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Učenice u pratnji odgojiteljice Enise Botonjić u Hrvatskom školskom muzeju 

  

 

 

Ovogodišnja 13-ta po redu “Noć muzeja”, jedna od boljih realiziranih zamisli i projekata koja 

je ponudila mogućnost obilaska muzeja besplatno svima zainteresiranima, pobudila je želju 

kod učenika i učenica da posjete neke od njih u Zagrebu. Tako su, proteklog petka, 26. 

siječnja 2018., učenici i učenice naše škole posjetili, u pratnji odgojiteljice Enise Botonjić, 

Hrvatski školski muzej te Muzej za umjetnost i obrt. Više od 230 muzeja, galerija i ostalih 

kulturnih ustanova otvorilo je svoja vrata u Noći muzeja, a tema koja objedinjuje njihove 

programe je 'Muzeji i sport'.  

U Hrvatskom školskom muzeju mogli smo vidjeti cijelu priču razvoja suvremenog školstva u 

Hrvatskoj koja je na najljepši način ispričana eksponatima, kao i kratki prikaz tjelesne kulture 

u školama u Hrvatskoj - „Gombanje kroz povijest“, posebno istaknuti eksponati koji se 

odnose na tjelovježbu u školi - stalni postav Hrvatskoga školskog muzeja i izložbu školskih 

atlasa koji se čuvaju u Hrvatskome školskom muzeju.  

 



Učenice u hrvatskom školskom muzeju 

 

Kažu da u muzejima vrijeme stoji, i zaista smo mogli uživati u prekrasnim izložbama koje 

ponajbolje opisuju neka davna vremena i kako su učenici polazili nastavu. Uz brojna izložena 

učila, mogli smo vidjeti i cijele postave razreda koji pokazuju kako je izgledao razred s 

početka 20. stoljeća.  

 

Pogledali smo i izložbu školskih atlasa koji se čuvaju u Hrvatskome školskom muzeju 



 

U Muzeju za umjetnsot i obrt mogli smo doživjeti kratko putovanje kroz vrijeme, od 17. 

stoljeća pa do danas i uvidjeti kako su umjetnost išli ruku pod ruku, od koncepta do 

materijaliziranja istoga. Različiti materijali, oblici i teme smjenjuju se od prostorije do 

prostorije, a pored vizualnog doživljaja moglo se mnogo toga i naučiti.  

Muzej za umjetnost i obrt u Noći muzeja posjetiteljima je ponudio razgled čak šest atraktivnih 

izložbi: “Balet i strast – donacija Jelka Yureshe”, “Na iglama – modni dizajn Igora Galaša”, 

Suvremeni umjetnici u stalnom postavu MUO: Akiko Sato: Draw Attention! – Izložba za 

crtanje, Isprepletena izložba – radovi iz kreativnih radionica Pedagoškog odjela MUO, 

Praktičan pristup umjetnosti – Visual Arts u programu međunarodnih matura u XV. Gimnaziji. 

te stalni postav. Učenici i učenice posjetili su i muzeje na Gornjem Gradu. U svakom slučaju, 

bez dvojbe, bila je to još jedna iznimna prilika za vidjeti i naučiti nešto novo. 

 

 
              

   U obilasku izložbi Muzeja za umjetnost i obrt 

 



 
Pogled duboko u sliku 

 

 
Imitacija poze izvornog modela 

 

 
Ekipa za „očevid“ 
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