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8:45 Osnovna škola Galovac Osnovna škola Galovac Pegula Toni

čitanje književnih 

tekstova / radionica / 

izložba

Pročitat će se nekoliko priča iz knjige Pegula  Niveske Juraga Kovačev, a 

djeca će ilustrirati najsmješnije zgode iz knjige po slobodnom izboru ili 

neke svoje zgode u kojima su ispali pegule. Najljepše crteže stavit ćemo 

na pano.

10:00

Večer hrvatskoga 

filma (Dani 

otvorenih vrata 

Sveučilišta u 

Zadru)

projekcija

Studenti Medijske kulture s prof. Jelenom Alfirević-Franić organiziraju 

aktivnost medijskog čitanja književnih tekstova, tj. studentske filmske 

kinoprojekcije, inspirirane (dječjom) hrvatskom književnosti.

11:00

Zadar čita 

Posljednje 

Stipančiće 

Vjenceslava 

Novaka: 

književni klub 

''Modus"

književni susret
Susret studentskog kluba čitatelja "Modus essendi" moderiraju prof. 

Katarina Ivon i prof. Jelena Alfirević-Franić.

11:00 Znanstvena knjižnica Zadar
Znanstvena knjižnica 

Zadar

Univerzalnost 

Molièreove 

komike

predavanje

Na predavanju sudjeluju izv. prof. dr. sc. Mirna Sindičić Sabljo (Odjel za 

francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru) i prof. dr. sc. Divna 

Mrdeža Antonina (Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru). 

12:00
Škola primijenjene 

umjetnosti i dizajna Zadar

Škola primijenjene 

umjetnosti i dizajna 

Zadar

Smijeh je pravi 

lijek
radionica

Učenici 3. razreda će sa školskom knjižničarkom razgovarati o smijehu i 

njegovom ljekovitom djelovanju na zdravlje čovjeka kao i o književnim 

djelima koja potiču čitatelja na smijeh. U programu Canva napravit će 

plakat s preporukom knjiga za opuštanje i „smijeh kao pravi lijek“.

12:25
 Medicinska škola Ante 

Kuzmanića Zadar

 Medicinska škola Ante 

Kuzmanića Zadar

Stav'mo pamet 

na komediju!

čitanje književnih 

tekstova

Učenici 3. d razreda čitat će ulomak iz „groteskne tragedije“ Ive Brešana 

„Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“. Nakon uvodnih tekstova o 

humoru i smijehu, učenici 3. a će pričati šale i čitati viceve iz knjiga 

„Velika knjiga viceva“, „Vic naš svagdanji“ i „Vicevi – best of“.

15:00 Narodna knjižnica Kali Narodna knjižnica Kali

Grupni posjet 

predškolaca iz DV 

Srdelica

posjet / radionica

U suradnji s dječjim vrtićem "Srdelica", djeca predškolskog uzrasta će 

imati priliku razgledati knjige, slušati priču, interpretirati te likovno izraziti 

dojmove vezane uz slikovnicu "Smješkić Rumenko".

17:00
Općinska knjižnica Općine 

Kolan Šime Šugar Ivanov

Općinska knjižnica 

Općine Kolan Šime 

Šugar Ivanov

„Ča se čita?” sastanak kluba čitatelja
Članovi kluba raspravljat će o knjigama koje su pročitali, a tema im je 

smijeh .

Osnovna škola Privlaka Osnovna škola Privlaka Ispričaj mi vic
čitanje književnih 

tekstova

Čitanje viceva i humorističnih književnih tekstova, sudjeluju učenici 5. a i 

5. b razreda.

Osnovna škola Obrovac Osnovna škola Obrovac
Vrste smijeha - 

plakat
radionica

Istraživanje izvora o smijehu i vrstama smijeha na internetu i u literaturi, 

izrada plakata „Vrste smijeha“. Sudjeluju članovi Čitateljskog kluba OŠ 

Obrovac uz vodstvo školske knjižničarke.
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kulturna manifestacija Zadar čita 2023. / tema: smijeh / prijavljeni programi

ponedjeljak, 20.3.

Odjel za izobrazbu učitelja 

i odgojitelja Sveučilišta u 

Zadru

Odjel za izobrazbu 

učitelja i odgojitelja 

Sveučilišta u Zadru

tijekom 

dana

utorak, 21.3.



9:00
Osnovna škola Šime 

Budinića Zadar

Osnovna škola Šime 

Budinića Zadar

Čitajmo, let's 

read , lass uns 

lesen i smijmo 

se!

natjecanje
Natjecanje u čitanju na engleskom i njemačkom jeziku za učenike od 4. 

do 8. razreda. 

Knjižnica i čitaonica Gračac
Knjižnica i čitaonica 

Gračac

Gračac čita 2023. 

godine
radionica

Knjižničarka će djeci DV Baltazar čitati slikovnicu autorice Smiljane Zrilić 

„U šumi  žive...pogodi im ime“. U kreativnom dijelu radionice izrađivat će 

ilustracije te ih izložiti u Knjižnici.

Knjižnica i čitaonica Gračac Srednja škola Gračac Zadar čita 2023.
čitanje književnih 

tekstova 
Čitanje tekstova iz književnog opusa Miljenka Smoje.

Gradska knjižnica Pag Gradska knjižnica Pag Zadar čita 2023. radionica
U Knjižničnu stanicu dolaze djeca iz PŠ Povljana. Pročitat će im se priča 

Orianne Malleland, "Vuk koji je htio biti druge boje".

10:30 Gradska knjižnica Pag Gradska knjižnica Pag Zadar čita 2023. radionica
U Knjižnicu dolaze djeca iz DV Paški mališani. Pročitat će im se, uz 

projekciju, priča "Čarapojedac", Ivane Guljašević.

11:30 Gradska knjižnica Pag Gradska knjižnica Pag Zadar čita 2023. radionica

 U Knjižnicu dolazi 2. razred OŠ Jurja Dalmatinca Pag poslušati priču  

"Čarapojedac", Ivane Guljašević. Na likovnoj radionici crtamo prizore iz 

priče.

12:00
Osnovna škola "Petar 

Zoranić" Nin

Osnovna škola "Petar 

Zoranić" Nin

Gdje ćemo 

smijeh sijati?, 

Recept za radost

čitanje književnih 

tekstova / radionica

Gdje ćemo smijeh sijati?  Čitanje pjesama Grigora Viteza; ilustriranje 

odabranih motiva i pronalaženje veza s procesima u prirodi; dramatizacija 

odabranih pjesama; izložba učeničkih radova. Sudjeluju učenici 1. i 2. 

razreda. 

Recept za radost Čitanje odlomaka iz humorističnih priča poznatih 

hrvatskih književnika za djecu: Balog, Borovac, Čunčić Bandov, Paljetak. 

Sudjeluju učenici 3. i 4. razreda. 

16:30
Općinska knjižnica Općine 

Kolan Šime Šugar Ivanov

Općinska knjižnica 

Općine Kolan Šime 

Šugar Ivanov

Kino u knjižnici: 

Kapetan Gaćeša: 

Prvi epski film

prikazivanje crtanog 

filma za djecu

Nakon odgledanog filma, djeci će se predstaviti knjige o Kapetanu Gaćeši 

koje mogu posuditi u knjižnici.

17:00
Dječji odjel Knjižnice i 

čitaonice Obrovac

Pučko otvoreno učilište 

Obrovac
Obrovac čita

čitanje književnih 

tekstova

Čitanjem stihova iz zbirke pjesma Smijeh nije grijeh  Ratka Zvrka pokušat 

ćemo izmamiti osmijeh na lica korisnika Dječjeg odjela.

Osnovna škola Privlaka Osnovna škola Privlaka
Crtanje 

karikatura
radionica

 Likovna radionica u suradnji s učiteljicom likovne kulture, sudjeluju 

učenici 6. a i 6. b razreda.

Gradska knjižnica 

Benkovac

Gradska knjižnica 

Benkovac

Anka Vuksan 

Ćusa: "Ispod 

plavog neba"

predstavljanje knjige

Gosti predstavljanja su učenici Osnovne škole Benkovac. Knjigu će 

predstaviti Mile Marić, ravnatelj, autorica Anka Vuksan Ćusa, recenzent 

Margarita Šoša, a glazbeni program obogati će glazbena sekcija Gradske 

knjižnice Benkovac.

Osnovna škola Starigrad Osnovna škola Starigrad

Izaberi, razveseli 

se i nasmij uz 

knjigu

radionica / čitanje 

književnih tekstova / 

izložba

Učenici 4., 5. i 8. razreda sudjelovat će na aktivnostima Zašto je smijeh 

lijek? , Izaberi, razvedri se i nasmij uz knjigu  te Radionica čitanja i 

predstavljanja humorističnih knjiga i priča.
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7:45
Osnovna škola Jurja 

Barakovića, Ražanac

Osnovna škola Jurja 

Barakovića, Ražanac
Vedri straničnici radionica

Učenici će u sklopu kreativne radionice izrađivati i razmjenjivati straničnike 

s humorističnim književnim porukama.

8:00

Osnovna škola Jurja 

Barakovića Ražanac PŠ 

Radovin

Osnovna škola Jurja 

Barakovića, Ražanac
Radovin čita 2023.

čitanje književnih 

tekstova / radionica / 

natjecanje

Učenici će poslušati igrokaz Sunčane Škrinjarić Konzerve, a nakon toga 

sudjelovati na kreativnoj radionici.

tijekom 

dana

srijeda, 22.3.

10:00



8:45
Osnovna škola Bartula 

Kašića Zadar

Osnovna škola Bartula 

Kašića Zadar
Priča o dva smijeha

radionica / čitanje 

književnih tekstova / 

izložba

Nakon pročitane priče Sunčane Škrinjarić Dva smijeha , djeca će ilustrirati 

Mali i Veliki smijeh uz razgovor o njihovim osobinama. Na kraju ćemo 

postaviti pitanje: Smijemo li se dovoljno? Najbolje ilustracije i odgovore 

stavit ćemo na pano.

9:00
Dječji vrtić „Sunce“ PO 

„Maslačak“

Ekonomsko-birotehnička 

i trgovačka škola Zadar
Veliki i mali smijeh

čitanje književnih 

tekstova / radionica 

Citat Majke Terezije: „Nađi vremena za smijeh, to je melodija duše“ bio je 

inspiracija u osmišljavanju programa. U radionici sudjeluju djeca 

predškolske dobi i srednjoškolci. Učenici će vrtićancima čitati priče iz 

zbirke „Dva smijeha“ hrvatske književnice Sunčane Škrinjarić. U 

kreativnom dijelu radionice izrađivat će crteže, straničnike te plakat s 

dječjim crtežima.

10:00
Etnološki odjel Narodnog 

muzeja Zadar
Narodni muzej Zadar

Pričam ti priču uz 

ognjište

čitanje književnih 

tekstova / radionica 

Čitanje bajke Regoča autorice Ivane Brlić Mažuranić. U programu 

sudjeluje vrtićka skupina DV „Sunce“ - PO „Vladimir Nazor“ i kustosica 

Marija Šarić-Ban

10:30 Knjižnica i čitaonica Gračac
Knjižnica i čitaonica 

Gračac

Gračac čita 2023. 

godine
recitacija

Učenici 5. razreda OŠ „Nikole Tesle“ recitiraju pjesme Grigora Viteza po 

izboru nastavnice hrvatskog jezika Katarine Pleša-Jakovljević.

11:00 Osnovna škola Novigrad
Knjižnica i čitaonica 

Novigrad
Novigrad čita

čitanje književnih 

tekstova / radionica 

U programu sudjeluju učenici od 1. do 4. razreda s knjižničarkom 

Sandrom Matulić.

11:30
Osnovna škola Petra 

Zoranića Jasenice

Osnovna škola Petra 

Zoranića Jasenice
Smijeh je lijek! radionica / natjecanje

Natjecanje učenika u prepričavanju viceva. Cilj je potaknuti učenike na 

kreativno osmišljavanje nečeg novog, smiješnog i zabavnog te takvo 

prezentirati ostatku razreda. 

12:30
Općinska knjižnica Općine 

Kolan Šime Šugar Ivanov

Općinska knjižnica 

Općine Kolan Šime 

Šugar Ivanov

I ti imaš razloga 

za osmijeh
radionica Literarna radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta.

13:30
Osnovna škola Voštarnica 

Zadar

Osnovna škola 

Voštarnica Zadar

Pričaonica i 

kreativna 

radionica 

radionica / čitanje 

književnih tekstova

Učenici će poslušati priču "Dva smijeha" autorice Sunčane Škrinjarić, 

dramatizirati je te izraditi plakat na temu slikovnice. 

14:00
Osnovna škola Jurja 

Barakovića, Ražanac

Osnovna škola Jurja 

Barakovića, Ražanac
Smiješni šešir radionica

Izrada plakata na temu „smijeha“; čitanje i interpretacija šaljivih pjesama; 

igra „Smiješni šešir“. U programu sudjeluju učenici razredne nastave 

Matične škole Ražanac te učiteljice Ljubica Miletić, Ana Zekanović i Ivana 

Jović.

18:30
Gradska knjižnica Biograd 

na Moru

Gradska knjižnica 

Biograd na Moru

Novac – materino 

uputstvo za 

upotrebu

predavanje
Gostovanje autorice Dijane Ferković i promocija knjige Novac: materino 

uputstvo za upotrebu.

Osnovna škola Privlaka Osnovna škola Privlaka
Pišemo šaljive 

pjesme
radionica

Pisanje pjesama po uzoru na Luka Paljetka, Paju Kanižaja, Ratka Zvrka i 

Stanislava Femenića, sudjeluju učenici 3. i 4. razreda.

Osnovna škola "Valentin 

Klarin" Preko

Osnovna škola "Valentin 

Klarin" Preko

Širim osmijeh 

oko sebe
radionica

Čitanjem ulomaka iz knjige Najgori nastavnici na svijetu Davida Walliamsa 

upoznajemo se s pojmom karikature i sudjelujemo u radionici izrade 

karikatura od kojih će se najbolje izložiti na školskom panou.

Osnovna škola "Valentin 

Klarin" Preko

Osnovna škola "Valentin 

Klarin" Preko

Dan u kojem se 

nisi nasmijao 

izgubljen je dan

čitanje književnih 

tekstova / predavanje

Upoznajemo se s osobom kojoj se pripisuje naslovna izjava – Charliejem 

Chaplinom. Čitamo o Charliejevu životu, upoznajemo se s njegovim radom 

i obilježjima njegovih filmova.

OŠ "Valentin Klarin" Preko 

PO Poljana

Osnovna škola "Valentin 

Klarin" Preko

Dva smijeha, tri 

smijeha, četiri 

smijeha…

čitanje književnih 

tekstova / radionica

Učenici slušaju priču Dva smijeha  Sunčane Škrinjarić ispričanu kamishibai 

tehnikom te sudjeluju na kreativnoj radionici.

Osnovna škola Franka 

Lisice Polača

Osnovna škola Franka 

Lisice Polača

Dan bez smijeha 

je propao dan 

(Charlie Chaplin)

čitanje književnih 

tekstova / radionica

Učenici 5. razreda čitaju Šaljive narodne pripovijetke, biraju najsmješniji 

tekst i dramatiziraju; izrađuju reklamni plakat i letke. Učenici 7. razreda 

gledaju filmove Charlieja Chaplina, pišu kratku filmsku kritiku ili izrađuju 

kino plakat za film.

tijekom 

dana
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Osnovna škola Voštarnica 

Zadar 

Osnovna škola 

Voštarnica Zadar 

Pričaonica i 

kreativna 

radionica

radionica / čitanje 

književnih tekstova

Učenici će poslušati priču „Kako nasmijati tetu pekaricu“ autorice Sunčane 

Škrinjarić. U kreativnom dijelu radionice, crtežima će dočarati čime bi 

nasmijali tetu pekaricu. Koristit će se slikovne kartice s izrazima lica kako 

bi učenici prepoznali emocije.

Osnovna škola Galovac Osnovna škola Galovac Dva smijeha

čitanje književnih 

tekstova / radionica / 

izložba

Nakon pročitane priče Sunčane Škrinjarić Dva smijeha , djeca će ilustrirati 

Mali i Veliki smijeh uz razgovor o njihovim osobinama. Na kraju ćemo 

postaviti pitanje: Smijemo li se dovoljno? Najbolje ilustracije i odgovore 

stavit ćemo na pano.

9:00
Općinska knjižnica Općine 

Kolan Šime Šugar Ivanov

Općinska knjižnica 

Općine Kolan Šime 

Šugar Ivanov

Radujemo se 

proljeću
posjet

Djeca i odgojiteljice vrtićke skupine Brodići, polaznici dječjeg vrtića Paški 

mališani dolaze u posjet knjižnici. Knjižničarke će im pročitati priče o 

proljeću, a nakon toga ćemo pričati o tome kako se osjećamo kada dođe 

proljeće. Zatim ćemo izrađivati tulipane od kolaž papira.

Osnovna škola Zadarski 

otoci Zadar

Osnovna škola Zadarski 

otoci Zadar

Tvornica Mašte: 

Boje, crteži i 

smijeh - Marin 

Franić, susret s 

ilustratorom

radionica

Na susretu sa zadarskim umjetnikom i ilustratorom Marinom Franićem 

sudjeluju učenici 4. razreda, učiteljica i školska knjižničarka. Učenici će se 

upoznati s autorovim radom i okušati se u stvaranju ilustracija.

Studentski klub Božo 

Lerotić, Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, 

Odjel za turizam i 

komunikacijske znanosti

Smijeh i 

književnost s 

Erasmus 

studentima

čitanje književnih 

tekstova

Cilj programa „Laughter and literature with Erasmus students“ je ilustrirati 

humor kao sastavnicu književne baštine. Program će realizirati strani 

studenti koji studiraju na Sveučilištu u Zadru u sklopu Erasmus-a. Oni će 

ukratko predstaviti jedno književno djelo svog govornog područja i iz 

njega pročitati šaljivi odlomak po vlastitom izboru.

10:45
Edukativna dvorana 

Kneževe palače
Pomorska škola Zadar Smijeh je lijek predavanje / performans

Učenici su dobili zadatak kreirati digitalni sadržaj putem društvenih mreža 

(Instagram) u periodu od 15. do 25. ožujka, s ciljem predstavljanja radova 

na zadanu temu: Osmijeh je lijek . Uz mentorstvo profesorice I. Milutin i P. 

Parać jedna grupa učenika predstavit će zadanu temu putem ppt 

prezentacije i predavanja na temu: Humor je najbolji način za učenje, jer 

humor je kratki spoj uma .

12:00
Osnovna škola "Petar 

Zoranić" Nin

Osnovna škola "Petar 

Zoranić" Nin

Gdje ćemo 

smijeh sijati?, 

Recept za radost

čitanje književnih 

tekstova / radionica

Gdje ćemo smijeh sijati?  Čitanje pjesama Grigora Viteza; ilustriranje 

odabranih motiva i pronalaženje veza s procesima u prirodi; dramatizacija 

odabranih pjesama; izložba učeničkih radova. Sudjeluju učenici 1. i 2. 

razreda. 

Recept za radost  Čitanje odlomaka iz humorističnih priča poznatih 

hrvatskih književnika za djecu: Balog, Borovac, Čunčić Bandov, Paljetak. 

Sudjeluju učenici 3. i 4. razreda. 

14:00
Osnovna škola Bartula 

Kašića Zadar

Osnovna škola Bartula 

Kašića Zadar

Gdje je nestao 

osmijeh?

čitanje književnih 

tekstova / radionica / 

izložba

U programu sudjeluju učenici 5. razreda s prof. hrvatskog jezika i školskim 

knjižničarkama.

15:00
Osnovna škola Šimuna 

Kožičića Benje Zadar

Osnovna škola Šimuna 

Kožičića Benje Zadar

VELIKI i mali 

SMIJEH

čitanje književnih 

tekstova / radionica / 

predstava / performans

U programu sudjeluju učenici 3. a i 3. b razreda; performans i ples, 

pričanje viceva, dramatizacija dječjeg popularnog satiričnog stripa Durica, 

likovna radionica.

16:30
Općinska knjižnica Općine 

Kolan Šime Šugar Ivanov

Općinska knjižnica 

Općine Kolan Šime 

Šugar Ivanov

Moj osmijeh radionica
Na radionici, djeca će naslikati svoj osmijeh u tehnici tempere. Čitat će se 

prigodne pjesmice o smijehu i osmjehu.

10:00

četvrtak, 23.3.

8:00



Osnovna škola Privlaka Osnovna škola Privlaka
Pišemo šaljive 

pjesme
radionica

Pisanje pjesama po uzoru na Luka Paljetka, Paju Kanižaja, Ratka Zvrka i 

Stanislava Femenića učenici 3. i 4. razreda.

Osnovna škola Starigrad Osnovna škola Starigrad

Izaberi, razveseli 

se i nasmij uz 

knjigu

radionica / čitanje 

književnih tekstova / 

izložba

Učenici 4., 5. i 8. razreda sudjelovat će na aktivnostima Zašto je smijeh 

lijek? , Izaberi, razvedri se i nasmij uz knjigu  te Radionica čitanja i 

predstavljanja humorističnih knjiga i priča.

Osnovna škola "Valentin 

Klarin" Preko

Osnovna škola "Valentin 

Klarin" Preko

S osmijehom u 

proljeće
radionica

 Na radionici poezije, čitaju se pjesme iz zbirke Plavi osmijeh  Ivanke Kunić 

te stvaraju vlastite pjesme.

SAT 
MJESTO/

OBLIK ODRŽAVANJA
ORGANIZATOR

NAZIV 

PROGRAMA

VRSTA 

PROGRAMA
OPIS

8:00
Općinska knjižnica Općine 

Kolan Šime Šugar Ivanov

Općinska knjižnica 

Općine Kolan Šime 

Šugar Ivanov

Uzmi osmijeh izložba Izložba dječjih radova na temu osmijeh.

8:45
Osnovna škola Bartula 

Kašića Zadar

Osnovna škola Bartula 

Kašića Zadar

Književni susret s 

Niveskom Juraga 

Kovačev

književni susret / izložba

Autorica Niveska Juraga Kovačev predstavit će knjigu Pegula . Pročitat će 

se nekoliko priča iz knjige, a djeca će ilustrirati najsmješnije zgode iz 

knjige po slobodnom izboru ili neke svoje zgode u kojima su ispala 

pegule . Najljepši crteži bit će izloženi na panou.

Knjižnica i čitaonica Gračac
Knjižnica i čitaonica 

Gračac

Gračac čita 2023. 

godine

čitanje književnih 

tekstova

Učenici 4. razreda Srednje škole Gračac čitaju tekst Marka Marulića 

„Judita“.

Osnovna škola Zadarski 

otoci Zadar

Osnovna škola Zadarski 

otoci Zadar

Niveska Juraga 

Kovačev: Pegula 

– smiješne priče 

iz učeničkog 

života

književni susret 
Na susretu s učiteljicom i književnicom Niveskom Juraga-Kovačev 

sudjeluju učenici 4. razreda

Dom za odrasle osobe Sv. 

Frane Zadar

Dom za odrasle osobe 

Sv. Frane Zadar
Smjehoterapija radionica

Kroz demonstraciju različitih vježbi za poticanje smijeha polaznici 

radionice naučit će kako unijeti smijeh u svoju svakodnevicu i iskušati 

različite vježbe relaksacije. Uz praktične vježbe polaznici će proći i 

psihoedukaciju o pozitivnim efektima humora na mentalno zdravlje. 

Sudionici radionice upoznat će se i s ojkavicom, glazbenim izričajem.

11:00
Knjižnica Arheološkoga 

muzeja Zadar

Arheološki muzej Zadar,

Klasična gimnazija Ivana 

Pavla II. s pravom 

javnosti

Otperjat ću! radionica

Kroz prizmu izvornog djela najvećeg grčkoga komediografa Aristofana, 

komedije “Ptice”, u obliku radionice obradit će se motiv humora i prikazati 

na koji se način može popločati put prema boljem svijetu - u protivnom 

će(mo) “otperjati”. Radionicu vodi Ana Fundak, prof., a sudjeluju učenici 

3. i 4. razreda Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti.

12:00
Katolička osnovna škola 

„Ivo Mašina“ Zadar

Katolička osnovna škola 

„Ivo Mašina“ Zadar 

Uljepšaj dan 

smijehom!

čitanje književnih 

tekstova / radionica

U programu sudjeluju učenici 4. razreda koji će poslušati djelo Miševi i 

mačke naglavačke autora Luka Paljetka te će u kreativnom dijelu 

radionice izrađivati straničnike. 

16:45
 Medicinska škola Ante 

Kuzmanića-Zadar

 Medicinska škola Ante 

Kuzmanića-Zadar

Stav'mo pamet 

na komediju!

čitanje književnih 

tekstova

Učenici 3. d razreda će čitati ulomak iz „groteskne tragedije“ Ive Brešana 

„Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“. Nakon uvodnih tekstova o 

humoru i smijehu, učenici 3. a će pričati šale i čitati viceve iz knjiga 

„Velika knjiga viceva“, „Vic naš svagdanji“ i „Vicevi – best of“.

tijekom 

dana

petak, 24.3.

10:00



17:00
Austrijska knjižnica Dr. 

Alois Mock

Austrijska knjižnica Dr. 

Alois Mock

Vicevi na 

njemačkom 

jeziku

radionica

Izabrat će se vicevi na njemačkom jeziku koje će studenti germanistike 

prvo pročitati, a potom komentirati i analizirati. Razgovarat će se o tome 

kako i zašto nastaju vicevi, koje osobine imaju kao tekstna vrsta, koliko su 

kulturno specifični. Na temelju odabranih motiva, osmislit će se novi 

vicevi. 

Muzej antičkog stakla 

Zadar

Udruga „Riječi iznad 

svega“ Zadar

Stihom pišemo 

SMIJEH
književni susret

Tradicionalno od 2016. godine, pjesnici udruge „Riječi iznad svega“ 

sudjeluju zajedno sa svojim gostima pjesnicima iz drugih gradova na 

manifestaciji Zadar čita. Pjesnici stihom na zadanu temu daju svoje 

viđenje, 2023. godine na temu SMIJEH. 

Gradska knjižnica Biograd 

na Moru

Gradska knjižnica 

Biograd na Moru
Anđeo osmjeha radionica

Na radionici će se čitati ulomak iz knjige Dnevnik dobrih anđela  Sanje 

Polak, razgovarati o pročitanom te izrađivati Dobri anđeli pomoću 

didaktičkog materijala. Dječji radovi bit će izloženi na dječjem odjelu 

Knjižnice.

Osnovna škola Šimuna 

Kožičića Benje Zadar

Osnovna škola Šimuna 

Kožičića Benje Zadar
Kazivanje poezije radionica

Učenici 4. c razreda će s učiteljicom, kroz nastavu hrvatskog jezika i 

likovne kulture predstavljati, čitati i recitirati učeničke radove, pjesme te 

izraditi razrednu slikovnicu.

Gimnazija Franje Petrića 

Zadar / online ploča Padlet

Gimnazija Franje Petrića 

Zadar

Karikatura: 

nacrtani smijeh!
radionica / izložba 

U tjednu prije manifestacije učenici samostalno istražuju te na zadanu 

digitalnu ploču Padlet prilažu odabrane karikature.Kreiraju online zbirku 

karikatura iz koje će izdvojiti najupečatljivije primjerke i oblikovati izložbu 

u školskoj knjižnici.

tijekom trajanja manifestacije

MJESTO/

OBLIK ODRŽAVANJA
ORGANIZATOR

NAZIV 

PROGRAMA

VRSTA 

PROGRAMA
OPIS

Znanstvena knjižnica Zadar
Znanstvena knjižnica 

Zadar

Humoristične 

novine i časopisi u 

Dalmaciji s 

naglaskom na 

Zadar

izložba

Riječ je o iznimno zanimljivoj građi koja je u službi očuvanja zadarske 

kulturne baštine. Humoristične novine i časopisi datiraju iz 19. i prve 

polovice 20. stoljeća, a nešto manji broj naslova i kasnije. Humoristično-

satirična komponenta novina i časopisa jasno ocrtava prilike kako u 

Dalmaciji tako i u Zadru koji je u međuratnom razdoblju bio pod Italijom.

Prirodoslovni odjel 

Narodnog muzeja Zadar 
Narodni muzej Zadar Grubzon u muzeju

čitanje književnih 

tekstova / radionica / 

performans

Djelatnice NMZ interpretirat će slikovnicu „Grubzon“, autorice Julie 

Donaldsonu, u obliku igrokaza i uz pomoć prepariranih životinja iz 

Prirodoslovnog odjela. Radionica je namijenjena djeci vrtićke dobi i 

učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole. Radionice se održavaju prema 

najavi grupe u terminima: od ponedjeljka do petka (20. - 24. 3.) od 10 do 

12 sati. Prijave na pedagog@nmz.hr. Trajanje jedne radionice je 45 

minuta.

Providurova palača - 

Polivalentna dvorana
Koncertni ured Zadar Osmijeh za Tursku

čitanje književnih 

tekstova / performans

Program obuhvaća čitanje tradicionalnih turskih bajki, simultano na 

turskom i hrvatskom jeziku, s kostimiranim pripovjedačima i živom 

glazbenom pratnjom; upoznavanje turske kulture i običaja uz izvornog 

govornika – studenta pjevanja i glazbene pedagogije iz Turske. Program 

se odvija od 20. do 25. ožujka, s dvije projekcije dnevno – u 10 i 11 sati, 

prilagođen je djeci vrtićke dobi, a prijave su moguće na 

info.kuzd@gmail.hr ili 023 627 762

Gradska knjižnica 

Benkovac

Gradska knjižnica 

Benkovac

Čitanje književnih 

tekstova

Čitanje književnih 

tekstova

Na predškolskom odjelu Gradske knjižnice Benkovac djeci svih dobnih 

skupina Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac čitat će se slikovnice na 

različite teme s ciljem podizanja brige za druge, za prirodu, okolinu i slične 

teme. Nakon čitanja djeca će svoja iskustva pričanja, čitanja i zapažanja 

prenijeti na papir u formi slike.

18:00

tijekom 

dana



Knjižnica Jurja Barakovića 

Ražanac

Knjižnica Jurja 

Barakovića Ražanac
I Ražanac čita

čitanje književnih 

tekstova / natjecanje / 

radionica /posjet

Tijekom tjedna, u knjižnici će se održati različite radionice i aktivnosti u 

suradnji s Dječjim vrtićem Ražanac i učiteljicama i učenicima razredne 

nastave matične škole Osnovna škola Juraj Baraković Ražanac.

Gimnazija Jurja Barakovića 

Zadar

Gimnazija Jurja 

Barakovića Zadar
(Ne)ozbiljne knjige predavanje / radionica

Kroz aktivnost će se napraviti kratki pregled smijeha u književnosti kroz 

povijesna razdoblja s naglaskom na suvremenu književnost. Učenici će 

odabrati knjige koje im smiješne i napraviti plakat preporuka za čitanje za 

druge učenike. Cilj predavanja i radionice je poticanje čitanja te razvijanje 

kreativnog izražavanja.

Gimnazija Vladimira Nazora 

/ Odjel za izobrazbu 

učitelja i odgojitelja 

Sveučilišta u Zadru

Gimnazija Vladimira 

Nazora Zadar
Tjedan smijeha kviz / debata / projekcija

Učenici će u školi sudjelovati na književnom kvizu na temu „Smijeh u 

književnosti“, a u kinu će pogledati igrani film Crni Adam. Posjetit će Odjel 

za izobrazbu odgojitelja i učitelja UNIZD i sudjelovati na programu koji su 

za njih osmislili studenti; debata kluba čitatelja te gledanje kratkih filmova 

nastalih u sklopu predmeta Medijska kultura.

Osnovna škola Bartula 

Kašića Zadar

Osnovna škola Bartula 

Kašića Zadar
Smijeh kao lijek aktivnost

Učenici 3. F razreda s učiteljicom Elzom Nadarević Baričić izvest će niz 

aktivnosti: pričanje viceva, izrada plakata o poznatim komičarima, 

pantomimu, pisanje sastava i recitiranje smiješnih pjesmica ili recitacija.

Osnovna škola Braća Ribar, 

Posedarje

Osnovna škola Braća 

Ribar, Posedarje
Smijeh nije grijeh 

čitanje književnih 

tekstova / radionica

Tijekom tjedna održat će se radionice za učenike 1., 2., 3. i 4. razreda 

matične škole te područnih škola (Slivnica Donja, Slivnica Gornja, Ždrilo, 

Islam Latinski, Podgradina), a temeljene na tekstovima autora Sunčane 

Škrinjarić i Ratka Zvrka. 

Osnovna škola Petra 

Preradovića Zadar

Osnovna škola Petra 

Preradovića Zadar
Smijeh je lijek

čitanje književnih 

tekstova / radionica

Učenici u dogovoru s učiteljima odabiru različite vrste tekstova (šaljive 

lirske pjesme, anegdote, crtice, igrokaze, viceve/šale) koje uvježbavaju za 

izvedbu. Pripremljen program učenici izvode u školskoj knjižnici tijekom 

tjedna. 

Osnovna škola "Vladimir 

Nazor" Neviđane

Osnovna škola "Vladimir 

Nazor" Neviđane

Smijehom do 

zdravlja

čitanje književnih 

tekstova / radionica

Školski knjižničar, u suradnji s učiteljima razredne nastave, priprema sat 

čitanja šaljivih književnih tekstova i šaljivih stripova primjerenih dobi 

polaznika (Boduljko i Žbunika, Durica i sl.) te radionicu izrade vlastitog 

šaljivog stripa, vica ili šaljive pjesme.

Osnovna škola "Vladimir 

Nazor" Neviđane

Osnovna škola "Vladimir 

Nazor" Neviđane

Smijehom do 

zdravlja
radionica

Školski knjižničar, u suradnji s učiteljima razredne nastave, priprema sat 

koji povezuje matematiku i smijeh. Rješavat će se matematički opisni 

zadaci koji govore o zanimljivim činjenicama o smijehu i čitati se 

matematički vicevi.

Osnovna škola Sukošan Osnovna škola Sukošan A smija!

čitanje književnih 

tekstova / radionica / 

izložba

Izraz „A smija!“ je poštapalica u mjesnom sukošanskom govoru. Na 

zabavnim i edukativno-likovnim radionicama sudionici će se upoznati sa 

šaljivim književnim tekstovima te će izraditi umne mape o različitim 

vrstama smijeha. Likovni i literarni radovi učenika bit će izloženi u 

školskom hodniku.

Osnovna škola Obrovac Osnovna škola Obrovac Smiješni šešir radionica
Razgovor o smijehu. Pričanje smiješnih dogodovština i viceva. Učenici 

izvlače iz šešira smiješne zadatke koje moraju izvršiti.

Osnovna škola Smiljevac Osnovna škola Smiljevac Osmijeh kao dar
čitanje književnih 

tekstova / predavanje

Učenici 5. i 7. razreda s knjižničarkama Ivanom Ivković i Marijom Matek 

sudjelovat će na niz tematskih aktivnosti; predavanje o smijehu, čitanje 

pjesmica, čitanje proznog teksta, analiza pročitanog.

OŠ Jurja Barakovića 

Ražanac PO Rtina

Osnovna škola Jurja 

Barakovića, Ražanac
Rtina čita 2023.

čitanje književnih 

tekstova / radionica 

Učenici će slušati i čitati priču Priča o dva smijeha  Sunčane Škrinjarić, 

razgovarati o pročitanoj priči, ilustrirati priču i napraviti strip. Čitat će se 

vicevi za djecu.



Područni objekt Voštarnica, 

DV Radost Zadar / web 

stranica Dječjeg vrtića 

Radost 

Dječji vrtić Radost 

Područni objekt 

Voštarnica

„Naša  Voštarnica  

puna je smijeha“

čitanje književnih 

tekstova / izložba / 

radionica

Kroz niz radionica i aktivnosti, u manifestaciju Zadar čita uključit će se 

vrtićke skupine: Kristalići (odgojiteljice Natalija Žorž Brusić i  Renata 

Stipanov) , Vrapčići (odgojiteljice Anica Mazić i Neda Grbin), Notice 

(odgojiteljice Marijana Katavić i Ana Zubčić), Oblačići (odgojiteljice Ines 

Barešić i Ivana Ivetić)

Gradska knjižnica Zadar
Dječji vrtić Sunce Zadar 

Područni objekt Jazine
Smijeh je lijek izložba

Izložba slikovnice koju su, na zadanu temu, pripremila djeca iz vrtićke 

skupine s odgojiteljicama.      


