje vijenaca  

3.5.2016. 12,00 Pomorski i povijesni 
muzej Hrvatskog 
primorja, Muzejski trg 1 

Svečana akademija u organizaciji Grada Rijeke i Saveza antifašističkih 
boraca i antifašista grada Rijeke. 
 

3.5.2016. 18,00 Gradska vijećnica, Korzo 
16 

Predstavljanje knjige Slavka Goldsteina:  Jasenovac – tragika, mitomanija, 
istina   

3.5.2016. 20,00 Art kino, Krešimirova 2 Festival rada, suvremene umjetnosti i teorije 
PRVOMAJSKI ZBOR / Rijeka 2016 (20.4.-3.5.) 
(sufinanciran je sredstvima Grada Rijeke - OGU za Kulturu, te donacijama i 
volonterskim radom autorica i autora programa). 
 
SPOMENIK, režija: Igor Grubić; Hrvatska, 2015., 50 min.  
Projekcija eksperimentalnog dokumentarnog filma redatelja Igora Grubića. 
"Spomenik" je poetsko-eksperimentalni dokumentarac, strukturiran kao 
niz od devet meditativnih 'portreta' masivnih betonskih spomenika koji su 
sagrađeni po za vrijem bivše SFRJ. Spomenici su prvobitno sagrađeni u 
sjećanje na žrtve fašizma u Drugome svjetskom ratu. 
Tijekom ratova na Balkanu 1990ih uništeno je tisuće tih spomenika, koji su 
doživljavani kao monoliti napuštene komunističke ideologije. Pokušaj da se 
ti spomenici izbrišu polazna je točka ovoga filma,  koji se bavi uvjetima i 
'životom' te skupine spomenika. 
Redatelj stavlja ljudske pokušaje da se popravi njihovo značenje na 



pozadinu koja prikazuje sezonske promjene. Ovaj film prikazuje uspon i 
pad mnogih spomenika sagrađenih u sjećanje na događaje koji bi inače bili 
zaboravljeni. 
Kao poetsko-eksperimentalni dokumentarac, "Spomenik" stvara 
egzistencijalnu pa čak i duhovnu rezonancu s političkim pitanjima, 
propitkujući istovremeno svrhu spomenika danas. 
 
Nakon projekcije razgovor Nebojše Zelića s autorom filma. 
 

3.5.2016. 21,00 Kampus na Trsatu, 
prostor oko ex Tenka 

Otvorenje Međunarodnog festivala malih scena – predstava,  Antigona 
2000 godina kasnije. 

4.5.2016. 9,00 Art kino Program za srednje škole / nakon programa s učenicima razgovara 
Nebojša Zelić. 
Film za srednje škole , u sklopu programa „Škola u kinu“ (ulaz za sve 
profesore i učenike je besplatan). 
 
VAL (Die Welle), Njemačka, 2008., 107 min. - drama / triler. 
Režija: Dennis Gansel; scenarij: Ron Jones (kratka priča), Johnny Dawkins, 
Ron Birnbach; uloge: Jurgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer 
Ulrich; produkcija: Rat Pack Filmproduktion, Constantin Film Produktion, 
B.A.Produktion; distribucija: Constantin film. 
Film je inspiriran događajem iz 1967.godine, kada je profesor povijesti, 
Ron Jones, u srednjoj školi Cubberley u Palo Altu u Kaliforniji proveo 
petodnevni eksperiment kojim je svojim učenicima želio objasniti osnove 
totalitarnog mišljenja i ponašanja. Naime, na predavanju o holokaustu 
nitko od njegovih učenika nije mogao povjerovati da se tako nešto uopće 
moglo dogoditi. Eksperiment je nazvan „Treći val“. 
Jonesov eksperiment kasnije je često citiran u pedagoškoj literaturi, a 
1981. po njemu je Morton Rhue (pravog imena Todd Strasser) napisao 
roman „Val“. Iste godine snimljen je i američki srednjemetražni televizijski 
film. Knjiga i film postali su dio srednjoškolske nastave, ne samo u Americi, 
nego i u Njemačkoj i Austriji.  
Njemački redatelj Dennis Gansel i sam je u školi pročitao roman i pogledao 



film te 2008. Snimio i dugometražni igrani film s time da je radnju smjestio 
u suvremenu Njemačku. Gansel je uvjeren da su se njemački učenici već 
umorili od tema koje se odnose na razdoblje Trećeg Reicha pa je svoj film 
bazirao na premisi da su ljudi postali imuni na mogućnost ponavljanja 
povijesti kao rezultat intenzivnog proučavanja mehanizma 
nacionalsocijalizma. On smatra da upravo u tome leži najveća opasnost. 
„Val“ zorno prikazuje kako današnje društvo još uvijek nije odbacilo dogme 
koje su temelj diktature i kako je,  upotrebom jednostavnih, ako ne i 
banalnih mehanizama, spremno pristati na njezine zakonitosti. 
Iako je podijelio filmsku kritiku „Val“ je doživio veliki uspjeh u njemačkim 
kinima, pa se svrstao među najgledanije filmove 2008.godine. 
Festivali i nagrade: German Film Awards 2008 (najbolji film, najbolja 
sporedna uloga); Istanbul International Film Festival 2008 (posebna 
nagrada žirija); Jupiter Award 2009 (najbolji glumac, najbolji redatelj); 
Undine Awards 2008 (najbolji mladi glumac); European Film Awards 2008 
(nominacija za najbolji film i glumca); Sundance Film Festival 200 
(nominacija za najbolji film u kategoriji World Cinema). 
 

9.5.2016. 10,30-11,00 Delta Polaganje vijenaca na Delti u povodu Dana pobjede 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OSNOVNE ŠKOLE GRADA RIJEKE 

PROGRAMI OBILJEŽAVANJA DANA OSLOBOĐENJA RIJEKE 

 

OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Povijest – istinite činjenice o oslobođenju 

našeg grada pod nazivom „Volim grad koji 

teče“ 

I.-VIII. razredi Razrednici, prof. 

povijesti 

 

Jedan školski 

sat u svakom 

odjeljenju 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA "BRAJDA" 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 učenici 8. razreda Maja Mishaze, travanj 2016, 



Redovna nastava povijesti prof.povijesti 

 

Prigodni plakati 
učenici 8. razreda 

Maja Mishaze, 

prof.povijesti 
travanj 2016, 

 

Moja Rijeka 
učenici 7.-8. raz. 

Maja Mishaze, 

prof.povijesti 
travanj 2016, 

 

OSNOVNA ŠKOLA «CENTAR» 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Radio emisija 

Knjižničari i 

članovi 

multimedijske 

grupe 

Bogdana Čiča  

3.5. 

 

Sat povijesti 

 

Grupa malih 

povjesničara 

Stefan Gostić  

3.5. 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE D  O  L  A  C 



Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

ppt prezentacija na temu oslobođenja Rijeke 

VII. i VIII. razred Vedran Laković, 

Nina Živković 

 

03.05.2016. 

 

 

Posjet spomeniku oslobođenja Rijeke na 

Delti 

VII. i VIII. razred Vedran Laković, 

Nina Živković 

 

 

 

 

Predavanje uz vodstvo na temu ujedinjenja 

Rijeke i Sušaka 

VII. i VIII. razred Vedran Laković, 

Nina Živković 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA «EUGEN KUMIČIĆ»   

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Osmišljavanje i priprema panoa 

„Oslobođenje Rijeke“ 

Učenici 

izvannastavne 

aktivnosti˝Arijadn

ina nit˝    

učiteljica 

Povijesti 

Andreja 

Milković 

srijeda, 27. 

travnja 2016., 

sedmi sat (u 

vrijeme 



Rukavina održavanja grupe) 

 

 

„Rijeka – slobodan grad“ - prigodna emisija 

na školskom razglasu  

učenici sviju 

razreda 

učiteljica 

Povijesti i 

polaznici 

izvannastavne 

aktivnosti˝Arija

dnina nit  

 

27. travnja 2016. 

tijekom Sata 

razrednika 

 

Obilježavanje na satu Povijesti (redovita 

nastava): u okviru nastavne jedinice: 

Hrvatska u drugoj Jugoslaviji: 

prve poslijeratne godine  

Učenici 8. a i 8.b 

razreda 

učiteljica 

Povijesti  

 

28. i  29. travnja  

2016. 

 

 

Prezentacija (ppt)  „Oslobođenje Rijeke“ 

Učenici 8. razreda grupa učenika 

osmog razreda 

pod vodstvom 

učiteljice 

Povijesti 

 

priprema u 

travnju, 

realizacija na 

satovima Povijesti 

 

Izrada i prezentacija plakata „Oslobođenje 

Rijeke“ 

Učenici 5. i 6. 

razreda 

učenici 5. i 6. 

razreda  

polaznici „Moja 

Rijeka“ pod 

vodstvom 

učitelja 

svibanj 2016. 

 

 



Geografije 

Tihomira 

Kovačića 

Korelacija i aktualizacija u okviru nastavne 

jedinice iz Prirode i društva  „Grad Rijeka – 

sjedište PGŽ“ 

3. razred učiteljice 

Snježana Burić i 

Davorka 

Smojver 

krajem travnja- 

početkom svibnja 

na satu Prirode i 

društva 

Korelacija i aktualizacija u okviru nastavne 

jedinice iz Prirode i društva „Primorski kraj“ 

4. razred učiteljice Lorena 

Babić i Elizabeta 

Simonetti 

krajem travnja- 

početkom svibnja 

na satu Prirode i 

društva 

„Rijeka – moj grad“ - postavljanje prigodne 

izložbe u školskoj knjižnici 

svi korisnici 

školske knjižnice 

knjižničarka 

Martina 

Dubovečak-

Nekić i Mladi 

knjižničari 

krajem travnja i 

tijekom prvog 

tjedna u svibnju 

Posjet izložbi postavljenoj na Korzu  Učenici 5. i 6. 

razreda 

učenici 5. i 6. 

razreda  

polaznici „Moja 

Rijeka“ pod 

vodstvom 

učitelja 

Geografije 

Tihomira 

Kovačića 

svibanj 2016. 



Posjeta Kozalskom groblju u sklopu obilaska 

kulturnih spomenika Rijeke 

zainteresirani 

učenici VI., VII. i 

VIII. razreda 

učitelji 

Hrvatskoga 

jezika, Povijesti, 

Geografije, 

Vjeronauka 

svibanj 2016. 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN FRANKOVIĆ 

 

Obilježit će Dan oslobođenja Rijeke kroz PROJEKT "MOJA RIJEKA ", izrađivat će se osobne iskaznice poznatih Drenovčana u II. svjetskom ratu i kolaž 

fotografija iz II. Svjetskog rata. 

Tema ovogodišnjeg Dana oslobađanja Rijeke biti će fokusirana na Drenovu. 

Dana 3. svibnja 2016.g. učenici će kroz pjesme, prezentaciju oslikati sjećanja na oslobođenje našega Grada. 

 

OSNOVNA ŠKOLA  GORNJA VEŽICA 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Radijska emisija 

Svi učenici i 

učitelji 

Povjesničari  

3.5. 2016 3. 

školski sat 



 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA GELSI 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

„Koliko poznajem svoj grad“- povijesni kviz 

znanja ( priroda i društvo); šetnja do 

bunkera kraj škole; „ Naše brodogradilište 

3.maj “ –likovni izričaj učenika  (integrirani 

dan) 

IV b i III b  razred Maja Hodak i 

Sofija Šegvić, 

učiteljice 

razredne 

nastave 

 

Utorak 

3.05.2016.u 

10,30 sati  

 

 

„La mia citta'- Fiume“( Rijeka- moj grad) – 

likovni izričaj djece 

IV a razred Patrizia Smeli, 

učiteljica 

razredne 

nastave 

 

Utorak, 

3.05.2016. 

 

„Fiume libera, ricordi della II guerra 

mondiale“ („Slobodna Rijeka,sjećanje na II 

svjetski rat“) – povijest ( kroz film,fotografije 

VIII razred Nenad 

Stojković, učitelj 

 



i raspravu) povijesti Ponedjeljak, 

2.05.2016. u 

9,15  

„Moja Rijeka u budućnosti“ – hrvatski jezik ( 

pisana i govorna vježba) 

VIII razred Klaudija 

Prodan,učiteljic

a hrvatskog 

jezika 

Utorak, 

3.05.2016. u 

9,15 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA ZAJCA 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Izložba plakata u holu škole 

Učenici i učitelji Učitelj povijesti 

Luka Nekić, 

učenici osmog 

razreda 

 

2.- 6. svibnja 

2016.g. 

 

 

Pogled kroz prozor – likovno- povijesna 

radionica 

Učenici 3.a i 3.b 

razreda 

Učiteljice Ana 

Puljić i Kristina 

Lalić 

 

3. svibnja 

2016.g. 

 



 

Najljepšu pjesmu srcem ti pišem 

Učenici 2.a i 2.b 

razreda 

Učiteljice 

Valentina 

Borščak i 

Marijana 

Milković 

Donadić 

 

3. svibnja 

2016.g. 

 

 

Obilježavanje 3. svibnja 

Učenici 5., 6. i 7. 

razreda uključeni 

u program Moja 

Rijeka 

Učiteljice Lidija 

Pinterić i 

Marijeta 

Sikavica 

 

28. travnja, 29. 

travnja i 3. 

svibnja 2016.g. 

 

Putovanje kroz riječke priče 

170 učenika 

razredne nastave 

Knjižničarka 

Koraljka 

Mahulja-Pejčić i 

20 učenica od 5. 

do 8. razreda 

22. travnja 

2016.g. 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA "KANTRIDA" 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Sat povijesti 

5.-8. razredi prof. povijesti 

TEA ŠTEFAN 

 

2. do 6. svibnja 



KOVAČEVIĆ 2016. 

 

 

Uređenje centralnog panoa s prigodnim 

sadržajima 

 

povijesničari, 

literarna gr. 

likovna gr. 

 prof. povijesti 

prof. HJ 

prof LK 

 

2. svibnja 

2016. 

 

 

Edukativne radionice na Temu Revolucija 

 

 

učenici  8. razreda 

Muzej Grada 

Rijeke 

prof. povijesti 

 

svibanj 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA KOZALA 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Radio emisija 

novinari Novinarska 

sekcija 

 

2.5.2016. 

 

 Mlađi razredi Silvana Perčić  



Izložba crteža „Moj grad“ 28.4.2016.-

5.5.2016. 

 

 

Izložba fotografija „ Meni najdraži grad“ 

Stariji razredi Danijela Ivošević 

Jelušić 

 

30.4.2016.-

7.5.2016. 

 

 

Objava najuspješnijih uradaka na stranicama 

škole 

 Kim Anić  

3.5.2016. 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Obilježavanje Dana oslobođenja Rijeka na 

satovima povijesti 

Učenici 7. I 8. 

razreda 

Učitelj povijesti U tjednu od 2.- 

6.5. 2016. 

 

 



 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA PEĆINE 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

Obilazak spomenika palim borcima i 

polaganje vijenaca uz kulturno-umjetnički 

program učenika Škole 

 

Učenici 6.a, 6.b, 

7.i 8 razreda 

Doris 

Mokrovčak, 

prof. povijesti u 

suradnji s MO 

Pećine 

25. 4.2016. u 

17 sati 

 

 

Šetnja do Delte i obilazak spomenika palim 

borcima 

Učenici razredne 

nastave I-IV r 

Učiteljice 

razredne 

nastave 

3. 5. 2016. od 

9,30 – 11 sati 

 

Obilježavanje Dana oslobođenja Rijeke  

- prigodna tema na satovima 

razrednika 

Učenici 1.-8. r Razrednici Tjedan od 2.-6. 

svibnja 2016.  

 

 

 



OSNOVNA ŠKOLA PEHLIN 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Izrada plakata – nastava književnosti 

Učenici 8. razr. S. Fajka, prof.  

2. i 3. svibnja 

 

 

Prigodni panoi – nastava povijesti 

Učenici 7. i 8.razr. D. Tomaš, prof. 2. i 3. svibnja 

 

 

Odavanje počasti poginulima u 2. svj. ratu 

ispred spomenika kod škole 

Učenici dodatne 

nastave povijesti 

D. Tomaš, prof.  

3. svibnja 

 

 

Izložba u knjižnici – fotografije Rijeke nakon 

oslobođenja 

Mladi knjižničari 

 

D. Jergović 2. – 6. svibnja 

 

 

 

 

 



                               

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA PODMURVICE  

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

Kraća priredba učenika u MO Mlaka, 

recitacija,  

tekst o Rijeci, 

pjesma o Rijeci,  

Drago Gervais 

Učenici - 7 Nada Kegalj  

3.5.2016. 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA SAN NICOLO 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 I.a, II.a i razredne 

učiteljice 

Morena Oštarić 

Ravalico, Sabrina 

 

Utorak, 



„Tolerancija, prijateljstvo i sloboda“ - 

„La tolleranza, l'amicizia e la libertà“, 

kreativna radionica  

 

III.a i  IV.a i 

razredne 

učiteljice 

Maričić, Tašana 

Bobanović, 

Emanuela Koraca, 

Dijana Jurčić-

Bakarčić 

03.05.2016. 

od 10,20 -

12,00 sati 

 

 

„ Vrijednost slobode“- radionica za učenike 

od I.b do IV.b razreda  

I.b, II.b, III.b, IV.b i 

razredne 

učiteljice 

 

Vera Babić, 

Marijana Janeš,  

Melita Adany, 

Zlatka Zulić 

 

Utorak, 

03.05.2016.o

d 9,15 - 

10,05 sati 

 

 

„Bevremenski simboli – I simboli senza 

tempo“ – 3. maj 1945. 

1. Projekcija kratkometražnog 

filma 

Proiezione del cortometraggio „JEDAN DAN 

U RIJECI“ 

2. Posjet spomeniku „PRAMAC 

BRODA“ posvećen 

brodograditeljima – Visita al 

monumento dedicato ai 

lavoratori del cantiere 

 

 

V, 

VI, 

VII, 

VIII 

 

Henriet Bilandžić,  

Tea Paškov 

Vukojević, Denise 

Defranza, 

Erika Jurišević 

 

Utorak, 

03.05.2016. 

od 10,05 -

13.40  sati 

 

 



3. Likovni prikaz i obrada 

spomenika brodograditeljima na 

ulazu u brodogradilište „3. maj“ 

– rappresentazione del 

monumento ai lavoratori navali 

„L'operaio con la nave“ 

4. Rijeka u geografskim kartama-

Cambiamenti del territorio di 

Fiume-cartografia fiumana del 

XIX-XX sec. 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA SRDOČI 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Učitelji povijesti prirediti će prigodni referat 

na temu Dana oslobođenja Rijeke koji će se 

pročitati i obraditi na satovima razredne 

zajednice svih razrednih odjela 

 

 

 

Učenici 

I-VIII razreda 

 

Učitelji povijesti 

 

 

Kraj travnja  



 

Članovi povijesne skupine prirediti će 

prigodnu izložbu fotografija u holu škole 

 

 

VII-VIII 

razred 

 

Učitelji povijesti 

 

 

Kraj travnja 

U sklopu nastave povijesti u svim razrednim 

odjelima poseban sat posvetiti će se tom 

datumu iz naše bogate povijesti 

Učenici 

V-VIII 

razreda 

Učitelji povijesti Kraj travnja 

Učenici škole tradicionalno će sudjelovati u 

svečanosti polaganja vijenaca  na spomenik  

na Matuljskoj cesti zajedno s Udrugom 

antifašista Grada Rijeke  

 

6 učenika 

VII  i VIII 

razreda 

 

Članovi KUD-a 

Škole 

Utorak,26.travnja 

2016. U 12,00 sati 

Učenici škole tradicionalno će sudjelovati u 

svečanosti polaganja vijenaca  na spomenik 

stradalim antifašistima u neposrednoj blizini 

Škole zajedno s Udrugom antifašista  Srdoči 

16 učenika 

II- VIII 

razreda 

Članovi KUD-a 

Škole 

Petak,29.travnja 

2016. U 11,00 sati 

Likovna izložba učeničkih radova s motivima 

GradaRijeke 

Učenici 

V-VIII 

razreda 

Učiteljica 

likovne kulture 

Ivana Dužević 

Kraj travnja  

Kulturno povijesni spomenici Grada Rijeke 

Izrada plakata s fotografijama iz povijesti 

Učenici Učiteljica 

razredne nstave 

Kraj travnja 



Rijeke – Izložba u holu škole III razreda Ana Baretić 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA ŠKURINJE RIJEKA 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

Radio ŠkuRi - emisija povodom oslobođenja 

Rijeke od okupacije fašističke Italije i 

nacističke Njemačke, odnosno oslobođenje 

od okupacije još od rapalskoga ugovora 

1920. i Rimskog ugovora 1924. godine i dr. 

Učenici Škole Učitelji Povijesti 

u Hrvatskoga 

jezika 

 

3. svibnja 

2016. 

 

Podsjećanje na događaje za vrijeme 

oslobođenja  

 

sva djeca sviju 

razrednih odjela 

na nastavi 

Razrednici i 

predmetni 

učitelji 

3. svibnja 

2016. 

 

 

Možebitno uključenje u zajedničku proslavu 

u Gradu 

 

Dio učenika učitelji ? 

 

 

 

 



 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA TRSAT 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Terenska nastava – obilazak spomen 

obilježja žrtvama Drugog svjetskog rata na 

području Trsata 

Učenici 5.-7. 

razreda 

Učitelj povijesti, 

razrednici 

3.05.2016. 

 

 

 

p.p. Antifašizam na Trsatu za učenike 8. 

razreda 

Učenici 8. razreda Učitelj povijesti, 

razrednici 

 

3.05.2016. 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA TURNIĆ 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

Izrada plakata i analiza fotografija povezanih Polaznici dodatne Marija Illich, 28. travnja 



s bitkom za Rijeku, te prezentacija u školskoj 

knjižnici.  

nastave iz 

povijesti (8. 

razred) 

učiteljica 

povijesti 

2016. 

 

 

 

 

OSNOVNA SKOLA "VLADIMIR GORTAN"  

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Na satu PID obradit će se tema o antifašizmu 

Učenici 4. razreda Razredni učitelji  

 

3.5. 

Na satu povijesti obradit će se tema o 

antifašizmu 

 

Učenici 8. razreda Učitelj povijesti 30. 4. – 3.5. 

 

Izrada plakata i uređivanje panoa  

 

Učenici 7. razreda Učitelj povijesti Do kraja 

travnja 

 

 

 



 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA VEŽICA  

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Euroželjeznica (aktivnost koja razbija 

predrasude i potiče toleranciju) 

3. B učenici, 

učiteljica 

 

Jedan školski 

dan 

 

 

Moj grad (pismeni sastavak)  

GK- slušanje i pjevanje,Najdraža Rijeko 

LK- razglednica moga grada (slikanje) 

2. A, 2.B učenici, 

učiteljice 

 

Jedan školski 

dan 

 

 

Virtualna šetnja gradom (ostaci prošlih 

vremena) 

LK- pročelja zgrada pričaju priče iz davnina 

4.B učenici, 

učiteljica 

 

Jedan školski 

dan 

 

 



 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA ZAMET 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

Učenici osmih razreda kroz sadržaj 

nastavnog plana i programa o Drugom 

svjetskom ratu, detaljnije su upoznati i sa 

zavičajnom poviješću ovoga razdoblja, 

osobito s bitkom za Rijeku. 

Učenici 8. razreda 

i učiteljica 

povijesti 

Učenici 8. 

razreda i 

učiteljica 

povijesti 

travanj-svibanj 

Učenici uključeni u program „Moja Rijeka“, 

dodatno su proširili svoja znanja obrađujući 

temu „Spomenik oslobođenja“. 

Učenici uključeni 

u program „Moja 

Rijeka“ s 

učiteljicama. 

Učenici 

uključeni u 

program „Moja 

Rijeka“ s 

učiteljicama. 

travanj-svibanj  

Terenska nastava koja bi, između ostalog, 

uključila i obilazak spomenika i spomen-

obilježja antifašističkoj borbi na području 

Zameta i centra grada (Spomenik 

oslobođenja) 

Učenici uključeni 

u program „Moja 

Rijeka“ s 

učiteljicama.- 

Učenici 

uključeni u 

program „Moja 

Rijeka“ s 

učiteljicama. 

travanj-svibanj  

Prezentacija naučenog na web stranici škole, 

na plakatima u hodniku i za Dan škole. 

Učenici Škole Učenici 

uključeni u 

travanj-svibanj  



program „Moja 

Rijeka“ s 

učiteljicama. 

 

 

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, RIJEKA 

Aktivnost  
Sudionici 

aktivnosti 

Nositelji 

aktivnosti 

Vrijeme 

realizacije 

 

Moja Rijeka- pričamo, crtamo i pjevamo o 

svom gradu 

Učenici OŠ-

razredi i OOS i 

učenici SŠ 

razrednici  

03.05. 2016. 

 

 

 

 


